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 I 

ÖNSÖZ 

İnsan ve hayvan doğasını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilen Psikoloji, 19. 

yüzyılda bağımsız bir disiplin haline gelmiş olmasına rağmen tarihî temelleri çok eski 

dönemlere dayanmaktadır. Genel anlamda, insanın zihin dünyasında yaşadıklarını 

incelemesi olarak ele alınan psikolojinin tarihsel serüveni, pek çok filozof ve psikoloğun 

ileri sürmüş olduğu görüşlerle şekillenmiştir.  

Tarih boyunca din, hem bireysel hem de toplumsal pek çok yönelişin ortaya 

çıkmasında en etkili unsurların başında gelmiştir. Bir motivasyon unsuru olarak din, 

insanda en kalıcı ve düzenli davranışların ortaya çıkmasında eşsiz mekanizmalara 

sahiptir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında din-psikoloji ilişkisi gündeme gelmektedir. 

Din Psikolojisi, dinî fenomenleri psikolojik bakış açısıyla araştıran bir bilimdir. Bu 

çalışmanın hedefi de Psikolojinin alt dallarından biri olan Din Psikolojisi’ne zemin 

oluşturan olayları ve kuruluşundan itibaren psikolojinin dine bakışını ortaya koymaktır. 

Giriş ve üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümde, psikolojinin bir bilim dalı 

haline gelmesinde katkısı olan düşünür ve olaylar ele alınmıştır. Tarihin ilk devirlerinden, 

psikolojinin kurulduğu 19. yüzyıla kadar geçen süreçte, modern psikolojinin inceleme 

alanına giren konuların ele alınış şekli ve o dönemlerdeki din anlayışı, kronolojik bir sıra 

takip edilerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Bölümün sonunda, Psikoloji’nin bilimsel 

olarak bir disiplin haline gelme sürecine değinilmiştir. 

İkinci bölüm, psikolojideki çeşitli düşünce ekollerinin kuruluşu ve gelişiminin 

yanı sıra din ile ilgili görüşlerini içermektedir. Bu bölümde bir ekolün dine yaklaşımı 

anlatılırken ekolde lider konumunda olan bilim adamı ve psikologların din görüşlerine 

yer verilmiş; onlardan hareketle ekolün düşünce yapısı ve din ile ilgili görüşleri arasında 

bağlantı kurulmuştur. Ayrıca, Psikoloji tarihi içerisinde dine yaklaşımda değişimi 

meydana getiren bireysel ve sosyal faktörlere değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde, günümüzde ilgi odağı haline gelmiş Transpersonel, Tasavvuf 

ve Pastoral yaklaşımlara yer verilmiş; tüm çalışmada ortaya konan çerçeve dikkate 

alınarak Din Psikolojisinin muhtemel yönelişlerine dair çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Gerek konu seçiminde gerekse çalışma süresince destek ve yardımlarını 

esirgemeyen sayın danışmanım Doç. Dr. Abdülkerim BAHADIR Bey ve değerli hocam 

Yrd. Doç. Dr. Adem ŞAHİN Bey’e teşekkür ediyorum. 

       Sevde DÜZGÜNER 

            Konya 2008 
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Konusu 

Din, en ilkel kabilelerden en gelişmiş toplumlara kadar insanların yaşantılarında 

önemli etkilere sahip bir olgudur. İsimleri ve içerikleri değişse bile din, toplumu 

oluşturan bireyler açısından da etkileri kolayca görülebilir bir niteliğe sahiptir. 

Psikologların çoğu tarafından din, sistemli kurallar bütününden ziyade bireyin kutsal 

saydığı her türlü inanç anlamında geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. 

İnsanı ve onun çevresiyle olan ilişkilerini konu edinmiş olan Psikoloji, Wilhelm 

Wundt tarafından 1879 yılında ilk Psikolojilaboratuarının kurulmasıyla birlikte 19. 

yüzyılda müstakil bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu tarihten sonra hızlı bir gelişim 

sürecine girmiş, birçok düşünce ekolü ve farklı yaklaşımlarla zenginlik kazanmıştır. Bu 

düşünce ekollerinden, Davranışçılık, Psikanaliz ve Hümanist Psikoloji üç büyük gücü 

oluşturmuşlardır. Çevreden gelip organizmayı etkileyen uyarıcılarla, uyarılma sonunda 

organizmada meydana gelen tepkileri inceleme metodunu benimsemiş olan 

Davranışçılık, dine de bu perspektiften yaklaşmıştır. Davranışçı Psikoloji, din ve dinî 

tecrübelerle çok ilgilenmemiş; dinî davranışı diğer davranışlar gibi basit psikolojik süreci 

temsil eden U-T (uyarıcı-tepki) formulüyle açıklamıştır. Psikoloji ekolleri arasında, dine 

ve dinî davranışlara en fazla yer veren ekol Psikanaliz’dir. Araştırmalarını bu çerçevede 

yürüten psikanalistler arasında dine yaklaşım konusunda belirgin farklılıklar mevcuttur. 

Örneğin, Psikanaliz’in öncüsü kabul edilen Freud’a göre din, saplantılı nevrozdur. Çünkü 

dindarlar da nevrotikler gibi akıl dışı şeylere inanırlar, mantıksız ritüeller 

gerçekleştirirler. Psikanaliz’in Freud’dan sonra en önemli ismi kabul edilen Jung ise, 

başlangıçta Freud’un görüşlerine ilgi duymasına rağmen 1912 yılından itibaren diğer 

konularda olduğu gibi din konusunda da Freud’dan farklı görüşler ileri sürmüştür. O, 

Freud’un yaptığının aksine, dinin sadece hastalarda değil, sağlıklı insanlarda da 

incelemiştir; Tanrı’nın aşkın boyutu hakkında bir fikir ileri sürmemekle beraber kişilerin 

dinî tecrübe esnasında Tanrı imgesi ile karşılaştıklarını iddia etmiştir. Dini, psikolojik bir 

gerçeklik olarak gören Jung, hastalarının tedavilerinde dinden faydalanmış, terapide 

olumlu sonuçlar elde edeceği kanaatini taşıdığı zaman hastalarını, mensup oldukları dine 

daha çok bağlanmaya yöneltmiştir. İnsanı değerli bir varlık olarak gören ve her insanın 

içinde büyük bir potansiyelin olduğu görüşünü ileri süren Hümanist Psikoloji, dinin insan 

tabiatına uygun olduğuna vurgu yapmıştır. Hümanist psikologlardan Maslow dini, 



 2 

insanın kendini gerçekleştirmesi bağlamında ele alırken Frankl dine, insanın anlam 

arayışı ve kendini aşması konuları içerisinde değinmiştir. 

Yukarıda ortaya konan genel çerçeve içerisinde; Psikoloji’nin kuruluşundan 

bugüne kadar ortaya çıkan düşünce ekollerinin dine bakışları ve bu süreç içerisinde dine 

yaklaşımlarda değişimin meydana gelmesinde etkili olan dinamikler, tez çalışmamızın 

ana konusunu oluşturmaktadır. Bu konu çerçevesinde çalışmanın birinci bölümünde, 

Psikoloji akımlarının temellerini atan faktörler, kuruluşları, gelişmeleri ve onlara 

yöneltilen eleştirilerin tarihsel süreci ele alınmaktadır. Ekollerin savundukları görüşlerde 

dinî faktörler ve açılımların yer alacağı ikinci bölümde, Psikoloji akımlarının ve bu 

akımlara mensup psikologların din ve Tanrı ile ilgili görüşlerine yer verilmektedir. 

Üçüncü bölümde ise, dine psikolojik yaklaşımın genel bir değerlendirmesi yapılmakta; 

din-psikoloji ilişkisinin bugün bulunduğu nokta ve muhtemel geleceği hakkında 

yorumlara değinilmektedir.  

 

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Din, bireyin içine işleme ve yaşam boyunca her alanda etkisini gösterme 

özelliğine sahiptir. Bu sebeple bireyin dinî davranışlarını inceleyen Din Psikolojisi, çok 

geniş bir inceleme alanına sahiptir. Ayrıca Psikoloji’nin 19. yüzyılda bağımsız bir bilim 

dalı haline gelmesinden itibaren bu alanda din ile ilgili çalışmalar da yerini almıştır. Bu 

çalışmalar doğrultusunda araştırmamızın amacı, doğuştan günümüze psikologların ve 

Psikoloji akımlarının dine yaklaşımlarını kronolojik olarak ortaya koymak ve bu bilgilere 

dayanarak din-psikoloji ilişkisinin muhtemel geleceği hakkında çıkarımlarda 

bulunmaktır. 

Çalışmamız, Psikoloji alanında din ile ilgili görüşlerin genel bir özetini ve dine 

yaklaşımda değişimin tetikleyici unsurlarını ortaya koyması açısından şahsımız adına 

önem taşımaktadır. Çalışmamız ayrıca, Psikoloji tarihi içerisinde dinin yerini konu edinen 

eserler sayıca az olduğu için Din Psikolojisi alanında katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

3. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Yürütülmesi 

Çalışmamız, Psikoloji’nin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesinde etkili olan 

gelişmler; Psikoloji akımlarının kuruluşu, gelişmesi ve aldığı eleştiriler; çeşitli düşünce 

ekollerinin dine bakış açıları ve dine yaklaşımlarında zaman içindeki değişmeleri; 

günümüzde Psikoloji’nin dine yaklaşımı ve gelecekteki yönelişleri konuları ile sınırlıdır. 
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Çalışmamız hazırlanırken konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklardan 

yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, Din Psikoloji’sinin gelişimi ile ilgili olarak 

daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ardından, kitabevleri ve kütüphanelerin yanı 

sıra internet ve Selçuk Üniversitesi’nin online veri tabanları taranmıştır. Elde edilen kitap 

ve makaleler incelenmiş; son olarak tezde yer alacak olanlar sınıflandırılarak metin haline 

getirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

PSİKOLOJİ VE DİN İLİŞKİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Psikoloji terimi, Yunanca aslına göre ruh (psukhé=ψυχη) ile bilgi (logos=λογος) 

kelimelerinin birleşiminden oluşan “ruh bilgisi” (ruh ilmi) anlamına gelmektedir.1 Ancak 

bu tanım, modern Psikoloji’nin ilgi alanını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. En genel 

tanımıyla Psikoloji, canlı varlıkların duyuş düşünüş ve davranışlarını incelemektedir.2 

Günümüzde  Psikoloji daha ziyade, insanın düşünsel ve duygusal yapısını ve bu yapının 

dışa yansıyan yanını inceleyen bilim dalıdır.3 Dolayısıyla, güdü, ihtiyaç, algılama, 

düşünme, güdüleme, duygu, tutum, öğrenme, zekâ ve yetenek gibi konular Psikoloji’nin 

inceleme alanına girmektedir.4 “Psikoloji” kavramının ilk olarak kullanılışı, Alman 

filozof Rudolf Göckel’e (1547-1628) atfedilmektedir. Bununla birlikte, Hırvat hümanist 

Marko Marulić (1450-1524) tarafından kaleme alınmış olan Latince eser Psichiologia de 

ratione animae humanane’nin başlığında, Göckel’den önce “psikoloji” terimi kullanılmış 

görünmektedir. Ancak bu eser günümüze kadar ulaşmamış olduğu için içeriği hakkında 

bilgiye ulaşılamamıştır. Alman idealist filozof Chiristian Wolff (1679-1754), Psychologia 

empirica and Psychologia rationalis (Deneysel Psikoloji ve Rasyonel Psikoloji, 1732) 

isimli eseriyle “psikoloji” teriminin popüler hale gelmesini sağlamıştır.5 

 

I. PSİKOLOJİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 

Psikoloji tarihi üzerinde araştırma yapan psikologların, Psikoloji’nin tarihsel 

temelleri konusunda iki farklı yaklaşım benimsediklerini söylemek mümkündür. Bu 

psikologların ilk kısmı, bu bilim dalının temellerinin eski çağlara kadar uzandığını ileri 

sürmüşlerdir. Onlara göre insanlar ilk çağlardan beri kendilerini ve çevrelerini 

incelemişler; yaşadıkları ve gözlemledikleri olaylara çeşitli açıklamalar getirmişlerdir. 

Diğer tüm bilim dalları gibi Psikoloji’nin de Felsefe kaynaklı olduğu göz önünde 

tutulursa; genelde Psikoloji’nin, özelde ise Din Psikolojisi’nin alanına giren konuların ilk 

filozoflardan bu  yana çeşitli şekillerde ele alınması doğal bir sonuçtur. Bu ilk grubu 

                                                
1 Guillaume, Paul, Psikoloji, Çev. Refia Şemin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 
1970, s. 1; Erdem, Selman, Psikoloji, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1970, s. 5; Daco, Pierre, Çağdaş 
Psikolojinin Olağanüstü Başarıları, Çev. O. A. Gürün, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1983, s. 5. 
2 Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, İnkılap Yay., İstanbul 1994, s. 1. 
3 Usal, Alparslan ve Zeynep Kuşluvan, Davranış Bilimleri, Barış Yay., İzmir 2000, s. 2. 
4 Eroğlu, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Yay., İstanbul 2000, s. 19. 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_psychology, 11.02.2008. 
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oluşturan psikologlar, filozofların özellikle ruh ve beden hakkındaki görüşlerinin 

günümüz Psikoloji konularına ışık tuttuğunu savunurlar. Bu görüşü benimseyen 

psikologlar, Antik Yunan’dan bu yana sorulan soruların aynı kaldığı halde cevaplama 

yöntemlerinin değiştiğini iddia etmişlerdir.  

Psikoloji tarihçilerinin bir kısmı ise, bu tarihsel bağlantının varlığını tamamen 

reddetmemekle beraber aynı sorulara verilen cevapların yönteminin değiştiği görüşüne 

katılmamışlardır. Bu gruptaki psikologlara göre; eski çağlardaki düşünürler, günümüz 

psikologlarının yaptığını yapmamışlardır. Onlar daha çok erdemin doğası, ölümsüz ruh 

ile ölümlü beden ilişkisi gibi konularda spekülatif söylemler ileri sürmüşler; zaman içinde 

de aklın yapısı, algı, çocuk gelişimi ve hayvan davranışları gibi konuları tartışmaya 

başlamışlardır. Bu tür tartışmalar, psikologların aynı konuları, hangi koşullar altında ele 

alacaklarını da belirlemiştir. Psikolojinin tarihsel bağlantısı da bu noktada tartışılmıştır. 

Nitekim ikinci grupta yer alan psikologlar, Psikoloji’nin alanı içerisinde yer alan 

konuların ilk tartışılmaya başlandığı şekliyle, bugün Psikoloji’nin gündemindeki 

konuların aynı şekilde ele alınmadığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca onlara göre, eski 

dönemlerde yapılan bu tür tartışmalar, belir bir disipline katkı sağlama amacından 

uzaktır.6  

İkinci grupta yer alan psikologlara göre spekülatif söylemin etkin olduğu 

dönemlerde sadece Psikoloji değil, şiir, sanat ve din gibi pek çok alanda görüş 

bildirilmiştir. Ancak, bu söylemler bilimsel olmaktan uzaktır. Bu noktada psikoloji-dil 

ilişkisi önem kazanmaktadır. Çünkü insanlar içinde bulundukları halleri çoğu zaman dil 

ile anlatmışlardır. Dolayısıyla kullanılan dilin değişmesiyle psikolojinin gelişmesi 

arasında sıkı bir bağ vardır. Bir örnekle anlatılacak olursa, “Pavlov’dan önce kimse 

koşullanmamış mıydı?” sorusu ele alınabilir. Yaşantılar her ne kadar benzer gibi görünse 

de Pavlov’dan önce insan psikolojisi bu kavramlarla yapılandırılmamıştır. Psikolojik 

gerçeklikleri yoktur. Bu kavramların ortaya çıkması, insanlara kendi tecrübelerini ifade 

etmeleri için yeni tanımlar kazandırmıştır. Ancak bundan sonra, bu tecrübelerin gerçekten 

yaşanan psikolojik olaylara karşılık geldiği kabul edilmiştir.7 

Her iki grupta yer alan psikologların ileri sürdükleri gerekçeler göz önünde 

tutulduğunda, aradaki temel farkın felsefî bir yol seçilmesi ile psikolojik araştırma yapma 

                                                
6 Richards, Graham, Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak, (Çev. Süleyman Topal ve Ali Yılmaz), Say Yay., 
İstanbul 2005, s. 32. 
7 Richards, age, s. 23-24. 
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arasındaki ayrım olduğu görülür.8 Bununla birlikte, modern bilimin olduğu kadar modern 

Psikoloji’nin de bugünkü halini almasında felsefenin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 

Psikolojinin felsefî temellerine değinilmesi, bu bilim dalının ayrı bir disiplin haline 

gelmesine uygun ortamı sağlayan görüş ve olayların belirtilmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

 

A. İLKÇAĞ 

İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine ilişkin araştırmalar, ilkel kültürlerin “ruh” 

kavramına önem verdiklerini ortaya koymuştur.9 Bu insanlar, yaşadıkları pek çok olayı 

doğaüstü güçlerle açıklamaya çalışmışlar; tabiatın “ruh” adı verilen gizli güçler 

tarafından yönetildiğine ve insanın da içindeki “ruh”un etkisiyle çeşitli davranışlar 

sergilediğine inanmışlardır.10 Doğulu ve Batılı bilge gezginlerce gözlenerek yazıya 

dökülmüş olan şaman ve büyücü ritüelleri de iyi ve kötü ruhlara olan inanç hakkında bilgi 

vermektedir. O dönemde, psikolojik hastalıklar, kötü ruhlar ile açıklanıyor ve tedavi 

edilmeye çalışılıyordu. Eski çağlardaki ruh inancı hakkındaki bir ipucu da, görülen, uyku 

halinde ruhun bedenden ayrıldığına ilişkin yaygın bir kanaatin varlığıdır. Bu inanç, 

“rüya” kavramının önem kazanmasına sebep olduğu ve “ruh” kavramının bugünkü 

bilinçlilik halini almasında etkili olduğu söylenebilir.11 

 

1. İlkçağ Medeniyetleri 

Tarihinin çeşitli dönemlerinde Psikoloji, Tıp, Fizyoloji ve Nöroloji ile yakın ilişki 

içinde olmuştur. Psikolojik süreçler ve davranışların biyolojik kökenli olduğu 

düşünüldüğü için tarihte Psikoloji, tıbbın bir dalı olarak ele alınmıştır.12 Dolayısıyla 

ilkçağlarda Psikoloji, doktorların insanın ruhu ve bedeni hakkındaki görüşleri ışığında 

Tıp bilimi içerisinde gelişmiştir. 

Kaynaklara göre, ilkçağda insan ve davranışına ilişkin görüş ve uygulamalar, 

anormal davranışlar ve bunların tedavisi etrafında yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Psikoloji 

ile ilgili konulara da Psikiyatri alanı içerisinde değinilmiştir. Sümerler’den Akadlar’a 

kadar Mezopotamya uygarlıklarında hastalıkların temelinde olduğu kabul edilen neden, 

                                                
8 Schultz, Duane ve Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, (Çev. Yasemin Aslay), Kaknüs Yay., 
İstanbul 2002, s. 28. 
9 Babaoğlu, Ali, Psikiyatri Tarihi, Okuyan Us Yay., İstanbul 2002, s. 13-14. 
10 Baymur, Genel Psikoloji, s. 285-286. 
11 Babaoğlu, age, s. 17 vd. 
12 Hothersall, David, History of Psychology, Temple University Press, Philadelphia, 1984, s. 3. 
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günah ve bilerek veya bilmeyerek yapılan kötülüklerdir. Hekim-rahip hastasıyla, bu 

günahı bulmak için görüşmeler yapar ve hastanın vicdanını tümüyle açarak anlatmasını 

ister. Sümerlerden kalmış olan bir tür “Hekimler İçin Hastayla Görüşme Kılavuzu”na 

dayanarak o çağlarda hastalıkların nerdeyse tümüyle sosyal-psikolojik nedenlere 

bağlandığı söylenebilir.13 Bu veriler ışığında, modern tıbbın ve modern Psikoloji’nin, dinî 

inançların egemen olduğu temeller üzerinde yükseltildiğini öne sürmek mümkün 

görünmektedir. 

İlkçağ medeniyetlerinden Mısır’da Tıp sanatı, “din” referanslı bir olgudur. Ruh ve 

bedenin öbür yaşama hazırlanmasını gerektiren inanç, Mısır’da beden ve ruha dair 

araştırmaların -ve dolayısıyla bilgilerin- artmasına sebep olmuştur.14 Örneğin, o dönemde 

yaşamış Edwin Smith Papyrus (M.Ö. 1550), beyin ve onun bazı fonksiyonları gibi 

konularda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Antik dönemlere ait diğer dokümanlar, büyü ile 

şeytanların veya diğer hurafe inançlarının sebep olduğu hastalıkları kovma 

uygulamalarıyla dolu iken; Papyrus, elli tane hastalık durumuna ilaç vermiştir ve 

bunlardan sadece bir tanesi şeytanın kovulması esasına dayanmaktadır.15 Bu durumda, 

Papyrus’un ruh hastalıklarına yaklaşımının, doğa üstü güçlerin insana musallat olması 

şeklindeki anlayıştan ziyade diğer hastalıklar gibi bunların da tedavi edilmesi gereken 

bedensel bir rahatsızlık olduğunu görüşüne yakın olduğu söylenebilir. Burada belirtmek 

gerekir ki; Mısır uygarlığındaki bu gelişmeler son derece zengin bir gözlem ve uygulama 

bilgisinin de birikmesine vesile olmuştur.16 

Bu dönemde, Hint medeniyetine ait “doğayla bir bütün oluşturan insan” anlayışı, 

günümüzdeki Uzak Doğu ve Orta Asya bakış açılarını yansıtması açısından önemlidir.17 

Çin medeniyetinin düşünce sisteminin temelinde, bugün dahi kullanılan “Yin” ve “Yang” 

elemanlar yer almaktadır. Bütüncül bir yaklaşımın sistemleştirilmiş şekli olan bu anlayış, 

psikolojik bağlamda sağlık ve mutluluk ile ilişkilendirilmiştir.18  

 

2. Antik Yunan Filozofları 

M.Ö. 500’den önce yunan tıbbı, tapınaklarda yaşayan ve Yunan Tıp Tanrısı 

Asclepius’un sırlarını bildiklerine inanılan papazların elindeydi. Gizli tedavi 

                                                
13 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 21. 
14 Babaoğlu, age , s. 23-24. 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_psychology, 11.02.2008. 
16 Babaoğlu, age, s. 27. 
17 Babaoğlu, age, s. 31. 
18 Babaoğlu, age, s. 32 vd.  
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yöntemleriyle bu papazlar, körlük, sağırlık ve felç gibi hastalıkları tedavi etmiş ve kişiyi 

sağlıklı hale getirmeye çalışmışlardır. Genellikle, hastanın diğer insanlarla ilişkisi 

kesilerek tapınağa alınmış ve çeşitli ritüellere tabi tutulmuştur. Uygulama sonucunda 

sağlığına kavuşan hastanın, papazlara yüksek oranlarda ücret verdiği de kaynaklarda 

bulunmaktadır.19 

Antik Yunan filozoflarından M.Ö. 460 yılında doğduğu sanılan Hippokrates, 

yaptığı gözlemlerle insanı inceleyen ve Tıp alanında öğrenciler yetiştirmiş olan bir 

hekimdir. Onun ortaya atmış olduğu susama teorisi, çağdaş motivasyon teorisyenleri 

tarafından kısmen kabul edilmiştir. “Tıbbın babası” olarak anılan Hippokrates, bir açıdan 

“psikolojinin babası” olarak da nitelendirilebilir. Çünkü o, psikolojik hallerin doğal 

nedenlerini ve pek çok davranış bozukluğunun ilk belirgin tanımlarını ele almış; mizaç ve 

motivasyonla ilgili uzun süre geçerliğini koruyan teoriler geliştirmiştir. Ayrıca, The Art of 

Healing (Tedavi Sanatı) adını taşıyan eserinde o, melankoli, mani, depresyon, fobiler, 

paranoya ve histeri gibi psikolojik rahatsızlıklar ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştır.20  

Düşlere Dair isimli yapıtında ise, Psikanaliz’e şaşılacak kadar yakınlaşmıştır.21 Esasen 

Eski Yunan döneminin temel özelliklerinden birisi, etkin bir düş yorumunu karakterize 

etmesidir. Bu dönemde düşlerin gündelik olayların çözümüne ya da bazı isteklerin 

doyumuna yaradığı sezilmiş, ancak bu arada kehanet de taşıyabileceği düşünülmüştür. Bu 

çerçevede yönlendirilmiş uykular gündeme gelmiş, bu ve benzeri yöntemler de 

psikoterapinin temellerinde bulunan bilgi ve deneyimlerin biriktirilmesine yardımcı 

olmuştur.22 Antik yunan filozofları arasında Eflatun ve Aristo, ileri sürdükleri 

görüşleriyle oldukça etkili iki isimdir. Bu filozofların insan ile ilgili fikirleri Psikoloji’nin 

temellerini atması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca Tanrı ile ilgili gçrüşleri de, dine 

yaklaşımları hakkında bilgi vermektedir. 

 

a) Eflatun (Platon) 

Flsefe tarihinde ilk metotlu düşünme çalışmasını Sokrates (M.Ö. 468-400) 

yapmıştır.23 O, ruhun ölümsüzlüğü hakkında bir takım deliller ileri süren ilk yunan 

                                                
19 Hothersall, History of Psychology, s. 4. 
20 Hothersall, age, s. 4-6. 
21 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 48.  
22 Babaoğlu, age , s. 56. 
23 Erdem, Hüsamettin, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yay., Konya 1999, s. 61. 
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filozofudur.24 Sokrates’in öğrencisi olan Eflatun (M.Ö. 427-347) da hocası gibi ruhun 

ölümsüzlüğünü benimsemiş, “ruh” kavramı için Latince psyche (psişe) kelimesini 

kullanmıştır. Bu kullanım, Psikoloji’nin (psychology) en eski anlamı ile ‘ruh bilimi’ veya 

‘zihin bilim’ olduğunu düşündürmektedir.25 “Ruh” kavramını “Hayatın Prensibi” olarak 

tanımlayan26 Eflatun, idealistler başta olmak üzere kendinden sonraki filozofları oldukça 

etkileyen “İdealar Âlemi” görüşünü ileri sürmüştür. Ona göre idealar, varlığın orijinal 

formları, varlığın özleri ve ilk örnekleridir. Duygularla algılanan âlem olan objeler âlemi 

ise, ideaların kopyası, birer gölgesidir.27 Ölümsüz olan ruh, idealar âleminden geldiği için 

objeleri her görüşünde ideaları hatırlamakta ve böylece “bilgi” (logos) oluşmaktadır.28 

Eflatun ruhun, ideaların bilgisine ulaşmak için çaba gösterdiğini savunmuştur. Ona göre 

tikel olgulardan hareketle asıl bilgiye ulaşma sırasında insanın gelebileceği en son nokta, 

“İyi İdeası”dır. Ancak insan, geldiği bu son noktada bile ideaların kesin bilgisine sahip 

olamamaktadır. Çünkü ideaların kesin bilgisine ancak Tanrı sahip olabilir29 ve O, hem 

idealar, hem de objeler aleminin yaratıcısıdır.30 

 

b) Aristo (Aristoteles) 

Eflatun ile aynı çağda yaşamış olan Aristo (M.Ö. 384-322), ileri sürdüğü fikirlerle 

modern bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamış bir filozoftur. O, Eflatun’un bilginin 

doğuştan geldiği şeklindeki görüşüne katılmamış, “duyu” ve “deney” unsurlarını da göz 

önünde tutarak ampirist-rasyonalist (deneyci-akılcı) bir yaklaşım sergilemiştir. Ona göre 

insan zihni dünyaya gelirken bilgiye sahip olmadığı (tabula-rasa)  gibi bomboş da 

değildir. Çünkü zihin, bilgiye değil ama bilgiyi meydana getirme yeteneğine sahiptir. Bu 

yeteneğin gelişmesi için duyu organlarının faaliyetlerine ve dış dünyanın gözlenmesine 

ihtiyaç vardır. Duyu ve deney olmadan bilgi meydana gelmeyeceği gibi akıl olmadan, bu 

iki unsurdan elde edilen bildirileri düzenleyip işlemek mümkün değildir.31  

Aristo’ya göre insan, duyu organları aracılığıyla gerçek dünyayı doğrudan 

algılama yeteneğine sahiptir. Algılama sırasında bazı hatalar olabilir ancak gerçek dünya 

                                                
24 Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 193. 
25 Bruno, Frank, Psikoloji Tarihi, (Çev. Gül Sevdiren), Kıbele Yay., İstanbul 1996, s. 9. 
26 Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 221. 
27 Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 62. 
28 İlboğa, Mustafa, “Eflatun Diyalektiği”, Tabula Rasa, C. XVIII, 2006, s. 159; Erdem, İlkçağ Felsefesi 
Tarihi, s. 213. 
29 İlboğa, “Eflatun Diyalektiği”, s. 160. 
30 Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 158. 
31 Erdem, age, s. 62-63. 
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algılanandan çok farklı değildir.32 Aristo’ya göre her canlıda, canlılığın belirtisi olan bir 

etkinlik görülür. Bunu temelinde de beden/madde ile ruh/form ilişkisi vardır. Ruh, bedeni 

harekete geçiren, onu canlı kılan gayedir (telos). Nebatî, hayvanî ve insanî olmak üzere 

üç çeşit ruh vardır. İnsanî ruh, en yüksek ruhtur ve temel sıfatı akıldır. Akıl, pasif ve aktif 

akıl şeklinde iki kısımdır. Duyu organları tarafından elde edilen duyumlar, pasif akıl 

tarafından alınır; aktif akıl tarafından işlenerek düzene sokulur ve böylece “bilgi” elde 

edilir. Her insanda aynı olan aktif akıl ölümsüzdür.33 Ruhu, gözlenmesi olanaksız bir 

varlık olarak gören Aristo, ruhun “ne olduğuyla” değil, “nasıl” işlediğiyle ilgilenmiş, 

insanın çevresi ile ilişkilerini yani davranışlarını incelemiştir.34 Çağdaş Psikoloji’nin 

sınırlarının çizilmesi açısından bu görüş, önem arz etmektedir. 

Aristo felsefesinde Tanrı, salt form, ilk hareket ettiricidir, madde dışıdır ve özü de 

maddesi de kendisi olan düşünmedir. Tanrı tektir ancak yoktan var edici değil, var olana 

şekil verici, hareket ettiricidir.35 Aristo’yu Psikolojiiçin önemli kılan özelliklerinden biri 

onun, bastırılmış duyguların serbest bırakılışının, ruhsal hastalıkların tedavisinde önemli 

bir adım, bir ön koşul olduğuna ilişkin bilinen ilk görüşün sahibi olmasıdır.36 

Denilebilir ki; çağdaş Psikoloji, Eflatun’dan etkilenmekle beraber kuramlarını 

Aristo ekolü temellerine oturtmayı daha uygun bulmuştur. Genel olarak ise, Eflatun’un 

etkilerinin Alman Psikoloji’sinde; Aristo’nun etkilerinin de İngiliz ve Amerikan 

Psikoloji’sinde yankı bulduğu söylenebilir.37 

                                                
32 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 12. 
33 Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 268 vd. 
34 Bruno, age, s. 11. 
35 Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 158-159. 
36 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 50. 
37 Bruno, age, s. 19. 
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B. ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ 

Doğu ve Batı olarak nitelendirilen iki medeniyet, Ortaçağ’a damgasını vurmuştur. 

Bu medeniyetleri ve Ortaçağ’da yaşananları Babaoğlu, şu şekilde özetlemiştir: 

“Roma İmparatorluğu’nun Anadolu, Mısır ve Suriye’yi ele geçirmesinden sonra 

hızla değişen ve gelişen Doğu uygarlık ve kültürü, çok geçmeden siyasal gücü de 

kendine çekmiştir. 4. yüzyılın başından itibaren işte bu iki dünya, iki ayrı sanat-

ticaret düzeneği ve iki ayrı yaşam biçimi birbirinden hızla ayrılmış ve 

aralarındaki boşluktan Avrupa’yı 1200 yıl boyunca hükmü altında tutacak olan 

derin bir karanlık doğmuştur. Ortaçağ denilen bu dönemde, Doğu ve Batı 

kesimlerinde iki ayrı uygarlık ortaya çıkmıştır.”38  

Ancak unutulmamalıdır ki; modernleşme çalışmaları, genellikle aydınlanma 

çağının tersi olarak görülen “Karanlık Ortaçağ”a aittir. Bu dönemde pek çok olumlu 

gelişme yaşanmış olsa dahi 18. yüzyılda görülen aydınlanma hareketine fazlasıyla önem 

atfeden ve yeni gelişmeleri adeta mucizevî bir tabiata dönüştürmeye çalışanlarca Ortaçağ, 

karanlık bir dönem olarak anılmıştır.39  

Doğu kesim olan Bizans’ta ruh ve ruhsal rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler Kilise’nin 

görüşüne bırakılmıştır. Buna göre insan ruhu, doğrudan doğruya Tanrı’nın ruhunun bir 

uzantısı olarak kabul edilmiş ve hasta olması ihtimali reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle 

ruh, hasta olmaz, ancak şeytan tarafından ele geçirilebilir.40 Avrupa’da ise bir duraklama 

dönemi söz konusudur. Aristo’nun yazıları bin yıl kadar Avrupa’daki düşünürlerin eline 

geçmemiştir. Bu bilgilerin günümüze kadar ulaşmasında Müslüman-Arap düşünürler 

büyük rol oynamışlardır. Avrupa’nın Aristo’nun öğretisini yeniden keşfetmesi için 13. 

yüzyıla kadar beklemesi gerekmiştir. 41  

 

1. İslamiyet’in Doğuşu ve Hz. Muhammed 

M.S. 7. asır ve sonrası, Batı’da düşünce açısından fetret devri gibi geçmiş 

olmasına rağmen Doğu’da bütün dünyayı etkileyecek büyük bir değişme ve gelişmenin 

başladığı yüzyıllardır. 611 yılında Hz. Muhammed’in vahy tecrübesiyle birlikte tarih 

sahnesinde yerini  alan İslam, sonraki asırlarda giderek güç kazanmış, günümüzde en çok 

                                                
38 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 59. 
39 Kona, Gamze Güngörmüş, Batıda Aydınlanma Doğuda Batılılaşma, Okumuş Adam Yay., İstanbul 2005, 
s. 25-26. 
40 Babaoğlu, age, s. 61-62. 
41 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 21. 
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müntesibi bulunan dinlerden biri olmuştur. İslamiyetin doğuşuyla birlikte, Doğu kaynaklı 

yeni bir medeniyet, farklı bir kültür, özgün bir düşünce sistemi ve kendi fikirlerini 

yansıtan bir sanat anlayışı da yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Hızla gelişip geniş bir 

coğrafyaya yayılan İslam, bir çok farklı kültür ve milletin birlik haline gelip güçlenmesini 

sağlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinin “oku”42 olmasından da anlaşılacağı üzere, bu 

yeni dinin bilgiye, öğrenmeye ve düşünmeye verdiği önemin etkisiyle halkı Müslüman 

olmuş bölgelerde bilim, çabuk gelişme zemini bulmuştur. Dolayısıyla Müslüman 

düşünürler, Doğa Bilimleri, Felsefe, Tıp, Matematik gibi pek çok alanda kendilerini 

ispatlamışlar, Ortaçağ’da bilimin gelişmesine büyük katkılar sağlamışlardır.  

Doğu’dan doğup yayılan İslam medeniyeti sayesinde Ortaçağ, Müslüman 

topraklarda Batı’ya nazaran daha erken dönemde bilimsel ve felsefî alanlarda atılıma 

geçmiştir. Bağdat, Şam, Kahire ve hatta İspanya’da Müslüman alimler, Antik Yunan 

felsefesini ele almışlar, çeşitli konularda akıl yürütmeye ve gözlem yapmaya 

başlamışlardır. Bu toplumun güvenliği, istikrarı, refahı ve nisbî toleransı, düşünürlerinin 

bin yıl boyunca, felsefî fikirleri de içeren pek çok eser üretmelerine yardımcı olmuştur. 

Bu literatür, neredeyse Antik Yunandaki birikime eşittir.43 

İslam coğrafyası, bilimin yanı sıra Psikoloji’nin gelişimine de büyük katkı 

yapmıştır. Nitekim İslam dininin temel kaynaklarından ilk ikisi olan Kur’an-ı Kerim ve 

Peygamber’in sünnetinde, ruh, insan, insanın özellikleri, davranış şekilleri, fizyolojik ve 

toplumsal güdüler, engellenme ve iç çatışma, duygu ve heyecanlar, algılama, öğrenme, 

dikkat ve motivasyon, büyüme ve gelişme, kişilik ve ruh sağlığı gibi pek çok konuyu ele 

alan ayet ve hadisler vardır.44 Konumuz itibarıyla bu iki temel kaynakta, insana dair ilgi 

çekici psikolojik tahliller tespit etmek mümkündür. 

Kur’an ve sünnette psikolojik olgulara oldukça fazla yer verilmiş olması ve 

inananların sürekli düşünmeye ve anlamaya teşvik edilmesi, Müslüman alimlerinin bu 

alanlara yönelmelerine neden olmuştur. Modern Psikoloji’nin ilk çekirdekleri olarak 

nitelendirilebilecek pek çok görüş, bu alimler tarafında etraflıca incelenmiş; deney, 

gözlem ve iç gözlem gibi metotlarla da bu fikirler desteklenmiştir. Müslüman düşünürler 
                                                
42 Alak/1. 
43  Boeree, George, History of Psychology,C. 2, http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/historyofpsych.html, 
13.02.2008, s. 72. 
44 Kur’an ve sünnette psikolojik unsurlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Sert, Emin, Kur’an’da İnsan Tipleri 
ve Davranışları, Bilge Yay., İstanbul 2004; Buladı, Kerim, Kur’an’ın İnsan Tasavvuru, Pınar Yay., 
İstanbul 2007; Necati, Muhammed Osman, Hadis ve Psikoloji, Fecr Yay., Ankara 2000; Tütüncü, Mehmet, 
“Kur’an Ve Hadislerde İnsan Psikolojisi”, DEÜİFD, C. III, 1986; Dölek, Adem, “Bazı Hadislerin 
Psikoterapi Açısından Yorumlanması”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. II, S. 4, 2002.   
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arasında, İslam dünyasının yanı sıra diğer milletleri de etkileyen filozoflar yetişmiş; 

ortaya koydukları eserler dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Çalışmamızda, bu 

düşünürlerden, görüşleri itibarıyla Psikoloji’ye katkı sağalayan Muhâsibî, Fârâbî, İbn 

Sînâ, Gazâlî ve İbn Rüşd’e yer verilmiş; o dönemde İslam coğrafyasında Psikolojive dine 

yaklaşım şekilleri ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

2. Müslüman Filozofların Psikoloji’ye Katkıları 

a) Muhâsibî 

Muhâsibî (781-857), şuur halleri, akıl ve düşünce, arzu ve dürtüler gib konuları 

Kur’an bağlamında sistemli olarak incelemiş ilk Müslüman psikologdur. İnsanı iç açıdan 

inceleme psikolojik tahliller yapma geleneği, Muhâsibî’den sonra diğer Müslüman 

düşünürler arasında da devam etmiştir.45 Ona göre insanın iç dünyasını anlamak için belli 

uyaranlara karşı verdiği tepkilere bakılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, dış gözlemden 

hareketle iç yaşantıların öğrenilebileceğini savunur.46 Bu nedenle, insan davranışlarını 

anlama ve yorumlamada en sık kullandığı yöntem iç gözlemdir. Bunu yaparken 

Muhâsibî’nin amaçladığı iki durumdan birincisi, nefsin eğilimlerinin davranışlar 

üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altına alacak bir “iç görü” elde etmek; ikincisi, 

insanın psikolojik güç ve fonksiyonlarının tahlilini yapmaktır. İnsan potansiyeli ve onun 

geliştirilmesine önem veren Muhâsibî’nin bu fikirleri, günümüz Hümanist Psikoloji 

ekolünün fikirleriyle benzerlik göstermektedir.47 Bunun ötesinde o, tarihte ilk olarak, 

eserlerinde “nefs” kelimesinin psikolojik tahlilini yaptığı için İslam Psikolojisi’nin de 

öncüsü olmuştur.48 

Muhâsibî’nin en meşhur ve en hacimli eseri, Er-Riâye Li Hukûkillah (Allah’ın 

Hukukuna Riayet) ismini taşımaktadır. Kulun Allah’a karşı görevlerinin yer aldığı bu 

kitapta o, daha çok ahlak üzerine görüşler beyan etmiştir. Bu kitabın, Marifet’ün-Nefs 

(Nefsin Bilinmesi) başlığını taşıyan bölümünde ise, Muhasibî’nin nefs ve nefsin halleri 

ile ilgili görüşleri yer almaktadır. Ayrıca o, Âdâbu’n-Nüfûs (Nefslerin Ahlakî Halleri) 

                                                
45 Hökelekli, Hayati, “İslam Geleneğinde Psikoloji Kültürü”, İslamî Araştırmalar Dergisi, Din Psikolojisi 
Özel Sayısı, C. XIX, S. 3, 2006, s. 409. 
46 Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul 2003, s. 39. 
47 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV, Ankara 2005, s. 28. 
48 Hökelekli, agm, s. 412. 
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isimli eserinde, nefsin durumlarını tahlil etmiş, olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması 

için ne tür bir eğitim verilmesi gerektiğini açıklamıştır.49 

Muhâsibî, insanın yapısının kalp, akıl ve nefs üçlüsünden meydana geldiğini ileri 

sürmüştür. Duygu, düşünce ve irade gibi bütün ruhî fonksiyonlar, psikolojik hayatın 

merkezi olan kalpten kaynaklanmaktadır. Doğuştan getirilen bir yetenek olan akıl 

bilgilerin toplandığı yerdir. Aklın, duyumları birleştirilip anlama kabiliyeti olan “fehm” 

ile Allah’ı ve dinî hükümleri doğrudan kavrama demek olan “basiret” olmak üzere iki 

boyutu vardır.50 Nefs ise, insanın içgüdü, arzu-istek ve eğilimlerinin bütününe verilen 

isimdir. Nefsin sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini savunan Muhâsibî, nefsin 

kendinden çok nitelikleri üzerinde durmuştur. Nefs, kendisi için iyi olan şeyin ne 

olduğunu bilmediği için hata yapar. Onun tabiatını değiştirmrk mümkün olmadığı gibi 

onu tamamen yok etmek de mümkün değildir.51 Nefs, tek başına davranışı oluşturamaz. 

Bu sayede, nefsin kötü istekleri kalbe ulaştığı zaman kontrol altına alınabilir ve davranışa 

dönüşmeden sönebilir.52 Neftsen gelen istek ve arzular aklın karşısında bir güç oluşturur 

ve bu güç, insanın sürekli bir mücadele halinde olmasına yol açar. Akıl, insanın karar 

mekanizmasını, kalp ise, verilen kararlar doğrultusunda harekete geçme uğraşını temsil 

eder.53 

Muhâsibî’ye göre “marifet”, kalbin kendine ait bir idrak gücüdür ve vasıtasız 

olarak doğrudan algılama, tecrübe etme gibi anlamlara gelmektedir. Marifet, bütün 

psikolojik fonksiyonların temelini oluşturan bir iç tecrübe, iç haldir. Sürekli şuurlu olan 

marifetin esas konusu Allah’tır. Böylece Muhâsibî, günümüz din psikologlarının “dinî 

tecrübe” kavramı ile ifade ettikleri manayı marifete yüklemiştir.54 

 

b) Farâbî 

İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren Türk 

filozof Farâbî (870-950), Yunan kaynağına hâkim bir filozoftur. Yunan felsefesi ile İslam 

düşüncesi arasında bir köprü kuran Farâbî, başta Eflatun üzerine çalışmalar yapmış olsa 

                                                
49 Muhâsibî, Hâris, er-Riâye / Nefs Muhasebesinin Temelleri, (Çev. Şahin Filiz ve Hülya Küçük), İnsan 
Yay., İstanbul 2004, s. 45 vd. 
50 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 28-29. 
50 Hökelekli, age, s. 30. 
51 Erginli, Zafer, “Muhâsibî”, DİA, C. XXXI, 2006, s. 14. 
52 Hökelekli, age, s. 28-29. 
53 Erginli, agm, s. 14. 
54 Hökelekli, age, s. 30. 
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bile sonra Aristo’ya yönelmiş ve ondan oldukça etkilenmiştir.55 Aristo’dan sonra 

“Muallim-i Sânî” ünvanıyla anılan Farâbî’nin ruh ile ilgili görüşleri, büyük ölçüde 

Aristo’nun görüşleriyle paralellik arz etmektedir. Farâbî’ye göre, bedenin olgunlaşmasını 

ruh sağlar ancak ruhun olgunlaşması da akıl sayesinde olur.56 Akıl, zamanla gelişir ve 

somut nesnelerden başlayarak soyut fikirleri kavrama noktasına gelir. Bu yükselme, 

metafizik bir gerçeklik olan “Faal Akıl” sayesinde meydana gelir. Dolayısıyla Farâbî’ye 

göre aklın bir şeyi idrak etmesi, bir tür sezgi veya ilham ile gerçekleşmektedir.57 

Farâbî’nin el-Medînetü’l-Fâzıla (İdeal Devlet) isimli eseri dünya çapında üne 

kavuşmuştur. Bu eserin yanı sıra onun, Fusûsü’l-Medenî (Siyaset Felsefesine Dair 

Görüşler) ve es-Siyâsetü’l-Medeniyye isimli eserlerinde, nefs (ruh), nefsin kuvvetleri, 

akıl, irade gibi Psikolojiile ilgili konulara rastlamak mümkündür.  

Farâbî’ye göre ruh, bedenden bağımsız manevî bir cevherdir. Bu sebeple ruh, 

ölümden etkilenmez ve beden ölse bile ruh varlığını sürdürür. Akıl, ruhun en gelişmiş 

fonksiyonu olduğuna göre akla sahip olan her nefis ölümsüzdür.58 Beden için sağlık ve 

hastalık durumları olduğu gibi ruh için de sağlık ve hastalık durumları olabilir. Ruhun 

sağlıklı olması halinde kişi, iyi ve güzel işler yaparken ruhun hastalanması durumunda 

kişi, kötü ve çirkin hareketler yapar.59 

Farâbî öğretisinde nefsin beş gücü vardır. Bunlar; “el-ğâzî” (besleyici güç), “el-

hâsse” (duyum gücü), “el-mütehayyil” (hayal gücü), “en-nüzû’î” (arzu etme gücü) ve 

“en-nâtık”tır (düşünme gücü). Besleyici güç, alınan gıdalardan elde edilen güç; duyum 

gücü beş duyu aracılığıyla algılayan güçtür. Hayal gücü, duyularla algılanan nesnelerin 

izlerini koruyan güç; arzu etme gücü, canlının bir şeye yakınlaşmasını veya 

uzaklaşmasını sağlayan güçtür. Düşünme gücü ise insanın ilim ve sanatı ortaya koyduğu, 

doğru ile yanlışı ayırt ettiği güçtür.60 Nefsdeki tüm bu güçlerin faaliyetleri, temelde arzu 

etme gücüne bağlıdır.61 

Rüya ve vahy aynı psikolojik süreçte meydana gelir. Çünkü iki durum da hayal 

gücünden kaynaklanmaktadır. Nitekim hayal gücü, şuurun devre dışı kaldığı uyku gibi 

                                                
55 Sunar, Cavit, İslâmda Felsefe ve Farabî, Ankara Üniversitesi İalhiyat Fakültesi Yay., Ankara 1972, s. 55. 
56 Taylan, Necip, İslam Felsefesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006, s. 182. 
57 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 32. 
58 Kaya, Mahmut, “Fârâbî”, DİA, C. XII, 1995, s. 156. 
59 Farâbî, Siyaset Felsefesine Dair Görüşler / Fusûlü’l-Medenî, (Çev. Hanifi Özcan), Dokuz Eylül 
Üniversitesi Yay., İzmir 1987, s. 27; Peker, Din Psikolojisi, s. 40. 
60 Farâbî, İdeal Devlet / El-Medînetü’l-Fâzıla, (Çev. Ahmet Arslan), Vadi Yay., Ankara 1997, s. 75 vd.; 
Farâbî, Siyaset Felsefesine Dair Görüşler, s. 29 vd. 
61 Hökelekli, age, s. 32. 
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durumlarda tam bir özgürlüğe kavuşur ve hafızada kayıtlı bulunun izlerle meşgul olur. 

Zihindeki izlerin belli bir düzene sokulması, birleştirilmesi veya ayrıştırılması, parçaların 

başka türlü birleştirilmesiyle yeni fikirler üretilmesi gibi süreçler hayal gücünün etkisiyle 

oluşmaktadır. Buna bağlı olarak rüyalar, zihindeki izlerin işlenmesi sürecidir ki bu esnada 

bastırılmış duygular, mizaç ve eğilimler veya biyolojik etkenler gibi unsurların etkisi 

rüyalarda görülür.62 

İdeal Devlet isimli esere göre insan bedeninde kalp, âmir konumundadır. Beyin 

ise, kalbin verdiği emirleri alır. Diğer organlar beyne tabiidir. Bu durumda kalp ilk 

yönetici; beyin ise ikinci yöneticidir. Nitekim vücut sıcaklığının kaynağı olan kalp, 

bedenin yaşamını devam ettirmek gibi hayatî bir görev üstlenmiştir. Ayrıca hayal gücü ve 

akıl gücü, kalp belli bir sıcaklığı koruduğu zaman harekete geçebilir. Dolayısıyla, 

hatırlama, hayal kurma ve muhakemem gibi melekeler, kalbe bağlı olarak etkin hale 

gelirler.63 

Farâbî’nin düşünce sisteminde Psikolojiaçısından önem taşıyan hususlardan biri 

de onun düşünce, tecrübe ve davranış farklılığına dayanan “basit”, “şaşkın”, “ahmak” ve 

“erdemli” olmak üzere dört ayrı insan tipi olduğunu ileri sürmüş olmasıdır.64 

- Basit insan, hayal gücüne sahip ancak tecrübesiz insan tipidir. 

- Şaşkın insan, normal kabul edilen davranışların dışında davranışlar sergileyen 

insandır. 

- Ahmak insan, yanlış çıkarımlarda bulunarak yanılgılara düşen insandır. 

- Erdemli insan ise, severek ve isteyerek iyi işler yapan insandır. 

Farâbî’ye göre Tanrı ilk ve zorunlu varlıktır. Ayrıca varlıkların en üstünüdür. 

Evrende bir hareketin meydana gelmesi için bir hareket ettirici olması gerektiğinden yola 

çıkarak Farâbî, Tanrı’nın hareket etmeyen ilk hareket ettirici olduğunu ileri sürerek 

Tanrı’nın varlığını ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca Tanrı’nın yalınlığı, sonsuzluğu, 

değişmezliği ve birliğine ilişkin kanıtlamalar da yapmıştır. Bu kanıtlamalar Batı’da 

özellikle 13. yüzyılda yaşamış olan Thomas Aquinas tarafından kullanılacaktır.65 

Farâbî, İbn Sînâ ve Thomas Aquinas başta olmak üzere kendinden sonraki 

düşünürleri oldukça etkilemiştir. Ortaya koyduğu felsefî yaklaşım, Mâverâünehir’den 

                                                
62 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 33. 
63 Farâbî, İdeal Devlet, s. 79 vd. 
64 Peker, Din Psikolojisi, s. 40-41. 
65 Çotuksöken, Betül ve Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yay., İstanbul 1993, s. 136-137. 
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Endülüs’e kadar tüm İslam coğrafyasına yayılmış, ayrıca Ortaçağ Latin yazarlar üzerinde 

de etkisini göstermiştir.66  

 

c) İbn Sînâ (Avicenna) 

10 ve 11. yüzyıllarda yaşamış bir Türk filozofu olan İbn Sînâ (980-1037), Ortaçağ 

tıbbının önde gelen temsilcilerindendir. Bilim ve felsefe alanındaki konumunu belirtmek 

için Ortaçağ düşünürleri tarafından ona “eş-Şeyhü’r-Reîs” unvanı verilmiştir. Batı’da 

genellikle “Avicenna” olarak bilinmekte ve “Filozofların Prensi” diye 

nitelendirilmektedir.67 Tıp alanında çok önemli eserlere imza atmış olmakla beraber 

Psikolojialanında da değerli çalışmalar ve görüşlere sahip olan İbn Sînâ, araştırmalarında 

gözlem ve deney metodunu kullanmıştır. İnsanın ruhsal yapısı hakkında bilgi vermiş, ruh 

sağlığı ve hastalığı kavramlarına değinmiştir. Tıp alanındaki becerilerini de ruh 

hastalıklarını tedavi etmede kullanmıştır.68 Psikoloji alanında çok geniş araştırmalara ve 

önemli eserlere sahiptir ve bu alana dair düşünceleri geniş bir çalışmanın ürünüdür. 

Hekimlik vasfıyla kaleme aldığı Kanun fi’t-Tıp (Hekimlik Yasası) isimli kitabında İbn 

Sînâ, Deneysel Psikoloji’ye dair veriler sunmuştur. Ayrıca en-Necât, el-İşârât ve eş-Şifâ 

isimli eserlerinde o, nefs ile ilgili görüşlerine yer vermiş; Psikoloji’ye dair önemli 

bilgilere ulaşmıştır. Hayy b. Yakzan isimli meşhur kitabında da Mistik Psikoloji’ye 

değinmiştir.69 

İbn Sînâ, çeşitli ruh hallerinin davranışlar ve beden üzerinde etkili olduğu 

konusunda bir takım açıklamalar yapmıştır. Ona göre bedendeki bir hastalık, irade gücü 

ile tedavi edilebilir veya aşırı kaygı ve korku gibi psikolojik haller, bedenin 

rahatsızlanmasına yol açabilir.70 

İbn Sînâ nefsin, kendi kendini bilen dolayısıyla bedenden bağımsız bir cevher 

olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre canlılardaki bütün biyolojik, fizyolojik ve psikolojik 

oluşlar nefsin işlevleridir. O, nefsin bedenle birlikte var olduğunu belirterek Eflatun’dan, 

nefsin ölümsüz ve bedenden ayrı bir cevher olduğunu ileri sürerek de Aristo’dan 

ayrılmaktadır.71 Nefsi, “nebati”, “hayvanî” ve “insanî” nefs olarak üçe ayıran İbn Sînâ’ya 

                                                
66 Kaya, “Fârâbî”, s. 157. 
67 Alper, Ömer Mahir, “İbn Sînâ”, DİA, C. XX, 1999, s. 319. 
68 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 34; Peker, Din Psikolojisi, s. 41. 
69 Altıntaş, Hayrani, “İbni Sînâ Düşüncesinde Nefs Teorisi”, Uluslar arası İbni Sînâ Sempozyumu, 
Başbakanlık Basımevi, Ankara 1984, s. 246. 
70 Hökelekli, age, s. 35. 
71 Durusoy, Ali, “İbn Sînâ Felsefesi”, DİA, C. XX, 1999, s. 325. 
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göre nebatî nefsin, doğma, beslenme ve büyüme gibi özellikleri vardır. Hayvanlarda 

nebatî nefsin yanı sıra duyumlama ve algılama gibi özelliklere sahip olan hayvanî nefs 

bulunmaktadır. Bu iki nefsin tekamül etmiş şekli insanî nefsi oluşturmakta ve insanlarda 

bu üç nefs de bulunmaktadır. Bu kanunlara dayanarak İbn Sînâ, bitkilerin bilinçsiz, 

hayvanların yarı bilinçli, insanların ise tam bilinçli varlıklar olduğunu ileri sürmüştür.72 

Nefsin kendini bilmesi, İbn Sînâ’nın düşence sisteminde önemli bir kavramdır. 

İbn Sînâ’nın ortaya attığı “uçan insan” imgelemi bu konuda en etkili örneklerden biridir. 

Ona göre boşlukta dünyaya gelmiş ve bedeni tamamen dış etkilenmelerden uzak olan, 

kendi bedeni dahil bu dünyaya ait bir bilgiye sahip olmayan yani duyulardan gelen bir 

algısı bulunmayan bir insan, kendi varlığını bilir. Kendini ve bildiğini bilen nefs şu 

durumda bedenden ayrı bir cevherdir ve beden onun elbisesi gibidir.73 İbn Sînâ’nın 

kendini bilen nefs örneği ile Batı’da modern bilimin kurucusu sayılan Descartes’in 

“düşünüyorum o halde varım” şeklindeki önermesi arasındaki benzerlik oldukça dikkat 

çekicidir. Ayrıca o, “Bütün bilinç halleri ruhta gerçekleşir” ve “Bütün bilinç halleri 

değiştiği halde ruh aynı kalır” şeklindeki önermelerine dayanarak ruhun varlığını ispat 

ettiğini ileri sürmüştür. Onun bu fikirleri, Ortaçağ Batı felsefesini etkilemiş ve günümüze 

ulaşmıştır.74 

İbn Sînâ, Farâbî’nin duyular ile ilgili görüşlerinden etkilenmiş, bu düşünceleri 

daha da geliştirerek bir duyular teorisi oluşturmuştur. Bu teoriye göre duyular,  dış ve iç 

duyular şeklinde ikiye ayrılır. Dış duyular beş duyu organından elde edilen tecrübelerdir. 

Ancak bunlardan faklı olarak, dokunma duyusunun yayıldığı deri, dört veya daha fazla 

duyuyu daha içerir ki bunlardan bazıları “sıcaklık-soğukluk”, “kuruluk-yaşlık”, “sertlik-

yumuşaklık” ve “kabalık-düzgünlük” gibi duyulardır. İç duyular ise, beş ayrı bölümden 

oluşur. Bunlar, “ortak duyu”, “görüntüleri alıkoyma gücü”, “hayal gücü”, “vehm 

(tahmin,yargı) gücü” ve “hafıza-hatırlama gücü”dür. Bu duyuların beynin hangi 

bölgesinde yer aldığı konusunu da açıklayan İbn Sînâ’nın, günümüz Psikoloji 

yaklaşımlarından nöro-biyolojik yaklaşımın öncüsü olduğu söylenebilir.75 

İbn Sînâ’nın Psikolojiile ilgili görüşleri, fizik ile metafiziği birbirine 

bağlamaktadır. Bu görüşleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür:76 

                                                
72 Taylan, İslam Felsefesi, s. 210. 
73 Durusoy, “İbn Sînâ Felsefesi”, s. 326. 
74 Taylan, age, s. 211. 
75 Peker, Din Psikolojisi, s. 41-42. 
76 Taylan, age, s. 209-210. 
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1. Nefs ve akıl konularını içine alan deneysel psikoloji 

2. Aklın mahiyetini ele alan rasyonel psikoloji (içe bakış) 

3. Tasavvuf psikolojisi 

Çağdaş Psikoloji’nin ele aldığı pek çok konuyu İbn Sînâ’nın eserlerinde bulmak 

mümkündür. Örneğin Psikanaliz Ekolü’nün öncülerinden olan Jung’un geliştirdiği ilişki 

testlerine benzer bir uygulama İbn Sînâ’da bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara göre bu 

yöntemin kurucusu ve ilk uygulayıcısı İbn Sînâ’dır.77 

Bilimin konusu o bilimin dışında olamaz diyen İbn Sînâ, teoloji ile metafiziği 

özdeşleştirmeyi reddeder. Ona göre Tanrı’nın varlığı metafiziğin içine giremez. Her bilim 

dalı, bir görünüş altında ortaya çıkan kendi konusunu inceler ve bu görünüşleri aşan 

yönleri de metafizik ele alır.78 

 

d) Gazâlî  

Gazâlî’nin (1058-1111) düşünceleri genelde Psikoloji, özelde ise Din Psikolojisi 

açısından büyük önem taşımaktadır.79 O, bilginin kaynağının duyular ve akıl olduğunu 

belirtmiştir. Ancak kesin bilginin içinde şüphe bulunmaması gerektiğini; bunun da ancak 

kalbe doğan bir sezgiyle elde edileceğini ileri sürmüştür.80 

Gazâlî, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak insanın iç dünyası ve ruhsal 

tecrübeleri üzerinde çok durmuştur. İç gözleme dair tahliller yapmış, insan davranışlarını 

incelemiştir. Onun, kendi yaşadığı iç tecrübeleri, diğer insanların da yaşabilecekleri 

şeklindeki görüşünün, psikolojik kavramların evrensel olduğu fikrine öncülük ettiği 

söylenebilir.81 Nitekim bu süreçlerin genel geçer özellikte olduklarının keşfi, 

Psikoloji’nin ayrı bir bilim dalı haline gelmesi ile sıkı bir ilişki içindedir. 

İdrakin (algının) dört aşaması olduğunu ifade eden Gazâlî bunları şu şekilde 

sıralamıştır:82 

1. Beş duyu organından elde edilen uyarıların algılanması. 

2. Nesne mevcut olmasa bile onun idrakini sağlayan hayal gücüne ait algılama. 

3. Nesnelerin nitelik ve niceliklerinin dışında sahip oldukları anlamların 

algılanması. Bu aşama, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi soyut düşüncenin yer aldığı aşamadır. 

                                                
77 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 38. 
78 Çotuksöken, Ortaçağda Felsefe, s. 266. 
79 Peker, Din Psikolojisi, s. 43. 
80 Peker, age, s. 44. 
81 Hökelekli, age, s. 39. 
82 Peker, age, s. 44-45. 
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4. Nesnelerin tam olarak idrak edildiği akla ait algılama. Bu aşamada, 

duyumlarla elde edilen değişkenlerin ötesindeki gerçekliği kavramanın gerçekleştiği 

aşamadır.  

Gazâlî, kalp, ruh nefs ve akıl, kavramlarının iki anlamının olduğunu savunmuştur. 

Kalbin ilk anlamı, vücuttaki bir organ; ikinci anlamı, gözle görülmeyen, anlayan, bilen 

ruhsal varlıktır. Ruhun birinci anlamı, latif bir varlık; ikinci anlamı, insanın algılayan ve 

bilen yönüdür. Nefsin ise ilk anlamı, insandaki saldırganlık (gazap) ve şehvet kuvvetleri; 

ikinci anlamı, insanın kendisidir. Aklın ilk anlamı, eşyanın niteliklerini kavramak; ikinci 

anlamı, ilimleri anlamaktır.83 

Modern Psikoloji’nin konuları arasında yer alan güdülenme ve motivasyon, 

Gazâlî düşünce sisteminde de bulunmaktadır. Ona göre, davranışa yol açan psikolojik 

sürecin işlemesinde iki kaynaktan gelen etkiler rol oynamaktadır. Bunlardan ilki, 

duyumlardan oluşan dış etkilerdir. Kişinin algıları kalpte iz bırakır. İkincisi ise, kalpte yer 

alan hayaller, hatıralar, arzu ve istekler gibi bireyin kişiliğini oluşturan iç etkilerdir.84 

Gazâlî, hayal etme hatırda tutma kabiliyetlerinin beyinle ilgili olduğunu ileri sürmüştür. 

Ona göre beynin ön tarafında bulunan “Kuvve-i Hayâliye” (Hayal Gücü), duyu organları 

aracılığıyla gelen haberleri alma merkezidir. Beynin arka kısmında bulunan “Kuvve-i 

Hâfıza” (Hafıza Gücü) ise, “Kuvve-i Hayâliye”den aktarılan haberlerin saklandığı 

yerdir.85 

Kişiyi belli bir davranışa iten aşamaları ele alan Gazâlî, bu süreci şu şekilde 

açıklamıştır: İlk olarak kişide belli belirsiz bir his oluşur. Şuur alanına ilk giren şeye 

“hâtır” denir. Hâtır, kişide bir istek ve heyecan oluşturur. Bu, “meyl” aşamasıdır. İlk iki 

seviyedeki hâtır ve meyl kişinin iradesi dışındadır ancak bundan sonraki aşamalar kişinin 

iradesine bağlı olarak gelişir. Nitekim kişide oluşan istek (meyl), zihinde bir hükmün 

oluşmasına yol açar. “Hüküm ve itikad” denilen bu süreç, irdeleme safhasıdır. Son aşama 

ise, kişinin, kendini etkileyen konuda hedefine ulaşması için harekete geçmeye karar 

vermesidir. “Niyet” veya “azim” olarak isimlendirilen bu aşamadan sonra davranış 

gerçekleşir. Dolayısıyla, davranışı oluşturan aşamalardan ilk ikisi, kişinin iradesi dışında 

gerçekleşmektedir. Gazâlî, bunlardan sonraki aşamalarda davranışın gerçekleşmeden 

sönebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre meyl veya niyet süreçlerinde kişi bir engelle 

                                                
83 Gazâlî, İhyâu’ Ulûmi’d-Dîn, (Çev. Ahmet Serdaroğlu), C. III, Bedir Yay., İstanbul 1987, s. 9 vd.; Peker, 
Din Psikolojisi, s. 45. 
84 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 41. 
85 Gazâlî, age, C. III, s. 22. 



 21 

karşılaşır ve çeşitli sebeplerle istediği davranışı gerçekleştirmemesi gerektiğine inanırsa, 

o davranışı ortaya koymaz.86 Gazâlî, iredeleme sürecinde insanın zihnindeki hükmülerin, 

insanı hayra veya şerre yönlendirdiğni belirtmiştir. İyi davranışlara sevk eden hükümleri 

“İlham”, kötü davranışlara sevk eden hükümleri “Vesvese” olarak adlandıran Gazâli, 

kişinin bir hükmün “vesvese” olduğunu fark ettiği anda onu davranışa dönüştürmeme 

kabiliyetinin olduğunu ileri sürmüştür.87 Bu ayrımı yapma noktasında “irade” kavramı ön 

plana çıkmkatadır. O, iradeyi, “kalbin, amacına uygun bulduğu bir şeye yönelmesidir” 

ifadesiyle tanımlayarak bu tanımı, “hoşa giden şeylere yakınlaşma ve beğenilmeyen 

şeylerden uzaklaşma gücü” şeklinde açıklamıştır.88 Bu durumda, Gazâlî’ye göre irade, 

“insanî” ve “hayvanî” istekten farklı bir mahiyettedir.89  

Kişilik, Psikoloji biliminin temel konuları arasında yer almaktadır. Günümüze 

kadar bu konu, psikologlarca pek çok kez ele alınmış, çeşitli kişilik tipleri ileri 

sürülmüştür. Gazâlî’nin kişilik unsurlarına dair açıklamaları ise kendinden sonraki 

düşünürlere ışık tutmuştur. Nitekim, Psikoloji’nin bağımsız bir disiplin haline 

gelmesinden yaklaşık yedi asır önce Gazâlî, kişiliğin dört unsurdan meydana geldiğini 

belirtmiştir. Bunlar, “sebûiyyet” (saldırganlık), “behîmiyyet” (şehvet), “şeytâniyet” 

(kötülük arzusu) ve “rabbâniyet”tir (iyilik arzusudur). O, bu dört unsurun her insanda 

bulunduğunu, baskın olan unsurun bireyin kişiliğini belirlediğini savunur.90 Kişiliği, 

neftsin, düşünmeden bir fiili yapma durumu olarak tanımlayan Gazâlî, kişiliğin dört 

unusurun arasındaki uyumdan meydana geldiğini ileri sürmüştür.91 Ona göre kötülük 

arzusu, saldırganlık ve şehvet dürtülerini harekete geçirmeye çalışır. Ancak bu esnada 

akıl devreye girer ve onları yatıştırmaya çalışır. Akıl, dengeyi sağlamayı başarırsa iyilik 

arzusu ön plana geçmiş olur fakat akıl bu dürtülere yenilirse kötülük arzusu dilediğini 

elde etmiş olur.92 Bu açıklamada da açıkça görüldüğü gibi Freud’un cinsellik ve 

saldırganlığı temel alan kişilik kuramı ile Gazâlî’nin görüşleri büyük oranda 

örtüşmektedir. Freud’un id ile süperego arasında denge sağlayan ego fikri, Gazâlî’de akla 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Gazâlî’nin Psikoloji alanına katkıları ve önemi 

yadsınamaz bir gerçektir. 

                                                
86 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 42.  
87 Gazâlî, İhyâu’ Ulûmi’d-Dîn, C. III, s. 66-67.  
88 Gazâlî, Din Psikolojisi, C. IV, s. 658. 
89 Çamdibi, Hasan Mahmud, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî, Han Yay., İstanbul 1983, s. 164.  
90 Peker, Din Psikolojisi, 45-46; Hökelekli, age, s. 40. 
91 Çamdibi, age, s. 148-149. 
92 Peker, age, s. 46. 
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Hayatı boyunca pek pek çok kitap yazmış olan Gazâlî, tasavvuf ve ahlak 

konularaına ağırlık vermiştir. Bu konulara değinirken, İhyâu’ Ulûmi’d-Dîn, Mükâşefetu’l 

Kulûb (Kalplerin Keşfi) ve Kimyây-ı Saâdet (Saadet Rehberi) isimli eserlerinde insana ve 

ruha dair ayrıntılı bilgiler ererek psikolojik verilere değinmiştir.93 İhyâu’ Ulûmi’d-Dîn 

isimli eseri başta olmak üzere Gazâlî, insana dair başarılı pedagojik tahliller yapmış, ruh 

hastalıklarının psikolojik ve sosyal sebeplerini göz önünde tutarak tedavi yöntemlerini 

açıklamıştır. Aslında, insanı bedenî, psikolojik, sosyal gibi pek çok açıdan ele alan 

Gazâlî, onu ilâhî çağrının muhatabı olarak değerli görmüş ve insanın dinî ve ahlakî 

şuurunu incelemiştir.94 Görüldüğü gibi Müslüman düşünür Gazâlî, Psikoloji ve Din 

Psikolojisi’nin ele aldığı pek çok konuya açıklık getirmiştir. Günümüzde kabul gören 

psikolojik süreçleri, büyük bir başarı ile incelemiş ve çeşitli açıklamalar yapmıştır.  

 

e) İbn Rüşd (Averroes) 

Ortaçağ İslam filozoflarının en önemli simalarından biri olan İbn Rüşd (1126-

1198), Aristo’nun eserlerini şerh ettiği için İslam dünyasında “şârih”, Latin dünyasında 

“commentator” olarak anılmıştır. İsmi, Endülüs’te “Aben Roşd” diye teleffuz edilmiş, 

Latince’ye de bu söylenişten yola çıkarak “Averroes” olarak geçmiş, Batı’da bu ad 

altında meşhur olmuştur.95  

İbn Rüşd’ün Psikoloji ile ilgili görüşleri, bilginin kaynağı konusunda ileri sürdüğü 

fikirleriyle sıkı bir bağlantı içindedir. Çünkü ona göre bilgi edinmede ilk olarak duyular, 

daha sonra ise akıl yol gösterici konumundadır. Duyu güçleri, kişiden kişiye değişebilir. 

Örneğin gençler ile yaşlıların görme ve duyma kabiliyetleri aynı değildir.  Ayrıca 

duyularda bir de yanılma payı vardır. Örneğin bir bardak suyun içine konmuş bir kaşık 

kırıkmış gibi görünür. Duyuların bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi, onların cisimlerinin 

niteliklerinden soyutlanmasında ilk basamağı teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Ancak bir nesnenin zihinde tam görüntüsünün elde edilmesi için farklı duyu güçleri 

tarafından algılanan bütün niteliklerinin, “ortak duyu” tarafından birleştirilmesi gerekir. 

                                                
93 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazâlî, Kalplerin Keşfi / Mükaşefetü’l-Kulûb, (Çev. Abdulhalık Duran), Yeni 
Şafak Kültür Hizmeti, İstanbul 2005; Gazâlî, Kimyây-ı Saâdet / Saadet Rehberi, (Çev. Abdullah Aydın ve 
Abdurrahman Aydın), Aydın Yay., İstanbul ts. 
94 Çağrıcı, Mustafa, “Gazzâlî”, DİA, C. XIII, 1996, s. 504. 
95 Karlığa, H. Bekir, “İbn Rüşd”, DİA, C. XX, 1999, s. 257. 
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Duyulardan elde edilen bilgilerin işlenmesinin ardından kişinin hüküm çıkarmasını 

sağlayan güç ise akıldır.96 

Ortaçağ İslam dünyasındaki pek çok düşünürde olduğu gibi İbn Rüşd’de de nefs 

anlayışı fizyoloji ile yakın ilişki içindedir. Organik varlıklar, yapı şekil ve işlevleri farklı 

organların bir araya gelmesinden oluştuğuna göre bir çok organın belli bir düzen 

içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan bir güç vardır; bu güç, nefstir.97 Yani, İbn 

Rüşd’e göre nefs, bedenin birliğin ve bütünlüğünü sağlayan ilkedir.98 Buna bağlı olarak 

nefs, bedenden yoksun olamaz. Bilakis o, bedende var olan bir manadır.99 Bu görüşüyle 

İbn Rüşd, beden ile ruhu ayrı özler olarak kabul edip aralarında bir bağlantı olduğunu 

ileri süren İbn Sînâ gibi düşünürlerden ayrılmaktadır. Çünkü İbn Rüşd, ruh ile bedenin bir 

bütün olduğunu savunmaktadır. Eflatun ve Aristo arasındaki anlayış farklılığının bir 

benzeri burada da görülmektedir. Buna dayanarak, İbn Sînâ’nın nefs-beden ayrımını 

kabul etmesi yönüyle psikoloji modelini Eflatun’a doğru yönelttiği söylenebilir.100 

İbn Rüşd, canlılığın güçlerini beş başlık altında toplamıştır. Bunlardan ilki el-

“kuvvet’ül-gâziye” (beslenme gücü), ikincisi “el-kuvve’l- hassâse” (duyu gücü), 

üçüncüsü “el-kuvvetü’l-mütehayyile” (tahayyül gücü), dördüncüsü “el-kuvvetü’l-nâtıka” 

(düşünme gücü) ve sonuncusu “el-kuvvetü’n-nüzûiyye”dir (arzu istek gücü).101 O, 

Psikoloji alanına giren bu konuları Telhîsü Kitabi’n-Nefs (Kitabi’n-Nefs Şerhi) isimli 

kitabında açıklamıştır. Bu eserde, canlılığın ilk gücü olan besleyici güç ile beş duyu bir 

bölümde ele alınmıştır. Ardından ortak duyu gücünü anlatmıştır. Ona göre, duyulardan 

elde edilen bilgileri idrak eden güç, ortak duyu gücüdür. Ortak duyu, hem duyu objesini 

hem de gerçekleşen idrak fiilini algılamaktadır.102 Daha sonra hayal, düşünme, arzu ve 

istek güçlerini ele alan İbn Rüşd’e göre tahayyül gücü, duyunun aksine nesnenin 

yokluğunda ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, duyular kadar kesin bilgiye ulaşamaz, 

yanılabilir.103 Düşünme gücü, hayal gücünden faklı olarak kişisel yargı ve muhakemeleri 

içermektedir.104 İstek gücü ise, bir kişinin harekete geçmesini sağlayan faktörlerle 

                                                
96 Karlığa, “İbn Rüşd”, s. 263-264. 
97 Karlığa, agm, s. 262. 
98 İbn Rüşd, Telhîsü Kitabi’n-Nefs, Çev. Atilla Arkan, Litera Yay., İstanbul 2007, s. 10; Arkan, Atilla, İbn 
Rüşd Psikolojisi, İz Yay., İstanbul 2006, s. 81. 
99 İbn Rüşd, age, s. 47. 
100 Arkan, age,s. 90-91. 
101 İbn Rüşd, el-Muhtasar Fi’n-Nefs’den nakl. Arkan, age, s. 95-96. 
102 İbn Rüşd, Telhîsü Kitabi’n-Nefs, s. 85. 
103 İbn Rüşd, age, s. 95-96. 
104 İbn Rüşd, age, s. 110. 
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yakından ilişkilidir. Nitekim insan, akıl ve hayal gücünden oluşan istek gücü sonucunda 

harekete geçmektedir.105 

Bazı filozoflara göre; bir takım görüşlerine katılmasa bile İbn Rüşd’den alıntılar 

yapmayı ihmal etmeyen Thomas Aquinas sayesinde İbn Rüşd’ün görüşleri, Paris 

üniversiteleri tarafından benimsenmiştir. Sonrasında, bütün Avrupa’ya yayılan İbn 

Rüşdcülük, Descartes’in etkisiyle deneysel bilim anlayışı gelişene yani Rönesans’a kadar 

Batı’nın gündeminde kalmayı sürdürmüştür.106  

İslam düşünürlerinin yapıtlarının Batı’ya geçmesiyle felsefî görüşlerde büyük bir 

dönüşüm yaşanmıştır. Özellikle İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün eserlerinin yayılmasıyla Tanrı 

düşüncesinde kayda değer değişmeler meydana gelmiştir.107 

Batı ile İslam Dünyası arasında yaşanan Haçlı Seferleri’nin Batı kültürüne en 

önemli etkisi, İslam’ın hakim olduğu bölgelerde kaleme alınmış bazı eserlerin Ortaçağ 

Avrupası’na kazandırılması olmuştur.108 Kaynaklarda, Ortaçağ bilginlerinin tercümeye 

yeterince önem vermedikleri; özenli çeviriler yapmadıklarına dair bilgiler yer almaktadır. 

bu durumu fark eden Thomas Aquinas, ilk defa, hiçbir kısıtlayıcı yaklaşım 

göstermeksizin tüm İslam felsefesi şerhlerini bir araya getirmiştir. O, İbn Rüşd’ün en 

büyük mantık bilgini ve Aristo metinleri uzmanı olduğunu kabul etmiş ancak onun 

metafizik ve psikolojik yaklaşımını benimsememiştir.109 

 

3. Avrupa (Batı) 

13. yüzyıl, bilim, sanat, edebiyat gibi pek çok alanda erken Rönesans adı 

verilebilecek bir sıçramaya sahne olmuştur. Bu yüzyılda insan doğasının daha doğru ve 

gerçekçi olarak ele alındığı ve aynı zamanda modern bilimlerin kavramlarının da formüle 

edilmekte olduğu görülür.110 Batı’da 13. yüzyıl üniversitelerin kuruluş yüzyılı olmuştur. 

Ortaçağda öğretim tamamen Kilise’nin sorumluluğunda olduğu için üniversitelerin 

kurulması Kilise’ye mensup ruhban sınıfının işine gelmemiştir. Ancak papalık, 

üniversiteleri Kilise iktidarına tabi kılmak için bu kurumları desteklemiştir. Buna bağlı 

                                                
105 İbn Rüşd, Telhîsü Kitabi’n-Nefs, s. 113. 
106 Küken, Gülnihal, Doğu-Batı Felsefesi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin 
Karşılaştırılması, Alfa Yay., İstanbul 1996, s. 40; Karlığa, “İbn Rüşd”, s. 269.  
107 Çotuksöken, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yay., İstanbul 1993, s. 266. 
108 Kona, Batıda Aydınlanma Doğuda Batılılaşma, s. 27. 
109 Küken, age, s. 38. 
110 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 69. 
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olarak Ortaçağ’daki üniversiteler bilimsel ve sosyal açıdan istenen düzeyde verimli 

çalışmalara imza atamamıştır.111 

13. yüzyılda Batı’nın psikoloji ve dine bakışını ortaya koymak için dönemin ileri 

gelen düşünürlerinin görüşlerine değinmek yerinde olacaktır. Bu bağlamda, dikkatleri 

üzerine çeken ve Aristo’dan uzun yıllar sonra, Avrupa’nın Aristo fikirleriyle buluşmasını 

sağlayan kişi, ortaçağın en büyük düşünürlerinden biri olan Thomas Aquinas’tır (1225-

1274). Ortaçağdaki en önemli filozof ve teologlardan biri olan Aquinas’ın, İslam dünyası 

için Gazâlî’nin taşıdığı önemi, Hıristiyan dünyası için taşıdığı yönünde görüşler vardır. 

O, Batı dünyasında ilk kez metafizik ve psikolojiyi teolojiyle bağdaştırmaya çalışan 

düşünür olarak bilinmektedir.112 

 

a) Thomas Aquinas 

Aquinas, Eflatun ve Aristo’nun öğretilerini, İncil’in açıklamalarıyla birleştirip bir 

sentez oluşturmaya çalışmıştır. Bu amacını bir yere kadar gerçekleştirip, geleneksel yönü 

çok güçlü olan bir “insan” kavramı ileri sürmüştür. Aslında Aquinas, değişik ve orijinal 

görüşlerinden çok, iyi sistematize edilmiş bir “insan” kavramı oluşturduğu için önemli bir 

isim haline gelmiştir. Bu kavram, Aquinas’dan sonraki düşünürler için, sürekli 

eleştirilecek ve karşılığında yeni görüşler geliştirilecek bir hedef olmuştur.113 

Aquinas’a göre insan ne yalnız “gövde” ne de yalnız “ruh”tan oluşmuştur. O, 

bölünmez bir “gövde-ruh bütünü”dür. Gövde ve ruh, iki ayrı gerçeği olan iki temel 

oluşumdur. Her canlının ruhu vardır ve ruh, sadece bedeni hareket ettiren unsur değil; 

aynı zamanda ona hayat veren, onu organik bir beden yapan güçtür. Ruh, eylemlerini 

beden aracılığıyla ortaya koymakla birlikte özü itibariyle ondan faklıdır. Bu nedenle, 

beden yok olsa bile ruh varlığını devam ettirir.114 Aquinas’ın ruhun ölümsüzlüğüne ve 

gövdeden ayrı bir oluşum oluşuna ilişkin görüşleri, Psikoloji’nin bir bilim dalı haline 

gelmesi üzerinde olumsuz bir etki yapmıştır. Çünkü onun mantığına göre nesnel olmayan 

bir oluşum üzerinden deney yapılamaz115 ve ruh hasta olmaz. O halde “delilik” ancak 

somatik bir durumun sonucu olabilir. Zihinsel bozukluklar, ya ihtirasların, aklın 

kullanımını etkileyecek kadar yoğun ve güçlü oluşundan ya da aklın düşlerde ve 

                                                
111 Kona, Batıda Aydınlanma Doğuda Batılılaşma, s. 29-30. 
112 Küken, Doğu-Batı Felsefesi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin 
Karşılaştırılması, s. 37. 
113 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 21. 
114 Küken, age, s. 203-204. 
115 Bruno, age, s. 25. 
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sarhoşluk benzeri durumlarda olduğu gibi yeterli veya etkin olmayışından kaynaklanır. 

Ancak somatik bozukluklar, yıldızların durumuna ve cinlerin etkisine de bağlı olabildiği 

gibi böyle durumlarda uyku ve banyolar faydalı olabilir.116 

Aquinas’a göre; insan ruhunun bitkisel (vegetative), algılama (sensory) ve 

rasyonellik (rational) olmak üzere üç temel gücü vardır. Bu güçler, hayatî aktivitelerin 

kaynaklarıdır.117 Beslenme, insan hayvan ve bitkilerde ortaktır ve canlının büyümesi, 

olgunlaşması ve ölmesi bu ilkeye bağlıdır. Algılama, insan ve hayvanların ortak 

özelliğidir ve duyu organları ile elde edilen bilgileri kapsamaktadır. Rasyonellik ise 

sadece insanlarda bulunan mantıksal düşünme yeteneğidir. Bu yetenek, insanın nesnel 

dünyanın ötesinde değerlendirmeler yapmasını sağlar. Bu durum da Tanrı’nın varlığının 

kavranması ile yakından ilgilidir. Aquinas, Tanrı’nın varlığını mantık yoluyla 

kanıtlamaya çalışan bir düşünür olarak ün yapmıştır. Ancak mantık, inanç ile 

kıyaslandığında ikinci sırada yer alır.118   

Aquinas, rasyonelliği ikiye ayırmıştır. Bunlar “pasif bilinç” ve “aktif bilinç” diye 

isimlendirilir. İnsan pasif bilinci aracılığıyla nesnel dünyanın ve kendi varlığının 

bilincindedir. Aktif bilinç ise istemli davranışların temelidir. Kişi bu sayede seçim 

yapabilir. Aquinas bu noktada “özgür irade” kavramını öne sürmektedir. Ona göre insan 

iradesi özgür olduğuna göre kişi davranışlarından sorumlu tutulabilir.119 Aquinas, eseri 

Summa Theologica’da (Bütünsel Teoloji, 1274) insanların dışardan gelen uyarıcılara göre 

harekete geçtikleri; bu nedenle de irade sahibi olmadıkları şeklindeki görüşün sadece 

görünen kısım olduğunu belirtmiştir. Ona göre insan davranışında onu harekete geçiren 

nedenler ve hareketin kendisinin ötesinde o davranışın sonucu da önemlidir. Dolayısıyla 

insan harekete geçmeden önce düşünmekte yani içsel nedenlerin de etkisinde 

kalmaktadır. İçsel nedenlerin olduğu yerde de irade (voluntary), yani bireyin bir davranışı 

isteyerek sergilemesi söz konusu olmaktadır. Birey hareketlerinin sonuçlarını bildiği ve 

ona göre hareket ettiği için onun davranışlarında istemlilik ilkesi etkindir.120 Aquinas’ın 

                                                
116 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 69. 
117 Aquinas, St. Thomas, The Human Constitution, (Çev. Richard J. Regan), University of Scranton Press, 
Scranton 1997, s. 45.  
118 Küken, Doğu-Batı Felsefesi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin 
Karşılaştırılması, s. 208 vd.; Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 25-26. 
119 Bruno, age, s. 26-27. 
120 Pegis, Anton, Introduction to St. Thomas Aquinas, Modern Library College Editions, New York-
Toronto 1948, s. 479-481. Pegis bu kitabı, Aquinas’ın Summa Theologica isimli eserinin bazı bölümlerini 
derleyerek oluşturmuş ve bir de giriş yazmıştır. 
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“özgür irade” kavramı, pek çok bilim adamını etkilemiştir. Bu kavram, çağımız varoluşçu 

(existansialist) yaklaşımlı Psikoloji ekollerinde geçerliliğini sürdürmektedir.121 

İnsanın zihninde doğuştan getirilen hiçbir bilginin olmadığı şeklindeki görüş 

(tabula rasa) Aristo’dan sonra Aquinas tarafından savunulmuştur. Ona göre de, bilginin 

kaynağı duyumlardır ve insanî bilgi, duyular ve zihin arasındaki işbirliğinin sonucunda 

elde edilir.122 Sözü edilen bilgiler ışığında denilebilir ki; Aquinas’a göre ruhun en büyük 

özelliği olan düşünme kabiliyeti, duyuları birleştirerek çeşitli yargılara ulaşmaktadır. Bu 

durumda Aquinas’ın felsefesinde de bilgiler doğuştan getirilmez ancak duyu organları 

aracılığıyla elde edilen bilgileri işleme kabiliyeti olan muhakeme gibi yetenekler 

doğuştan gelmektedir. 

Aquinas, 13. yüzyılda Batı’da insan algısı hakkında bilgi vermesi açısından 

önemli bir sîmadır. Aquinastan sonra, 14. yüzyıl ve takip eden süreçte meydana gelen pek 

çok gelişme, o dönemin psikolojiye yaklaşımına dair ipuçları vermenin yanı sıra 

Psikoloji’nin gelişiminde olumlu veya olumsuz yönde rol oynamıştır. Örneğin, 13. 

yüzyıldan 17. yüzyıla kadar dünya, çok sayıda kitlesel katliama sahne olmuştur. Hemen 

her bölgede görülen siyasî çalkantıların yanı sıra bu katliamlarda en büyük rolü, Heinrich 

Institoris ve Jacob Sprenger’in 1487 yılında yayınladıkları Cadı Çekici isimli kitapla 

başlayan ve 17. yüzyılın sonuna kadar etkisini gösteren cadılık davaları üstlenmiştir. Bu 

kitap, bugün psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen hemen her türden hastalığı cadılık 

olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla kişinin şeytanla yapmış olduğu anlaşmanın 

bozulmasının hedeflendiğini ileri sürülerek hastaya türlü işkencelerin yapılmasını haklı 

göstermiştir. O dönemde, gerçekten psikolojik olarak hasta olanlarla birlikte otoriteye 

aykırı görüş bildiren herkes “cadı” olmakla suçlanmış ve engizisyon mahkemeleri 

sonucunda yakılarak öldürülmüştür.123 

Kısaca belirtilecek olursa; Ortaçağda deneysel çalışmalara çok az önem 

verilmiştir. Ortaçağın büyük filozof ve yazarları, Kitab-ı Mukaddes’te yer alan felsefî 

fikirlerin bilgiye giden en doğru yol olduğu konusunda emin oldukları için Hıristiyanların 

yaptıkları psikolojik çalışmalar, araştırmalardan ziyade kişisel görüşlerin bir sonucu 

olmuştur.124 Ortaçağ, “hastane” adlı kurumun doğuşu ve bugüne kadar süren “klinik” 

                                                
121 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 29. 
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123 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 79 vd. 
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anlayışın yerleşmesi dışında ne Tıp, ne Psikoloji bakımından bir gelişim sağlanmıştır. 

Elbette hastane ve klinik kurum ve kavramlarıyla birlikte, Tıp okulları ve üniversitelerin 

kuruluşu da bu dönemin ürünüdür.125 

Reform hareketleri ve yeni bir dinî yapılanma, Avrupa’da 16. yüzyıl’a damgasını 

vurmuştur. 10. yüzyıldan itibaren meydana gelen teknolojik gelişmeler ve 15. yüzyılda 

başlayan coğrafî keşifler, Batı’nın ekonomik düzeyinin artmasına neden olmuştur. Elde 

ettikleri maddî gücü, Kilise’nin inisiyatifinden uzakta, bireysel çıkarları doğrultusunda 

kullanmak isteyen burjuvazi sınıfı kapitalizmi savunmuştur. En üst düzeyde olan papalığa 

karşı mutlak egemenliği elde etmek isteyen krallık da burjuvaziye destek vermiştir. 16. ve 

17. yüzyılları etkisi altına alan Rönesans’la birlikte sadece ruhban sınıfına imtiyazlı 

davranan Katolik Kilise’nin kurallarına karşı çıkılmıştır. Hıristiyanlığa ait dogmaların 

yerini insan aklının aldığı bu dönemde, inanan insanın yerini düşünen insan almıştır.126 

17.  yüzyılda pozitif bilimlerin gelişmesiyle birlikte Hıristiyanlığın öğretileri 

doğrultusunda doğru kabul edilen bazı ilkelerin yanlış olduğu ispatlanınca özellikle bilim 

adamlarının dine ve Tanrı’ya olan güvenleri azalmaya başlamıştır. Yapılan sorgulamalar 

sonucunda dinî bilginin yerini zamanla akıl ve bilim almıştır.127 Bu akımın Psikoloji 

alanındaki yansıması ise, insanın ilâhî bir varlık olmaktan ziyade incelenebilir doğanın 

bir parçası olarak görülmesi ve üzerinde çeşitli araştırmaların yapılmaya başlanması 

şeklinde olmuştur. 

17. yüzyılın bilimsel yaklaşımında, ilk olarak otomatlar büyük öneme sahiptir. 

Avrupa’da krallara ait bahçelerde yeraltındaki borulardan akan su, çeşitli mekanik 

figürleri harekete geçiriyordu. İnsanlar üstüne bastıklarında gizli basınç plakları işlemeye 

başlıyor ve borulardaki suyu heykeli hareket ettiren bir mekanizmaya gönderiyordu.128 O 

asırda önem taşıyan diğer unsur ise, hızla yaygınlaşan saatlerdi. Nitekim o dönemin bilim 

adamları saat ile evren arasında bir benzerlik kurmuşlardır. Bu benzetme iki önemli 

düşünceyi de gündeme getirmiştir: 

1- Saat benzetmesinin kullanılması, her bir hareketin geçmiş olaylar tarafından 

belirlendiği inancını yani gerekircilik (determinism) düşüncesini de içerir. 

                                                
125 Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, s. 70. 
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2- Saat parçalara ayrılabilir ve nasıl çalıştığı gözlenebilir. Bu durum, 

indirgemecilik (reductionism) düşüncesinin oluşmasına yol açmıştır.129 

17.  asırdaki bu gelişmeler ışığında ilk göze çarpan sîmâ, Descartes olmuştur. 

 

b) Rene Descartes 

Yeniçağ rasyonalizminin kurucusu olan Descartes (1596-1650), iyi bir 

matematikçidir ve analitik geometriyi kurmuştur. Matematiğe yapmış olduğu katkıların 

yanı sıra o, filozof kimliğiyle Batı felsefesinin de kurucusu sayılmaktadır.130 Descartes’in 

felsefenin temelini attığı eseri Principia Philosophiae’de (Felsefenin İlkeleri, 1644), 

insan bilgisinin ilkeleri ve maddî şeylerin ilkeleri olmak üzere iki temel bölüm vardır. 

Descartes, bilginin kaynağı, şüphenin önemi, şüphe duyma var olma ilişkisi, ruh beden 

etkileşimi, düşünme ve Tanrı ile ilgili konulara değinmiştir.131 İnsan bedenini ise, kralın 

bahçesinde gördüğü otomatlara atıflar yaparak açıklamıştır.∗ Bu konuda yakaladığı en 

hassas nokta, mekanik modellerin hareketlerinin dışarıdaki nesnelere bağlı olarak 

değiştiği hususudur. Buradan hareketle Descartes, irade tarafından yönetilmeyen hareket, 

yani “refleks hareketler”e (undulatis reflexa) ulaşmıştır. Bu görüş, davranışların etki-

tepki kuralına göre oluştuğunu savunan U-T (uyarıcı-tepki) psikologlarının ileri 

sürdükleri fikirlerin habercisi olarak görülebilir. Ayrıca bu görüş, insan davranışının 

önceden tahmin edilebileceği düşüncesine doğru bir eğilimin de ilk adımlarından sayılır: 

Girdilerin bilinmesi şartıyla mekanik beden, beklenen şekilde hareket eder.133 

Descartes’e göre insan mânevî cevher olan ruh ile cismanî cevher olan bedenden 

meydana gelmektedir.134 Onun dualist görüşüne göre; ruh ve beden gerçekte birbirinden 

faklıdır ancak her ikisi de birbirini etkilemektedir. Ruhun tek işlevi, düşünmektir; diğer 

süreçlerin tamamı bedene aittir. Descartes, ruh-beden problemine ilişkin dikkatleri, tam 

manasıyla fiziksel-psikolojik dualizm üzerinde yoğunlaştıran bir yaklaşım ileri süren ilk 
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kişidir. Onun, iki ayrı varlık olmalarına rağmen her ikisinin bedende etkileşime girme 

şeklindeki görüşü o dönemde devrim niteliğindedir.135 Bununla birlikte Descartes’dan 

önce de dualist görüşler ileri süren düşünürler olmuştur. Örneğin; beden ve ruhun iki ayrı 

varlık olduğu görüşüne Eflatun’da da rastlanmaktadır. Ancak burada belirtmek gerekir ki 

Descartes’in ruh (mind-soul) anlayışı136 ile Eflatun’un ruh (soul) anlayışı arasında çeşitli 

farklılıklar vardır. Bu iki görüş arasındaki temel fark ise, Eflatun’un, ruhun bedene 

canlılık veren unsur ile aynı olduğunu kabul etmesine karşın Descartes’in bunu 

reddetmesidir.137 Bu örnekte de görüldüğü gibi Descartes’in dualist anlayışı kendinden 

önceki anlayışa göre farklıdır. Özellikle onun ruh ile bedenin birbirine bağlı olduğu 

şeklindeki görüşü bu farkın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Nitekim, bu iki varlık 

arasında var olan ilişki (interaction) görüşü, bir bilim dalı olarak Psikoloji’nin 

gelişmesinde hayatî bir rol üstlenmiştir.138 

Descartes, St. Germain isimli küçük kasabaya yerleştiği sıralarda büyük bir duygu 

ve düşünce bunalımına girmiştir. Kendisi bunun sebebinin, büyük güçlüklerle kazanmış 

olduğu bilgisinin birdenbire değersiz görünmesi olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, ileri 

sürülen gerçekliklerin çoğu, onları bildirmiş olanların otoritelerinden öteye 

geçmemektedir.139 Bu zorlu süreç, onun şüphe içine düşmesine neden olmuştur. O, 

nesnelerin varlığından, Tanrı’nın varlığından yani her şeyden şüphe eder ama kendi 

varlığından şüphe etmez. “Şüphe eden, düşünen süjenin varlığı kesindir” ilkesine 

dayanarak en meşhur görüşünü ileri sürmüştür: “Düşünüyorum, o halde varım.” 

Descartes, bu önermeden yola çıkarak Tanrı’nın varlığını ispat etmeye çalışır. Ona göre; 

şuurda hazır bulunan Tanrı kavramı, duyulardan elde edilen bilgilerden gelmediğine göre 

insan ruhunda doğuştan gelen bir kavramdır.140 Onun Tanrı ile ilgili görüşleri büyük 

oranda Discours de la méthode (Düşünceler, 1637) isimli kitabında toplanmıştır. 
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Descartes, kitabın kapağına “bu düşüncelerde Tanrı’nın varlığı ispat edilmiştir” şeklinde 

bir not da yazmıştır.141 

Descartes’in öğretisinde ruh iki tür fikre yol açar: türemiş (derived) ve doğuştan 

gelen (innate). Türemiş fikirler duyu organları aracılığıyla elde edilen bilgilerdir. 

Doğuştan gelen fikirlerin bazıları ben, Tanrı, geometri aksiyomları, mükemmellik ve 

sonsuzluktur. Doğuştan gelen fikirler kavramı, ileriki yıllarda Gestalt Psikolojisi’ni 

oldukça etkilemiştir.142 Descartes’in doğuştan gelen düşünceler öğretisi, Thomas Hobbes, 

John Locke ve David Hume tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bugün Descartes’in 

bu görüşünü olduğu gibi kabul edenlerin sayısı azdır ancak zihinde doğuştan örgütleyici 

eğilimlerin bulunduğu konusunda genel bir anlaşma vardır.143 

Descartes, modern bilimin yanı sıra Psikoloji’ye de büyük katkılar yapmıştır. 

Bunların ilki, beynin davranışın ortaya çıkmasında en büyük öneme sahip olan organ 

olduğu fikridir. Bu sayede bilim adamlarının dikkatleri, mitolojik ruh algısından ziyade 

zihinsel süreçlere yönelmiştir. Psikoloji’nin temel konularından biri olan reflekslerin ilk 

çıkış noktası Descartes’tir. Daha sonra bu konu, Rus fizyolog Ivan Pavlov tarafından 

deneysel olarak incelenmiş ve Amerikan davranışlığı için köşe taşı olma niteliği 

kazanmıştır. Descartes’in insan mekanizmasını harekete geçiren dış kuvvetler anlayışı, 

ısı, ışık, ses gibi fiziksel kuvvetlerin insan üzerindeki etkisinin araştırılmasına öncülük 

etmiştir. Ayrıca dış etkenlerin yanı sıra duygular ve tutkular gibi içsel süreçlerin de 

davranışlar üzerinde etkisi vardır. Descartes’in dış uyarıcılar ve ussal ruhun birleşimi; 

çoğu zaman çatışması tarafından denetlenen mekanik insan modeli ile Freud’un 

içgüdüleri ile dış dünyanın zorlamaları arasındaki gerilimin tam ortasındaki insan modeli 

oldukça benzer noktalar içermektedir.144 

 

Ortaçağda insanın evrende merkezî bir konumu olduğu fikri hakimdi. Dünyanın, 

evrenin merkezi olduğu düşünülüyordu. Dünya üzerindeki her şey de, Tanrı’nın halife 

                                                
141 Adam, Charles, Descartes Hayatı Ve Eserleri, (Çev. Mehmet Karasan), MEB, Ankara 1963, s. 41. 
142 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 72. Descartes’in ruh ile ilgili görüşleri için ayrıca bkz. Yeğin, Arzu, 
Philosophy of Mind in Descartes, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ortadoğu Teknik Üniv., Sos. Bil. 
Enst., Ankara 2005. 
143 Fancher, Ruhbilimin Öncüleri, s. 43. 
144 Fancher, age, s. 42-43. Descartes, bilim tarihinde önemli bir yere sahip olduğu için hakkında oldukça 
fazla çalışma yapılmıştır. Onun görüşleri ile ilgili bazı eserler şu şekildedir: Çimuçin, Afşar, Descartes, 
Kitaş Yay., İstanbul 1972; Williams, Bernard, Descartes: The Project of Pure Enquiry, The Harvester 
Press, London 1978; Sorell, Tom, Descartes, Oxford University Press, Oxford & New York 1987; Schouls, 
Peter, Descartes and the Enlightenment, Edinburgh University Press, Edinburgh 1989; Damasio, Antonio, 
Descartes’ Eror, Grosset / Putnam, New York-Kanada 1994. 
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olarak yarattığı insana hizmet etmek amacını taşıyordu. Ancak Kopernik’in (1473-1543) 

güneş merkezli sistem teorisi ile Galile’nin (1564-1642) teleskopu icadının yanı sıra 

Descartes ve Newton’un büyük etkisi, 19. yüzyılda insanın rolü hakkındaki algılamanın 

değişmesine yol açan yeni güçleri harekete geçirmiştir. Çok geçmeden, insan kavramı, 

doğadaki diğer öğeler gibi bir canlı sınıfına ait bir kavram haline gelmiştir. Doğa 

bilimleri gelişmeye başlamış ve bilimin ışıkları sadece tabiatı değil insanların kendilerini 

de aydınlatmaya başlamıştır. Dolayısıyla insanı diğer doğa unsurlarının merkezine hatta 

daha üstünde bir yere yerleştiren zihniyetin yerini giderek, hayvanlar sınıfına ait olan 

insanın mantıkla açıklanabilen konular arasında yer alan bir varlık olduğu düşüncesi 

almıştır.145 

17. yüzyıldaki felsefe ve bilim alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra sosyal 

bilimlerde akla ve mantığa verilen önem, Kilise ve ruhban sınıfına karşı bir başkaldırıya 

neden olmuştur. Bu Hıristiyanlık karşıtı  tutumu en açık dile getiren bilim adamlarından 

ilki John Locke olmuştur.146 Psikolojide ise, daha çok İngiliz deneyimciliği adı altında ele 

alınan John Locke, George Berkeley ve David Hume’un insana dair görüşleri, 1688 

İngiliz Burjuva Devrimi ve bu devrimin sonunda imzalanan Haklar Bildirisi’nin etkisiyle 

şekillenmiştir. 

 

c) John Locke 

John Locke (1632-1704), İngiliz Aydınlaması’nı, dolayısıyla da Avrupa’daki 

aydınlatmayı başlatan düşünürdür. 17. yüzyılda yaşamış olan Locke, 18. yüzyıl 

aydınlanmasının kurcusu kabul edilir.147 Onun felsefesi ampirizme dayanır ve en çok 

yankı uyandıran görüşü, Descartes’ın da içinde bulunduğu rasyonalistlerin savundukları 

“doğuştan getirilen ilkeler” fikrini reddetmesidir. Ona göre  insan zihni bu dünyaya 

geldiğinde boş bir plaka (tabula rasa) gibidir. İlkçağ filozoflarından Aristo da insanın 

doğuştan getirdiği fikirlerinin olduğunu reddetmiştir. Her iki düşünür de bilgilerin 

deneyim (tecrübe) yoluyla elde edildiğini savunmuşlardır. Ancak Aristo -ve ondan 

oldukça etkilenmiş olan Thomas Aquinas-, muhakeme yeteneğinin fıtrî olduğunu kabul 

ederlerken Locke, doğuştan hiçbir bilgi ve yeteneğin getirilmediğini; duyu organları 

aracılığıyla elde edilen bilgilerin ise üç temel deneyimle işlediğini ileri sürmüştür. 

                                                
145 Crapps, Robert, An Introduction to Psychology of Religion, Mercer University Press, Georgia 1986, s. 3-4. 
146 Kona, Batıda Aydınlanma Doğuda Batılılaşma, s. 56. 
147 Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993, s. 330. 
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Bunlar; “dikkat”, “tekrar” ve “haz-acı” ilkeleridir. Örneğin; öğrenme gerçekleşirken bu 

ilkeler göz önünde tutulmalıdır. Öğrencinin önce dikkati çekilmeli, konu tekrar tekrar 

anlatılmalı ve doğru davrandığında ödül, yanlış davrandığında ceza verilmelidir. Bu 

ilkeler günümüzde öğrenme kuramları içerisinde yer almaktadır. Şunu da belirtmek 

gerekir ki; Locke’un “haz-acı” ilkesi ile günümüzdeki “sonuçlar bilgisi” (knowledge of 

results)148 görüşü birbirinden farklıdır.149  

Bütün bilgilerin kaynağı olan deneyi Locke ikiye ayırır; iç deney (reflection) ve 

dış deney (sensation). İç deney, ruhun içinde olan işlemlerdir. Dış deney ise; nesnelerin 

duyularla algılanmasıdır.150 İç ve dış deney yoluyla elde edilen tasarımlar (ideler) basit ve 

bileşik olmak üzere ayrılırlar. Basit tasarımlar duyulardan elde edilir, daha küçük 

parçalara bölünemezler. Bileşik tasarımlar ise basit tasarımların bir araya getirilmesinden 

oluşur.151 Locke’un çağrışım teorisi adı verilen görüş, basit tasarımların karmaşık 

tasarımları oluşturma sürecidir. O dönemde kimya alanındaki hızlı gelişme, Locke’yi 

etkilemiş, atom ve molekül ilişkisine benzer bir ilişkiyi tasarımlar arasında kurmuştur. Bu 

sebeple Locke Psikoloji’si, zihinsel kimyanın öncüsü olarak nitelendirilmiştir.152 

Locke’nin düşünce sisteminde Psikoloji’yi ilgilendiren bir diğer kavram da basit 

tasarımların birincil ve ikincil nitelikleridir. Birincil nitelikler (primary qualities) 

algılansın veya algılanması nesnelerin kendi içinde olan şekil, boyut gibi özelliklerdir. 

İkincil nitelikler (secondary qualities) ise; nesnenin aslında olmayıp, tecrübe eden kişiye 

bağlı olan renk, koku gibi özelliklerdir. Locke’un bu ayrımı, insanların dünyayı 

algılamalarının büyük ölçüde öznel olduğunu ortaya koymuştur. Bu görüş ise zihin ve 

bilinç alanlarının daha çok araştırılmasına yol açmıştır.153 Ayrıca Locke’un algı ile ilgili 

görüşleri de kayda değer ölçüdedir. Ona göre algı, düşünceden ayrı bir işlem olup 

düşüncenin ilk basit tasarımını oluşturur. Algılama, zihnin izlenimi almasıdır ve 

cisimlerdeki değişim zihne ulaşmadığı sürece algılama gerçekleşmez. Algı, bilgiye 

götüren ilk adımdır.154 

Locke’un Psikoloji açısından en önemli eseri 1690 yılında yayınlanmış olan An 

Essay Concerning Human Understanding (İnsan Anlaması Üzerine Bir Deneme) isimli, 
                                                
148 Ayrıntılı bilgi için bkz. Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2003, s. 682. 
149 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 36 vd. 
150 Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 73; Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 75. 
151 Erdem, age, s. 73-74. 
152 Schultz, age, s. 76. 
153 Schultz, age, s. 77. 
154 Boyraz, Kürşat, Rene Descartes ve John Locke’un Zihin Anlayışlarının Kıyaslanması, (yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi), Marmara Üniv., Sos. Bil. Enst., İstanbul 2004, s. 47-48. 
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20 yıllık çalışma ve düşüncelerinin toplandığı kitaptır.155 Bu eserin amacı, insan 

bilgisinin kaynağını, kesinlik derecesini ve sınırlarını ortaya koymaktır. Kitabın en 

önemli özelliği, bilginin temellerini araştıran, eleştirisini yapan ve bu konuyu geniş bir 

şekilde ele alan ilk yapıt olmasıdır.156 Locke’un bu eseri dört temel bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde, zihinde doğuştan getirilen ilklerin olmadığı konusu ele 

alınmıştır. İkinci bölüm, basit ve karmaşık ideler, zihinsel işlemler, algılama ve idelerin 

çağrışımı gibi konulardan oluşmuştur. Üçüncü bölümde dil, sözcük ve terimlerin 

kullanımlarına dair bilgiler yer alırken son bölümde insan bilgisinin özellikleri, us ve 

bilim gibi hususlara değinilmiştir.157 

Locke, Tanrı fikrinin doğuştan olduğunu kabul etmemesine rağmen bazı 

çıkarımlar yapılarak Tanrı fikrine ulaşılabileceğini ileri sürmüştür. Sadece duyu 

organlarından elde edilen bilgi ile Tanrı fikrine ulaşılmaz ancak zihindeki çeşitli 

tasarımlar aracılığıyla bu fikre ulaşılabilir. Bu noktada önem kazanan tasarım, devamlılık 

ve süre tasarımlarının birleşiminden oluşan sonsuzluk tasarımıdır. Duyumlar, doğada bir 

düzenin olduğunu fikrini kazandırır. Buna bağlı olarak, bu düzenin ve kainatın bir 

yaratıcısı olmalıdır. Sınırlı varlıklardan sonsuzluk fikrine ulaşılamayacağına göre bu 

yaratıcı başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı’dır. Bu çıkarımda sonsuzluk tasarımı kadar 

önemli olan diğer bir husus da iç deney yani ruhun işlevi olan düşünmedir. Dolayısıyla 

Tanrı fikri, sonsuzluk ve düşünce olan iki basit tasarımın birleşiminden doğmaktadır.158 

Diğer taraftan, Locke’a göre Tanrı, insanları en iyi davranışları sergilemeye yöneltecek 

bir takım ahlak kuralları koymuştur. İnsanlar, akıl ile doğru ahlak kurallarını tam olarak 

belirleyemeyeceklerine göre yapmaları gereken en doğru davranış, ilâhî kurallara 

uymaktır.159 Bu noktada Locke’un bilginin kaynağının sadece deneyim olduğu şeklindeki 

görüşü ile Tanrı’dan vahy yoluyla insana bildirilen ilahi kanunların olduğu ve bunlara 

uyulması gerektiği şeklindeki bilginin görüşü birbirleri ile çelişir görünmektedir. Ancak 

Locke, “Tanrı’dan ilham alan bir kimse, vahiyle diğer insanlara, onların daha önceden 

dış deney veya iç deneyden edinmediği hiçbir basit idea iletemez”  diyerek insana 

sunulan vahy hükümleri analiz edildiğinde kendisine ulaşacak olan bilginin, tecrübenin 

                                                
155 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 74. 
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sağladığı idealar olduğunu ileri sürmüştür.160 Böylece Locke, ilâhî kuralların varlığını 

kabul etmekle161 beraber bunların, bilginin kaynağı olmadığını savunarak ampirist 

yaklaşımını pekiştirmiştir.  

Locke’un fikirleri, kendinden sonra gelen düşünürler tarafından çeşitli şekillerde 

geliştirilmiştir. Onun “madde, ona atfedilen niteliklerden ibarettir; madde fikri deneysel 

değildir” şeklindeki görüşü, Geroge Berkeley’in düşünce sisteminde temel unsur 

niteliğindedir. “Ona atfedilen niteliklerden ayrı olarak zihin (mind-ruh) yoktur. O, 

deneyle ortaya konamaz” şeklindeki görüşü ise David Hume tarafından ele alınmış ve 

ayrıntılılarıyla işlenmiştir.162 

 

d) George Berkeley 

Deneyimci Locke’un aksine İrlandalı bir piskopos olan Berkeley, bilginin 

doğrudan deneyimden elde edildiği fikrini benimsememiştir. Bunun yerine o bilginin, 

duyulardan elde edilmiş olan önceki deneyimlerin birikiminin bir sonucu olduğunu 

savunmuştur. Diğer bir deyişle, kişi nasıl algıladığını bilmelidir. Mesela, dünyanın 

algılanması, göz, kulak, burun gibi farklı duyu organlarının aktivitelerini içermektedir. 

Berkeley’in, tüm fikirlerin önceki ve doğrudan elde edilen duyumlardan oluştuğu 

şeklindeki görüşü idealizm (idealism) olarak isimlendirilmiştir.163 

Locke’un, tasarımların birincil ve ikincil nitelikleri görüşünü reddeden George 

Berkeley (1685-1753), maddenin bağımsız varlığını olmadığını ileri sürerek “var olmak, 

algılamak demektir” felsefesini savunmuştur. Ona göre dış dünyanın gerçekliği ancak 

algılama yolu ile kanıtlanabilir.164 Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of 

Human Knowledge (İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine İnceleme, 1710) isimli kitabında bu 

görüşünü açıkçadile getirmiştir: 

“Duyularımızla ancak duyumlarımızın, idealarımızın ya da nasıl adlandırırsanız 

adlandırın, duyuyla dolaysızca algılanan şeylerin bilgisini ediniriz; ancak 

                                                
160 Çetin, “John Locke’da Ahlak Kurallarının Kaynağı”, s. 173-174. 
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duyular algılanan şeylere ilişkin bilgi verirler, şeylerin zihin olmaksızın ya da 

algılanmaksızın varolduklarına ilişkin bilgi değil.”165  

  Sözü edilen kitaba göre  algı, öznel bir olgudur ve bu sebeple dış dünyayı olduğu 

gibi yansıtmaz. Bir nesne, tecrübe edilen duyumların birikiminden ibarettir. Bu sebeple, 

alışkanlıkların etkisi nesneleri birleşik hale getirir. Sonuçta deneysel dünya, insanların 

duyumlarının bir toplamıdır. Algı ortadan kalkarsa nitelikler de yok olur. Dolayısıyla 

maddesel bir özün varlığından bahsedilemez.166 Berkeley’in, maddenin ancak zihne 

bağımlı olarak var olduğu şeklindeki görüşü, insanın ve insan zihninin bilimsel 

araştırmalarda daha önemli bir yer tutmasını sağlamıştır. Bu sayede kişi kendinin nasıl 

var olduğu araştırabilir. Var oluş, bir gözlemci tarafından algılanmaya bağlı ise insan da 

ancak bir Tanrının onu algılaması yolu ile var olabilir. Yani insan varsa, Tanrı da var 

demektir. Bu mantık yürütme işlemi, Berkeley’in Tanrının varlığını ispat ettiğini ileri 

sürdüğü görüşüdür.167 

Berkeley, algılamanın dışında kişi için bir cisimler dünyası olmadığını ileri 

sürerken algının olması için “algılayan bir varlığın” olması gerektiği fikrini de ortaya 

atmıştır. Nesneler sadece tasarımlardan ibaret ise bu tasarımların bulunduğu bir varlığın 

da olması gerekir ki bu varlık ruhtur.168 Berkeley, zihin, idrak, irade gibi kavramların 

hepsini ruh anlamında kullanmıştır. Ona göre ruh, tasarımları algıladığı zaman zihin veya 

idrak; onlar üzerinde işlem yaptığı zaman ise irade ismini almaktadır. ruhun temel 

özelliği, düşünmesi ve algılamasıdır.169 Bu görüşüyle Berkeley spritualist olarak 

değerlendirilmiştir. Sonlu ruhların tasarımlarını oluşturan “sonsuz bir ruh” yani Tanrı 

vardır. Doğa kanunları, tasarımların düzenli bir şekilde algılanmasıdır. Doğru tasarımlar, 

Tanrının tasarımlarına uygun olanlardır. İnsanların algılaması Tanrının tasarımları 

sayesinde olmaktadır. Ancak her şeye gücü yeten yüce Tanrı, tasarımların alışılmış 

sırasını bozabilir ve böyle bir durumda mucizeler meydana gelir.170 Berkeley’in bu 

söylemine göre, insanların algılaması halinde var olan nesneler, algılanmadığı sürece 

                                                
165 Berkeley, George, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, (Çev. Halil Turan), Bilim ve Sanat Yay., Ankara 
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yoktur demek mümkün değildir. Nitekim Tanrı her yerdedir ve hiçbir insanın duymadığı 

bir kuş sesi, Tanrının tasarımında var olmaktadır.171 Özetle, maddî varlık olarak 

nitelendirilen şey, insanlarla iletişim kurmak amacıyla Tanrı’nın bir araya getirdiği 

duyusal niteliklerin bileşiminden ibarettir.172 Tanrı ile ilgili görüşleri bu şekilde olan 

George Berkeley, din ile bilim arasındaki çelişkiyi çözümlemeye ve bilim adamları ile 

din adamları arasında ortak noktalar bulmaya çalışmıştır.173 

Berkeley’in Psikoloji’ye en büyük katkısı özellikle görsel algı konusundaki 

fikirleri sayesinde olmuştur. O, bu fikirlerini, 1709 yılında yayınlanan A New Theory of 

Vision (Yeni Bir Görme Teorisi) isimli eserinde toplamıştır. Görme ve dokunma 

duyularının ön plana çıktığı kitaba göre bir nesnenin dokunulabilir büyüklüğü sabittir; 

görünür büyüklüğü değişir. Bir nesneyi hem dokunarak, hem görerek hissetmek mümkün 

değildir. Çünkü dokunulan nesne ile görülen nesne birbirinden farklıdır.174 Ona göre, 

doğuştan getirilen bir derinlik kavramı yoktur ancak bazı nesnelere dokunmak için belli 

bir mesafenin kat edilmesi gerektiğini fark eden zihin gözlerden elde ettiği bilgiler ile 

dokunma duyusundan gelen bilgileri birleştirerek derinlik kavramını öğrenir. Bu analiz, 

modern Psikoloji’de “öğrenme” ve “gözlem-deneyim” kavramlarının ön plana çıkmasına 

yardımcı olmuştur.175  

 

e) David Hume 

18. yüzyılda yaşamış olan David Hume’un (1711-1776) fikirleri modern 

Psikoloji’nin konusunu aydınlatır niteliktedir. Hume, Eflatun’dan beri süregelen ruh 

görüşünü ilk olarak etkin bir şekilde eleştirmiş ve “ruh”un yerine “içsel yaşantılara” 

dikkat çekmiştir. Bunlar, algılar, tasarımlar, anılar ve duyguların toplamıdır. Dolayısıyla, 

Hume’a göre “ruh” yerine “ruhsal olaylar”dan bahsedilebilir.176 Nitekim o, ruhun bir 

“töz” olduğunu reddetmiştir. Ona göre “ruh” denilen olgu, tasarımların birbirine 

bağlanmış halidir. Algıların dışında bir gerçekliğin olup olmadığı bilinemeyeceğine göre 

                                                
171 Boeree, History of Psychology, C. II, s. 42. 
172 Danaher, James P., “Is Berkeley’s World A Divine Language?”, Modern Theology, v. XVIII, i. 3, 2002, 
s. 366; Berkeley’in Tanrı ve Tanrı-alem ilişkisi ile ilgili görüşleri için bkz. Taştan, Fatih, Geroge 
Berkeley’in Tanrı Anlayışı, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Erciyes Üniv., Sos. Bil. Enst., Kayseri 
2002. 
173 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 45. 
174 Berkeley, George, Yeni Bir Algı Teorisi, (Çev. Ertuğ Ergün), Yeryüzü Yay., Ankara 2003, s. 32 vd. 
175 Bruno, age , s. 49-50. 
176 Baymur, Genel Psikoloji, s. 287. 
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ruhun ontolojik olarak varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak bu kavram, 

duyumların birçok kez aynı şekilde birleştirilmesinden oluşmuştur.177 

Hume, zihnin “hafıza” ve “imgelem” gibi güçleri olduğunu inkar etmiştir. 

Doğuştan getirilen fikirlerin varlığını kabul etmeyen Hume’a göre zihin, “fikirlerin 

çağrıştırılması yasasına” uygun olarak çalışmaktadır. Hafıza ve imgelem, fikirlerin 

çağrıştırılması sırasında izlenilen yollara verilen isimdir.178 Fikirlerin tümü 

deneyimlerden elde edilmektedir ve bu deneyimler “çağrışım ilkesi”ne göre  

birleştirilerek faklı düşünceler oluşturulmaktadır. Hume, çağrışımın üç ilkesi olduğunu 

ileri sürmüştür; benzerlik (resemblance), süreklilik / bitişiklik (contiguity) ve neden-

sonuç (cause and effect).179 Örneğin, bir kişinin fotoğrafına bakınca onunla ilgili 

düşüncelerin zihinde belirmesi benzerlik ilkesine göre; bir nesne veya olay ile ilgili 

düşüncelerin, o nesne veya olay ile ilgili diğer düşünceleri tetiklemesi ise süreklilik 

ilkesine göre gerçekleşmektedir. Eylemlerin saptanabilir sebeplerinin olduğu şeklindeki 

fikir de neden-sonuç ilkesi olarak açıklanmıştır.180 

Hume’un yaşamı sırasında çok ilgi görmeyen ve bu sebeple kendisi tarafından 

“ölü bir yayın” olarak nitelendirilen A Treatise of Human Nature (İnsan Doğası Üzerine 

Bir İnceleme, 1739), tutkular, nedensellik, özgür irade ve dış dünya gibi Psikoloji’nin 

alanına giren konuları içermektedir.181 Bu kitabında Hume, zihnin tüm algılarını, 

güçlerinin ve canlılıklarının farklı olmasına göre iki sınıfa ayırmıştır. Duyumsama anında 

meydana gelen en canlı algılama türü olan “izlenimler” ile Daha az canlı ve kuvvetli 

olanlar, “düşünceler” (thoughts) veya “fikirler/ideler” (ideas).182 

İzlenimler, zihinsel yaşantının temel unsurlarıdır ve günümüz terminolojisinde 

“algı” kavramına benzemektedirler. İdeler ise, “hayal” gibi tecrübelere verilen isimdir. 

Zihindeki izlenimler güçlü ve canlı iken ideler zayıf ve solgundur. Her ikisinin de basit 

ve karmaşık halleri vardır ve basit fikirler, karmaşık fikirleri çağrıştırır.183 İdeler, 

izlenimler üzerine kurulmuştur; idelerin solmuş şekilleridir. Bir idenin kaynağındaki 

                                                
177 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 347. 
178 Bruno, Psikoloji Tarihi, s. 51-52. 
179 Hume, David, A Treatise of Human Nature, (Ed. Ernest C. Mossner), Penguin Boks, London 1985, s. 
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Sos. Bil. Enst., Ankara 2003, s. 8. 
182 Hume, A Treatise of Human Nature, s. 49; Hume, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, s. 21. 
183 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 81-82. 
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izlenimi bulmak zor olabilir ancak iyice araştırıldığında her idenin altında bir izlenimin 

olduğu görülür. Örneğin insan zihni tarafından, “bilgelik” ve “iyilik” gibi niteliklerin 

sınırları genişletilerek “Tanrı idesi” oluşturulmuştur.184 Dolayısıyla, izlenimler ve 

idelerde bulunmayan, bunlardan farklı yeni bir fikir üretmek imkansızdır.185 

“Nedensellik” kavramı, Hume’un düşünce sistemi içerisinde önemli bir yer tutar. 

Ona göre nedensellik, doğuştan getirilen bir kavram olmadığı gibi gözlenebilen bir 

kavram da değildir. Ancak bu terim, gözlemlerin sık sık tekrarlandığı tecrübesinden 

doğmaktadır.186 Diğer bir deyişle; birbirine bağlı gibi görünen olaylar aslında birbirlerini 

etkilemekten öte sadece bir arada oldukları için bağlıymış gibi algılanırlar. Hume’un bu 

görüşü, alışkanlık, huy ve inanç gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır. Kısaca 

nedensellik, nesnelere ait bir nitelik değil, zihinde ortaya çıkan psikolojik bir 

durumdur.187 Bu durumda, hayatı yönlendiren unsur akıl değil alışkanlıktır. Çünkü sadece 

alışkanlık, geçmişte olan bir olayın gelecekte de olacağı şeklindeki fikrinin insan 

zihninde yer almasını sağlar.188 

Hume, Berkeley’in “madde, algılanıncaya kadar birey için yoktur” şeklindeki 

görüşünü benimseyip bu fikri daha da ileriye taşımıştır.189 Hume için de “algılanmış 

olma”, “var olma” ile eş anlamlıdır ancak “var olma” kavramı, kesin bir bilgiden çok 

algılamanın vermiş olduğu bir inançtan ibarettir.190 Doğruluk, algılar arasında doğru 

bağlantıların kurulması ile olur ki bu bağlantı da çağrışım yasalarına göre gerçekleşir.191 

Hume’un din ile ilgili görüşlerinin çoğu, The Natural History of Religion (Dinin 

Doğal Tarihi, 1757) isimli kitapta toplanmıştır. Hume bu eserde, dinî inanca kaynaklık 

eden psikolojik verilere yer vermiştir. Burada söz konusu olan inanç, genel olarak 

herhangi bir dinî inancın özü, yani görülmeyen entelektüel güç şeklindedir.192 Ona göre 
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dinin temelinde akıl yürütmeler ve deliller değil, korku gibi doğal dürtüler vardır.193 Bu 

düşüncesini ise şu şekilde ifade etmiştir: 

“Sıradan kişiler, hatta pek azı dışında bütün insanlar, bilgisiz ve eğitim görmemiş 

olduklarından, hiçbir zaman doğanın her parçasına düzen getiren üstün bir zihni 

ya da özgün bir tanrısal takdiri keşfedecek kadar gökleri derinliğine düşünmez, 

bitki ve hayvan vücutlarının gizli yapısına eremezler. Bu hayranlık uyandırıcı 

yapıtları daha dar ve bencil bir gözle görürler; kendi mutluluk ve 

mutsuzluklarının dış varlıkların gizli etkisine ve önceden kestirilmeyen 

uygunluğuna bağlı olduğunu anlayınca da, güçlü ama sessiz işleyişleriyle bütün 

bu doğal olayları yöneten ve haz ya da acıyı, iyi ya da kötüyü dağıtan bilinmeyen 

nedenlere başvurulmaktadır; insan umut ve korkularının, istek ve endişelerinin 

hiç değişmeyen konuları da, işte bu genel görünüm ya da karışmış görüntüdedir. 

İnsanların hiç durmadan bu konulara yönelen ve bunları böyle soyut olarak 

algılamaktan tedirgin eden etkin imgelemi, giderek, onları daha belirli kılmaya ve 

kendi doğal kavrayışlarına daha uygun biçimlere büründürmeye başlar. Onları 

sevgi ve nefretle harekete geçen, armağan ve kurbanlarla etkilenen -tıpkı insanlar 

gibi- duygulu, zeki varlıklar diye gösterir. İşte dinin kökeni budur.”194 

İngiliz deneyimciliği olarak nitelendirilen Locke ve Hume ile idealist Berkeley’in 

görüşlerine karşı tepki Almanya’dan gelmiştir. Alman düşünürler, deneyimcilerin aksine 

zihnin pasif bir yapısı olmadığını ileri sürmüşlerdür. Onlara göre zihin, belli çağrışım 

yasaları gereğince dış dünyadan elde edilen duyumları bir araya getiren bir unsur değil, 

bilginin oluşumunda bizzat rol alan aktif bir olgudur. Bu düşünürlerin önde  gelen ismi 

Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), Monadoloji (monadology) teorisini 

geliştirmiştir. Bu teoriye göre fiziksel dünya ve zihinsel deneyimler, aslında aynı 

gerçeğin iki ayrı yönüdür. Fiziksel dünyanın atomlardan oluşması gibi ruhsal dünya da 

monadlardan oluşmuştur. Monadlar, hareket ve enerjinin kaynağıdır ve yeteri kadarı bir 

araya geldiğinde büyümeyi oluşturur. Monadların hareketi, deneyimlere ve gerçeğin 

görünümlerine neden olmaktadır.195 Alman düşünürlerden Immanuel Kant (1724-1804), 

Hume’un yaklaşımına karşı çıkmıştır. Ona göre, mantıkî olarak zorunlu veya deneyimden 

türemiş olmasa bile “nedensellik” gibi kavramlar anlamlıdır. Zira,  deneyimler, sadece 
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insanın dışında gerçekleşen olaylarla açıklanamaz. Aksine deneyimlerini, nihaî olarak 

kişinin bizzat kendisi inşa eder.196 Bu görüşüyle Kant, akla ve aklın yasalarına, kendinden 

önceki düşünürlerden daha fazla önem vermiştir. Onun sadece ölçülemeyen aklı 

inceleyen bir bilim dalının olamayacağına ilişkin görüşleri de psikolojik ölçüm 

tekniklerinin gelişmesine ve dolayısıyla Psikoloji’nin bir disiplin haline gelmesine 

yardımcı olmuştur.197 

 

Yeniçağın kapanıp Yakınçağ’ın açılmasına neden olan Fransız Devrimi’nin 

(1789) de etkisiyle 18. yüzyıl, Batı’da düşünce, siyasî, sosyal ve dinî açılardan büyük 

değişimlerin yaşandığı yüzyıldır. Nitekim, 15. yüzyıldan itibaren oluşan, insana, Tanrı’ya 

ve aleme bakıştaki farklılaşmanın gerçekleştiği süreç, 18. yüzyılda “aydınlanma” olarak 

adlandırılan köklü bir değişimi beraberinde getirmiştir. Bu dönemde Batı, akla ve aklın 

üstünlüğüne inanmış, yeni buluşların etkisiyle bilim ve felsefeye yeni açılımlar getirmiş, 

din başta olmak üzere her türlü dogmaya karşı eleştirel bir yaklaşım benimsemiş ve 

gelecek asırların siyasî haritasını belirleyecek devrimler yapmıştır. 18. yüzyılda meydana 

gelen bu atılımın, bilimin tarihsel süreci içerisinde bir inkılap olarak değerlendirilmesinin 

sebebi, bu yüzyıldan sonraki değişmelerin hep 18. yüzyılda oluşturulan taslak esas 

alınarak gerçekleştirilmiş olmasıdır.198  

Psikoloji açısından ise 18. yüzyıl, düşünürlerin dikkatlerini çoğunlukla insan 

zihni, duyumlar ve algılama süreçlerinde yoğunlaştırdıkları dönemdir. Bu noktada 

ampirist filozofların etkisi büyük olmuştur.199 Ayrıca, bu asrın sonlarında yaşamış olan 

Fransız düşünür Anton Mesmer (1734-1815) Psikoloji’de önemli bir isimdir. Gerek 

yaşadığı dönemde gerekse günümüzde çok eleştirilmiş ve bilim adamından ziyade 

şarlatan olmakla suçlanmış olsa bile Mesmer, hayvan manyetizması ismini verdiği bir 

kuram geliştirmiş ve ruh hastalarını kendi yöntemleriyle tedavi etmeye çalışmıştır. 

Mesmer’den sonra Mesmerizm adı altında sürdürülen ve onun takipçileri tarafından 

geliştirilen ruh hastalıklarını iyileştirme yöntemi hipnozla tedavinin ilk temelleri olarak 

nitelendirilmiştir.200 Mesmer’i Psikoloji açısından önemli kılan, hasta ile doktor 
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arasındaki ilişki tarzına getirmiş olduğu yeniliktir. “Rapport” diye tanımlanan bu ilişki 

şekli, dinamik psikiyatri adı altında toplanan ve hasta-doktor ilişkisine çok önem veren 

yaklaşımın tarzının doğuşunu hazırlamıştır.201 Bu gelişmeler, ruhsal bozuklukların 

çevresel faktörlerle oluştuğu yönünde bir fikrin doğmasına sebep olmuştur. Böylece 

bireyin olumsuz etkilenmesine ve hastalanmasına yol açan psikolojik süreçler 

incelenmeye başlanmıştır. Bu yaklaşım tarzı, hem Psikoloji’nin bir disiplin haline 

gelmesini kolaylaştıracak araştırmaların artmasına neden olmuş hem de ruhsal hastalara 

uygulanan insanlık dışı işkencelerin sona ermesine yardımcı olmuştur. Nitekim, Fransa 

Bicetre Hastanesi’nin başhekimi Phillippe Pinel (1745-1826), 1793 yılında 12 ruh 

hastasının zincirlerini çözerek tarihe geçmiştir.202 Bu olaydan sonra ise tıbbî nitelikli bir 

yaklaşımla, ruhsal hastalıklar incelenmeye başlanmış, çeşitli tedavi yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bu çalışmaların ışığında 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyılın başında ruhsal 

hastalıklara yaklaşım ve tedaviyi içine alan Psikiyatri bir disiplin haline gelmiştir. Bu 

alanda ilk öne çıkan figürlerden biri Alman Johann Christian Heinroth’tur (1773-1843). 

O, 1827’de Leipzig Üniversitesi’nde Psikiyatri alanında akademik kariyer yapmış ve 

1827’de Almanya’nın ilk “psikolojik tedavi” profesörlüğünü almıştır.203 Bu noktada 

Psikoloji’nin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesinde psikiyatrinin büyük rol oynadığını 

söylemek mümkündür. Bu alanda yapılan araştırmalar, insan davranışının temeline dair 

önemli verilerin gün ışığına çıkmasını sağlamış, Psikoloji’nin konusu ve sınırları bu 

süreçte belirlenmiştir. Bununla birlikte, Psikoloji’nin bir disiplin haline gelmesi, ancak 

19. yüzyılda meydana gelen çeşitli gelişmeler sayesinde olmuştur. 
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II. PSİKOJİNİN BİLİMSEL SERÜVENİ 

18. yüzyıldaki gelişmelerin etkisiyle 19. yüzyılın başlarında beynin fonksiyonları 

ve duyuların işleme mekanizması gibi konular daha çok araştırılmaya başlanmıştır. 

Özellikle ruhsal rahatsızlıklarla ilgilenen psikiyatrların insan bedeni ve davranışları 

üzerine yapmış oldukları incelemeler, deneysel araştırmaların önem kazanmasına yol 

açmıştır. Bilimdeki bu ilerlemeler deneysel Psikoloji’nin doğuşu olarak kabul edilen 

Fechner (1801-1887) ve Wundt’un (1832-1920) çalışmaları için temel teşkil etmiştir.204 

Genel olarak 19. yüzyıldaki araştırmalar göz önünde tutulduğunda, bu asırda fizyoloji ile 

ilgili çalışmaların kayda değer ölçüde olduğu dikkat çekmektedir. Beynin yanı sıra sinir 

sistemi üzerinde yapılan araştırmalar da bu durumu desteklemektedir. 19. yüzyıl boyunca 

sinir akımlarının elektriksel doğası ve sinirlerin anatomik yapısına dair hızlı gelişmeler 

meydana gelmiştir. Nöron ismi verilen sinir hücrelerinin sinapslar aracılığıyla iletim 

sağladığı ortaya konmuştur.205 Bulgular, maddeden ibaret bir insan anlayışını destekler 

nitelikte olduğu için mekanik ruh görüşü, bu dönemde oldukça etkili olmuştur. 

Organizmanın içindeki aktif güçlerin sadece fizyo-kimyasal güçler olduğu yönündeki 

inanç, materyalizm, ampirizm ve ölçme gibi yönelişlerin bilim dünyasında ön plana 

çıkmasını sağlamıştır.206 

 

A. İNGİLTERE 

19. yüzyılda İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa’nın 

çoğu ülkesinde bilimsel düşünce gelişmekteydi. Ancak fizyoloji alanında sözü edilen 

araştırmalar büyük ölçüde Almanya’da gerçekleştirilmiştir. Çünkü fizyoloji ve biyoloji 

gibi bilimlerin verileri, genelleme yapmaya çok müsait görülmediği için İngiltere ve 

Fransa’da hemen kabul edilmemiştir. Bu ülkelerde ilgili alanların incelenmesi daha ileri 

dönemlerde olmuştur. Ayrıca İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Amerika’da bilimsel 

araştırma yapan kuruluş ve üniversiteler çok yaygın değildi. Buralarda bilim adamı 

sıfatıyla geçim sağlamak neredeyse imkansızdı.207 Bu ve benzeri sebeplerden dolayı 19. 

yüzyılda bu ülkelerde bilimsel araştırmalar sınırlı sayıda olmuştur. Bununla birlikte  

kişisel çabalarla kendini ispatlamış Darwin ve Galton gibi araştırmacılar İngiltere’de 

yetişmişler ve dünya çapında ün kazanmışlardır. 
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1. Charles Darwin 

Fizyolojik gelişmelerin dikkati çektiği 19. yüzyılda, insanın bilimsel inceleme 

alanına girişini kolaylaştıran bir unsur da 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan Charles 

Darwin’in (1809-1882) ileri sürdüğü görüşler olmuştur. O, hemen her alanda biliminin 

şekillenmesine yön vermiş, çalışmalarıyla bilim adamları üzerinde kayda değer bir etki 

bırakmıştır. Onun The Origin of Species (Türlerin Kökeni, 1859) isimli kitabı, doğal 

ayıklanma (natural selection) kavramını ortaya atmıştır. Bu kitaba göre, bütün organik 

varlıklar, geometrik bir oranda gelişmeye çalışmaktadırlar. Bunun için hayatla mücadele 

etmek ve büyük yıkımlara maruz kalmak zorundadırlar.208 Mücadeleyi kazanan canlı, 

hayatta kalıp gelişimini sürdürmeye devam eder. Doğal ayıklanma teorisine göre organik 

varlıklar, içinde bulundukları şartlara göre zaman içinde yapı, davranış ve bünye olarak 

birbirlerinden farklılaşırlar. Bu farklılaşma ilerledikçe aynı türe ait örnekler birbirinden 

çok farklı görünen ayrı iki tür haline gelir.209 Bu teori, diğer biyolojik karakterler gibi 

davranışları da açıklamanın en iyi yolunun, organizmanın çevreye adapte olmasında 

davranışların rolünün anlaşılması olduğunu ileri sürmüştür. Böylece davranış, biyolojik 

bir bağlam kazanmıştır.210  

Darwin’in Psikoloji açısından önem taşıyan bir diğer eseri, The Expression of the 

Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duygunun İfadesi, 1872) ismini 

taşımaktadır. Bu kitapta Darwin pek çok türün yüz kaslarını incelemiş ve duygulardaki 

değişimlerin mimiklere yansımasının aynı olduğunu ileri sürmüştür. Dolayısıyla 

psikolojik evrimin, yapısal ve anatomik evrimle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür.211 Bu 

durum, insan davranışlarının kalıtsal olduğu yönünde bir fikrin doğmasına ve 

incelenmesine yol açmıştır.  

 

2. Francis Galton 

Darwin’in kuzeni olan Galton (1822-1911), insanın sahip olduğu yetenekleri, 

zihinsel kalıtım ve bireysel farklılıklar çerçevesinde evrimci açıdan ele almıştır. 

Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiş ve bu teorinin kalıtsal yönünden yola çıkarak 

araştırma yapmaya başlamıştır. Psikoloji için ilk önemli çalışması Hereditary Genius’ta 

                                                
208 Darwin, Charles, The Origin of Species, P. F. Collier & Son, New York 1909, s. 92. 
209 Darwin, age, s. 142. 
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211 Darwin’den nakl., Robinson, Daniel N., An Intellectual History of Psychology, Arnold, London-Sydney-
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(Kalıtsal Zeka, 1869) Galton, boy, kilo ya da deri rengi gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra 

doğal yeteneklerin de ırsî olduğunu ve dehanın belli aileler içinde ortaya çıktığını 

ispatlamayı amaçlamıştır. O, doğal yetenek terimini çok geniş bir anlamda kullanmıştır 

ama açıkça psikolojik olan bir çok etmeni de buraya dahil etmiştir.212 Aslında Galton’un 

esas düşüncesi, sağlıklı ve seçkin bireylerin dünyaya gelmesi için üstün yetenekli 

insanların bir araya gelmesi ya da getirilmesi gerektiğiydi. Soyarıtımı (eugenics) olarak 

kavramlaştırılan bu uygulama ile ilgili çalışmalar yaparken Galton, istatistikle ilgilenmiş 

ve zeka testleri geliştirmiştir.213 Özellikle değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiye 

(correlation) dair araştırmalar yapmış;214 bugün psikolojik araştırmalarda sıkça kullanılan 

t testleri, korelasyon ve varyans analizleri gibi istatistik tekniklerinin ortaya çıkmasına 

katkı sağlamıştır. Galton’un istatistik yöntemlerinin iki temel amacı olduğu dikkat 

çekmektedir. Bunlardan ilki, verilerdeki farklılaşma derecesini ve niteliğini belirlemek; 

ikincisi, kalıtımın önemini ispatlamaktır.215 

Darwin’de olduğu gibi fiziksel kalıtımın ötesinde psikolojik kalıtımdan da 

bahseden Galton, psikolojik değişkenlerin kalıtımını istatistiksel olarak delillendiren ilk 

kişidir. Bugünün standartlarına göre Galton’un araştırması metodolojik olarak  oldukça 

eksik olmasına rağmen onun Psikoloji’ye yapmış olduğu en büyük katkı, bireysel 

farklılıklar üzerine yapılacak olan çalışmaların başlamasında etkin rol oynaması 

olmuştur.216 

 

Evrim fikri Darwin’e atfedilse bile bu kavramı asıl popüler hale getiren kişi 

Herbert Spencer’dır (1820-1903). 1856’da kaleme aldığı The Principles of Psychology 

(Psikolojinin İlkeleri) isimli kitabı evrimi, maddenin devamlı olarak daha karmaşık ve 

heterojen hale gelmesi olarak tanımlamıştır.217 Darwin’in görüşlerinden yola çıkarak 

Spencer, doğada olduğu gibi toplumda da güçlü olanların hayatta kaldığı, kültürel 

rekabetin zayıf olanın ortadan kalkması yönünde devam ettiğini ileri sürmüştür. 

Spencer’in öncülüğünü yaptığı “Sosyal Darwincilik” (Social Darwinism) ekolü, bu görüş 
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etrafında şekillenmiştir.218 Savunduğu görüşlerle Psikoloji’nin doğuşunu hızlandıran 

evrimci görüş, insan ve hayvanlar arasındaki benzerliğe dikkat çekerek insanın da 

incelenebilir doğanın bir parçası olduğu fikrini aşılamıştır. Ayrıca onların çalışmaları 

neticesinde, insan davranışları ile ilgili çalışmalarda hayvanlardan faydalanabileceği 

gerçeği ortaya çıkmıştır. Aynı türe ait öznelerdeki farklılaşma görüşü, insanların tek tek 

ele alınmasına dair ip uçları barındırmaktadır. Bu görüş, Bireysel Psikoloji’nin temelleri 

olarak sayılabilir. Ayrıca evrim teorisi, insan evriminin ilerisi düşünülerek Gelişim 

Psikoloji’sinin, geriye doğru gidilerek de Çocuk Psikoloji’sinin gelişmesine katkıda 

bulunmuştur.219 

Psikoloji üzerinde büyük etkisi olan evrimci görüşün din ile ilgili görüşleri de 

objektif bir yaklaşım için önem taşımaktadır. 19. yüzyılın son yarısında  Darwinciler ile 

geleneksel din savunucuları arasında bir anlaşmazlık söz konusu olmuştur. Çünkü 

Darwin’in kuramı, tüm türlerin Tanrı tarafından özel olarak yaratıldığı şeklindeki 

Ortodoks anlayış ile uyuşmamıştır. Bu sebeple evrim teorisi din adamları tarafından sert 

bir dille eleştirilmiştir. Diğer taraftan Darwin’in destekçileri, geleneksel din anlayışının 

dar kalıplar ve dogmalarla dolu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneğin Darwincilerin 

öncülerinden olan Galton, din adamlarının bekar kalması yönündeki kurala karşı 

çıkmıştır. Ona göre düşünen insanların yöneldiği kilisede dayatılan bekarlık kuralı, bu 

kişilerin özelliklerinin diğer nesillere aktarılmasını engellemekte; adeta, toplumun ilkel 

ve kaba kesimini, gelecek kuşakların ebeveyni olmasını amaçlamaktadır.220 

 

B. ALMANYA  

19. yüzyılda, düşünce ve bilim  üreten örgütlenmiş kurumlar bakımından 

Almanya, diğer ülkelere kıyasla daha zengin bir yapıya sahipti. Almanya’daki 

üniversiteler hem sayıca daha fazla hem de daha geniş imkanlar sunar nitelikteydi.221 

Ayrıca o dönemde yaşanan reform hareketi Alman üniversitelerinin önem kazanmasını 

sağlamıştır. Bu kurumlarda akademik özgürlük fikri hakimdi. Akademik alanda 

yükselme, oldukça yetkin özellikler gerektirmesine rağmen bu kurumlarda fikirlerin 

özgürce tartışılması, Alman üniversitelerini tercih edilen bir konuma getirmiştir. Bu ve 
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bunun gibi sebeplerden dolayı 19. yüzyılda Almanya bilim adamları yetiştirme 

konusunda başarı göstermiş ve Psikoloji’nin bir disiplin haline gelmesine olanak 

sağlamıştır.222 Psikolojinin kuruluşunun temellerini atan bilim adamları arasında pek çok 

Alman vardır. Örneğin eğitim felsefecisi Johann Friedrich Herbart (1776-1841), 1825 

yılında, Psikoloji’nin felsefenin bir dalı olarak değil, başlı başına bir doğa bilimi olarak 

kabul görmesi gerektiğini fikrinin ileri sürmüştür. Herbart, zihnin içeriğinin, çok sayıda 

basit ideler (ideas) veya küçük öğelerden (elements) oluştuğunu savunmuştur. Bununla 

birlikte o, insanların tecrübelerinin pasif bir şekilde bu fikir ve zihinsel öğeleri, diğer 

fikirlere bağladığını reddetmiştir. Aksine o, her fikrin enerji deposu olduğunu ve bu 

fikirlerin insan tecrübesinde bir yer edinmeye çalıştıklarını ileri sürmüştür. Bu uğraşıda 

her fikir, onu aynı tarafa yöneltme eğiliminde olan diğer fikirlerden yararlanırken aksi 

yönde çalışan fikirlerle de mücadele eder. Dolayısıyla zihinsel süreçler, sadece, bir fikrin 

diğerleriyle kurduğu iletişimin kurbanı olma şeklinde açıklanamaz.223 Herbart’ın bu 

düşünceler ışığında geliştirmiş olduğu eğitim sürecinin beş basamağı olan hazırlık, 

sunum, ilişkilendirme, genelleme ve uygulama aşamaları, Eğitim Psikoloji’sinde köşe taşı 

niteliği taşımaktadır.224 Ayrıca onun psikolojik araştırmalarda matematiksel işlemlere 

ihtiyaç olduğu doğrultusundaki görüşleri, psikofizik ölçümleri Psikoloji’ye kazandıran 

düşünürler Weber ve Fechner’i oldukça etkilemiştir.225  

 

1. Ernst Heinrich Weber - Gustav Theodor Fechner  

Araştırmalarında özellikle duyu organlarının fizyolojisi ile ilgilenen Ernst Weber 

(1795-1878), kendinden önceki bilim adamaları gibi görme ve duyma duyumlarıyla 

sınırlı kalmamış; özellikle dokunma duyusuna dair önemli çalışmalara imza atmıştır. “İki 

nokta eşiği” ismini verdiği deneyle, Psikoloji’de sıkça kullanılan “eşik” kavramını 

gösteren ilk sistematik çalışmayı yapmıştır. Weber’in “ancak gözlenebilen farkı” 

belirlemek amacıyla yaptığı ağırlık deneyi ise, ilk niceliksel yasasının formüle edilmesini 

sağlamıştır.226 

Bilimsel hayatında çok farklı alanlarda çalışmış olan Fechner (1801-1887), en çok 

ruh-beden etkileşimine dair geliştirdiği yöntemle ün yapmıştır. Ona göre psikofizik, ruh 
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ile beden arasındaki İşlevsel ilişki ve uyumu ele alan bir doktrindir.227 O, bilinçlilik 

(zihinsel olan) ile sinir siteminde meydana gelen olaylar (fiziksel olan) arasında yakın bir 

ilişkinin olduğunu savunmuştur. Zihin (mind) ile beyin (brain) arasındaki ilişkiyi ele alan 

çalışma, Fechner’in “içsel psikofizik” (inner psychophysicks) adını verdiği kavramın bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Bununla beraber Fechner, geliştirdiği “dışsal psikofizik” 

(outer psychophysicks) kavramıyla Psikoloji’de ün yapmıştır. Dışsal psikofizik, dış 

dünyada meydana gelen olaylarla, bu olaylara yol açan tecrübeler arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Dolayısıyla bu alan, uyarıcının büyüklüğü ile meydana gelen duyumun 

yoğunluğu arasındaki bağlantıyı da içermektedir.228 Fechner’in, Elemente der 

Psychophysik (Psikofiziğin Elementleri, 1859) isimli eseri Deneysel Psikoloji’nin 

müjdecisi olarak kabul edilmiştir. Bu kitapta Fechner, Weber’in çalışmalarına paralel bir 

şekilde, duyum miktarının uyarıcı miktarına bağlı olduğunu savunmuştur. Yaptığı 

deneylerle de uyarıcının büyüklüğündeki değişiklikler ile bunların duyumsanmasının 

yeğinliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Ardından Weber’in, uyarıcının 

büyüklüğündeki nesnel değişiklik ile algılanan değişikliği ilişkilendirmek için ileri 

sürdüğü görüşü formüle etmiş ve buna Weber yasası ismini vermiştir. Ancak bu yasa 

daha sonra “Weber-Fechner Yasası”∗ olarak anılmıştır.229 Weber’in araştırmasına ek 

olarak Fechner, psikofiziğin üç temel yöntemini geliştirmiştir: “Limitler yöntemi” 

(method of limits/method of just noticeable differences), denek değişikliğin farkına 

varana kadar uyarıcıdaki artma veya azalmayı içermektedir. “Sabit uyarıcı yöntemi” 

(method of constant stimuli/method of right and wrong cases), önceden belirlenmiş belli 

büyüklükteki bir grup uyarıcıya dayanmaktadır. “Ortalama hata yöntemi” (method of 

average error) ise, gözlemci tarafından değiştirilen uyarıcı miktarının denek tarafından 

algılanması için gerekli olan miktarı ifade etmektedir.230 Fechner’in ileri sürdüğü 

psikofiziğin üç temel metodu halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla beraber, 

Fechner’in teorisi Psikoloji’nin gelişim süreci içerisinde hak ettiği önemi hemen 
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kazanmamıştır. Özellikle insan algısının ölçülmesine yönelik olarak yapmış olduğu 

matematiksel analizler, uzun süre psikolojik araştırmaların konusu içerisinde yer 

almamıştır. Onun 1850’lerde ortaya atmış olduğu görüşlere, ilk olarak 1927 yılında L. L. 

Thurstone tarafından yayınlanan “The Law of Comperative Judgement” (Karşılaştırmalı 

Yargı Kanunu) isimli makalede değinilmiştir. Ayrıca belirtilmelidir ki; Fechner’e ve 

istatistiksel çalışmalarına gereken değeri veren kişi ilk Psikoloji’ laboratuarının kurucusu 

olan Wilhelm Wundt olmuştur.231 Günümüzde Fechner’in istatistikçi yönü, matematiksel 

açıdan yetersiz olsa bile onun Psikoloji’de nicel (quantitative) araştırmaların önem 

kazanmasına yardımcı olduğu muhakkaktır. 

Genel olarak denilebilir ki; Weber ve Fechner, zihinsel ve fiziksel gerçekliklerle 

ilgilenmişler; bu araştırma alanına da psikofizik ismini vermişlerdir. Yaptıkları 

çalışmalarla da zihinsel ve fiziksel alan arasında kayda değer ilişki olduğunu ispatlamayı 

amaçlamışlardır. Bu ilişkinin uyarıcının şiddeti çok yüksek veya çok düşük olduğunda 

daha kompleks bir yapı arz ettiği göz önünde tutulursa, Weber ve Fechner’in, bu 

kompleks yapılar yerine açıkça bilimsel deneyler ortaya koyarak Psikoloji’ye büyük katkı 

sağladıkları yansınamaz.232 Günümüzde yapılan çalışmalar, Weber-Fechner’in 

çalışmalarını geliştirmektedir. Örneğin Weber ve Fechner’in daha çok ses yüksekliği, 

ağırlık ve parlaklık gibi konulardan elde ettikleri verilere dayanarak geliştirmiş oldukları 

kuralın, daha soyut bir alan olan sayılar konusundaki geçerliliği araştırılmaktadır. Bu 

konuda çalışan araştırmacılar, bu kuralın büyük ölçüde soyut alanlarda da geçerli 

olduğunu ancak kesin bir çözüme gidilmediğini belirtmişlerdir.233 

 

2. Hermann Helmholtz 

19. yüzyılın önemli düşünürlerinden olan Helmholtz (1821-1894), daha çok fizik 

ve fizyoloji alanlarında çalışmıştır. Onun, sinir akımlarının hızını ölçmeyi amaçlayan 

deneysel çalışması, nöronlar arası iletim için gerekli olan süreyi (Saniyede 83-120 metre)  

ortaya koymuştur. Bu bulgu, uyarılma ile tepkinin eş zamanlı olmadığını ortaya koyması 

açısından önemlidir.234 
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Sinir sitemi ve algılama süreci üzerine araştırma yapan Helmholtz, özellikle 

görme ve işitme duyularıyla ilgilenmiştir. Göz merceği ile ilgili çalışmasında o, ufka 

kadar uzanan tren raylarının paralel olduğu fikrine sahip olduğumuzu belirtir. Oysa göz 

retinasına düşen görüntü, ufukta birleşen iki çizgi şeklindedir. Helmholtz, bu algının, 

gerçek duyumlarla değil; geçmiş tecrübelerle elde edilmiş olduğunu ifade eder. Ancak bu 

algılama şekli bilinçli bir seçim değildir.235 Bu noktada Helmholtz’un öğretisinde iki çeşit 

bilgi türü ortaya çıkmaktadır. Birincisi, birine ismiyle seslenmek gibi farkında olunan 

bilgidir. İkincisi ise bisiklet sürmek veya iki ayrı gözden gelen görüş alanını beynin 

birleştirerek dünyayı üç boyutlu algılaması gibi kelimelerle anlatılamayan bir bakıma 

bilinçsiz olarak elde edilen bilgidir (bilinçsiz çıkarsama).236  

Helmholtz’un görme algısı ile ilgili bir diğer önemli teorisi, renk algılaması 

kuramıdır. Helmholtz’dan önce bu kuramı 1802 yılında Thomas Young (1773-1829) 

ortaya atmış, ancak kendi döneminde fazla rağbet görmemiştir. Helmholtz, bazı 

değişiklikler yaparak bu teoriyi daha kapsamlı hale getirmiştir. Görme algısı kuramına 

göre retinada kırmızı, mavi ve yeşil renklerden oluşan renk lifleri vardır. Diğer bütün 

renkler, bu üç renk lifinin farklı dalga boylarına farklı duyarlılık göstermeleri ilkesine 

göre oluşur.237  Helmholz’un Fizyolojik Psikoloji’ye en büyük katkısı renk algılaması 

kuramı ile olmuştur.238  

Psikoloji’nin inceleme alanına giren algılama süreci, görme ve duyma duyusu gibi 

konularda inceleme yapmış olmasına rağmen Helmholtz, bu konuların psikolojik önemi 

ile ilgilenmemiştir. O, bütün organik süreçlerin fiziğe indirgenebileceğini savunan bir 

fizikçi ve fizyologdur.239 Bununla birlikte, bir psikolog olarak çalışmasa bile 

Helmholtz’un araştırmaları, Duyusal Psikoloji’ye büyük bir bilgi birikimi miras bırakmış; 

bu alanda deneysel yaklaşımın da güçlenmesine yardımcı olmuştur.240 Nitekim o, ruhun 

bedenin her yerini kaplayan bir etkisi olduğu şeklindeki kartezyen bakış açısı ile zihnin, 

gözlemin inceleme alanında uzak olduğu yönündeki tarihsel inancın değişmesine yol 
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açmıştır. Zihin bedeni etkiliyorsa bunu beyin aracılığıyla yapmaktadır ve iletimi sağlayan 

nöronlar ve beyin, ölçülebilen fizik kurallarına göre çalışmaktadır.241  

Renk algılama teorisi olarak bilinen Young-Helmholtz kuramı, günümüzde halen 

geçerliğini sürdürmektedir. Retinadaki üç renk fikri, çağdaş araştırmalarla da 

desteklenmiştir ancak bu kuramın, renk görme fenomenlerinin tümü açıklamada yetersiz 

kaldığı yönleri de vardır. Helmholtz’un algılama ile ilgili çalışmaları ise büyük 

değişikliğe uğramıştır. Örneğin modern Psikoloji’de, “bilinçsiz çıkarma” kavramı yerine 

“tamalgı” veya “ayarlama” (set) gibi terimler kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise bu tür 

kavramlar kümesi, “bilişim işlemleri” (information processing) adı altında anılmaya 

başlanmıştır.242 

 

3. Wilhelm Wundt 

Çalışmamızda da genel hatlarıyla değinildiği gibi 19. yüzyılın sonlarına kadar 

geçen süreçte, psikolojik konuların ele alınış şekli ve değişim dinamikleri, Psikoloji’nin 

bağımsız bir bilim dalı olarak kurulması için gerekli birikimi sağlamıştır. İngiltere’deki 

deneysel araştırmalar ve Almanya’daki fizyolojik gelişmeler gibi insan ve insanın 

davranış şekillerine dair ileri sürülen yeni teoriler, bu konuları ele alacak, sınırları 

belirlenmiş bağımsız bir bilim dalının kurulmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Bilim 

dünyasındaki bu ihtiyaca cevap veren isim, Alman psikolog Wilhelm Wundt’un (1832-

1920), felsefe veya fizyoloji gibi alanlarda etkinlik göstermenin ötesinde yeni bir bilim 

dalının sınırlarını çizdiğini iddia etmesi, kendi dönemindeki diğer düşünürlerden çok 

farklı çalışmalar yapmamış olmasına rağmen, Wundt’u diğer bilim adamlarından ayırmış 

ve ona “Psikoloji’nin kurucu babası” unvanını kazandırmıştır. Wundt, yeni bir bilim 

olarak Psikoloji’yle ilgili ilk düşüncelerini Beitrage zur Theorie der Sinneswahrnehmung 

(Duyusal Algılama Teorisine Katkılar, 1858) isimli kitabında kaleme almıştır. Ardından 

Psikoloji için önem arz eden diğer kitabı Vorlesungen über die Menschen-und 

Thierseele’yi (İnsan ve Hayvan Zihinleri Üzerine Dersler, 1863) yayınlanmıştır.243 

Psikoloji’nin bir disiplin haline gelmesi gerektiğini savunan Wundt, nihayet 1874 yılında 
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yayınladığı Grundzüge der physiologischen Psychologie (Fizyolojik Psikolojinin İlkeleri) 

isimli kitabının önsözünde de bu düşüncesini açıkça ifade etmiştir.244 

1875 yılında Leipzig’de felsefe profesörü olan ve bunu izleyen dönemlerde 

Psikoloji üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Wundt, ilk Psikoloji laboratuarını 1879’da 

açarak Psikoloji’nin başlı başına bir disiplin olarak resmen kurulmasını sağlamıştır.245  

Bu laboratuar, Leipzig Üniversitesi’nin binasının son katında yer alan üç odadan ibaretti. 

Laboratuarın kuruluş yılı olarak 1879’un ilan edilmiş olması, binasının bu tarihte 

yapılmış olmasından değil; bir yüksek lisans öğrencisinin ilk bağımsız araştırmasını bu 

yılda tamamlamış olmasından kaynaklanmıştır.246 Wundt’un laboratuarından bir sınıf 

vardır ve daha sonraları burayı kendi elleriyle yapmış olduğu araç gereçlerle donatmıştır. 

İlk yılında bu laboratuara iki öğrenci gelmiştir: Amerikalı G. Stanley Hall (1846-1924) ve 

Alman Max Friedrich (1856-1887). Hall, Psikoloji doktorasını Harvard Üniversitesi’nde 

yapmış; Johns Hopkins Üniversitesi’nde Amerika’nın ilk Psikoloji laboratuarını 

kurmuştur.247 Wundt’un laboratuarının ilk ziyaretçilerinden biri de, o dönemde kimlik 

bunalımı yaşayan Amerikalı bir genç, William James (1842-1910) olmuştur. O, Amerika 

ve Avrupa’da iyi bir eğitim almış; Harvard Üniversitesi’nde fizyoloji dersleri vermiştir. 

1875’te James, Fizyoloji’den Psikoloji’ye geçmiş ve Wundt’dan dört yıl önce kendi 

laboratuarını kurmuştur. Ancak James bu laboratuarı araştırma yapmaktan ziyade 

uygulama yapmak için kullanmıştır. Bu sebeple bilimsel Psikoloji’nin kuruluşu, 

Wundt’un laboratuarına atfedilmiştir.248 Friedrich ise, 1881 yılında Leipzig 

Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamış; ortaokul öğretmenliğine başlamıştır. 1883 

yılında ölümüne kadar kıdemli okutman olarak çalışmıştır.249 

Kuruluşundan sonraki yirmi yıl içerisinde Wundt’un laboratuarında yüzden fazla 

çalışma yürütülmüştür. Başlangıçta bu çalışmalar, görme, duyma ve dokunma gibi 
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konuları psikolojik ve psikofiziksel bir yaklaşımla ele almıştır. Ancak sonraki 

araştırmalar, tepki süresi ve algı süreci üzerinde; daha sonrasında ise bir uyarıcıya verilen 

tepki üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Wundt, dikkatin doğası, duygular ve kelime 

çağrışımı gibi konuları da incelemiştir.250 1881 yılında o, laboratuarının yayın organı olan 

Philosophistiche Studien (Felsefe Çalışmaları) isimli dergiyi çıkarmaya başlamış; 1906 

yılında da derginin ismini Psychologie Studien (Psikoloji Çalışmaları) şeklinde 

değiştirmiştir.251 

Wundt’un Psikoloji için önemli bir bilim adamı olmasının temelinde, kendine ait 

deneysel bir laboratuar oluşturmuş olması yatmaktadır. Nitekim o dönemde psikolojik 

araştırma yapmak için bu laboratuarla kıyaslanabilecek bir imkanın yokluğu, Avrupa ve 

Amerika’dan pek çok öğrenciyi buraya çekmiştir.252 Sonrasında bu öğrencilerin bir kısmı, 

Psikoloji’de otorite haline gelmiş psikologlar olarak kendilerini yetiştirmişlerdir. Örneğin 

Wundt laboratuarında eğitim görmüş öğrencilerden bir kısmı, Amerika’da kendi 

laboratuarlarını kurmuşlar ve çeşitli alanlarda Deneysel Psikoloji’ye katkı sağlamışlardır. 

Bunların arasında, Stanley Hall, James McKeen Cattel ve E. B. Titchener sayılabilir.253 

Wundt’un kurmuş olduğu bu laboratuar, onun ardından kurulan diğer Psikoloji 

laboratuarları için model teşkil etmiştir. Leipzig’deki ilk laboratuarın ardından, Carl 

Stumpf (1848-1936) tarafından Berlin’de; G. Elias Müller (1850-1934) tarafından ise 

Göttingen’de Deneysel Psikoloji laboratuarları kurulmuştur.254 Diğer taraftan, 1883 ile 

1893 yılları arasında Amerika ve Kanada’da da 24 yeni Psikoloji araştırma laboratuarı 

açılmıştır. Bu laboratuarların pek çoğu Wundt’un öğrencileri veya öğrencilerinin 

öğrencileri tarafından kurulmuştur.255 

Wundt kendi laboratuarını kurduğu dönemlerde Helmholtz, sinirsel uyarıcıların 

süresini ölçmüştü ve duyularla ilgili çalışmalarına devam etmekteydi. Bir süre 

Helmholtz’un asistanlığını yapmış olan Wundt, dolayısıyla, fizyolojik konulara uzak 

sayılmazdı.256 Psikofizyoloji ve deney yöntemine âşinâ olan Wundt, psikolojik bakış 

açısıyla konuları ele alarak Psikoloji’nin gelişimine katkı sağlamıştır. Wundtçu 

Psikoloji’nin konusu, insanın kendisinin, zihninde geçen olayların ve çevresinin farkında 
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olması yeteneği şeklinde tanımlanan bilinçtir.257 Bu nedenle psikologlar dolaylı 

tecrübelerle (mediate experience) değil; dolaysız tecrübelerle (immediate experience) 

ilgilenmelidirler. Bu noktada da iç gözlem (introspection) yöntemi ön plana çıkmaktadır. 

İç gözlem metodu Wundt’la doğmuş bir kavram değildir. Bununla birlikte onun bu 

yönteme yaklaşımında getirdiği yenilik, iç gözlem koşulları üzerinde deneysel kontrolü 

sağlama uygulamaları şeklinde olmuştur.258 Bilinç süreçlerini analiz etmek amacıyla 

yaptığı araştırmalar sonucunda Wundt, üç boyutlu duygu teorisini (tridimensional theory 

of feeling) geliştirmiştir. “Hoş olan-olmayan”, “gerilim-rahatlama” ve “heyecan-

çöküntü” şeklinde üç temel ilkesi olan bu teoriye göre her duygu, bu boyutların içinde bir 

yere yerleştirilebilir.259 Bundan farklı olarak, tepki süresini ölçmeyi amaçlayan deneyinde 

Wundt, deneklerden ışığı gördükleri anda düğmeye basmalarını istemiştir. Ölçümleri 

sonucunda tepki sürecinde bir saniyelik fark kaydeden Wundt, “algı” ve “tamalgı” 

kavramları arasında fark olduğunu ortaya atmıştır. Ancak günümüzde, tepkiyi etkileyen 

çok daha karmaşık unsurların varlığından dolayı bu teori geçerliğini yitirmiştir.260 

Bununla birlikte Wundt’un çalışmaları, Psikoloji’nin deneysel bilim olarak kabul 

edilmesini sağlamıştır. 

Wundt’un deney metoduna vermiş olduğu hız, üç temel yönde gelişmelere yol 

açmıştır. Bunlardan ilki, duyum ve algı ile ilgili problemlerin araştırılmasına ivme 

kazandırmasıdır. Weber, Fechner ve Helmholtz’un çalışmaları psikofizik alanında önemli 

başarılara imza atmıştır. Ancak Wundt’un bu noktadaki etkisi, fizyolojik bakış açısının 

hakim olduğu duyum çalışmalarına ek olarak, Deneysel Psikoloji çatısı altında daha 

yüksek düzeydeki algılama süreçlerine ilişkin incelemeler yapılması ve kapsamlı 

sonuçlar elde edilmesi şeklinde olmuştur. Psikoloji’nin gelişimindeki ikinci doğrultu, 

yüksek zihin süreçlerinin deneysel analizlere daha çok konu olmasıdır. Hafıza, dil, 

düşünce ve öğrenme gibi problemler ampirist yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır. 

Üçüncü gelişme ise, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan davranış biçimlerini ölçmeye 

yönelik deneylerin sayısında kayda değer artış gözlenmesidir. Bu çalışmalar, 

Psikoloji’nin temel konusunun davranışları inceleme olduğu yönündeki fikre kadar 

gelişme göstermiştir.261  
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Wundt, Psikoloji’nin bir bilim dalı olarak sınırlarının çizilmesi konusunda da 

büyük katkı sağlamıştır. Wundt’a göre Psikoloji, temel konusu bilinç olduğu için bilinçli 

deneyimlerin incelendiği bir bilim dalıdır.262 Bununla birlikte Psikoloji, çağrışım 

kanunlarından daha öte bir anlayış geliştirmelidir. Bu da zihnin, beş duyu organı ve dış 

uyarıcılardan daha fazla ilişkilerle örülmüş olduğunu öngörmek demektir. Çünkü zihin 

(mind), duygular, düşünceler, hayaller, hatıralar, dikkat ve hareket konularını da 

kapsamaktadır. Söz konusu süreçler, -Wundt tarafından isimlendirilen şekliyle- 

“Deneysel Psikoloji” kapsamında ele alınmalıdır. Dolayısıyla önceki filozofların ruh 

kelimesiyle eş anlamlı olarak kullandıkları zihin anlayışı değişmiştir. Wundt, bu ayrımı 

çok net çizmiş; Psikoloji’yi spekülatif söylemden ampirik ortama taşımıştır. Nitekim ona 

göre zihin/ruh (mind), düşünüyor, hissediyor, hatırlıyor, dikkatini yöneltiyor ve 

unutuyorsa, zihin bilimi/ruh bilimi de (science of mind) düşünme, hissetme, hatırlama 

gibi durumların belirteçleri üzerine deneysel araştırmalar yapmalıdır. Bu unsurların 

dışında metafizik bir kalıntı olan ruh diye bir şey yoktur.263 Bu noktada şuna da değinmek 

gerekir: Deneysel Psikoloji’nin, Psikoloji’den ayrı bir konusu yoktur. Deneysel Psikoloji, 

Psikoloji’nin deney işlemine ihtiyaç duyduğu zaman başvurulduğu alanı 

kapsamaktadır.264 Özellikle Wundt nezdinde, “Psikoloji”, “Deneysel Psikoloji” ve 

“Fizyolojik Psikoloji”, aynı konudaki üç terimdir. O, “deneysel” ve “fizyolojik” gibi 

kavramları, Psikoloji’nin bilimsel yönüne vurgu yapmak amacıyla kullanmıştır.265  

Psikolojinin kurucusu olarak tanınan Wundt’un bu alana yapmış olduğu katkılara 

değindikten sonra onun din ile ilgili görüşlerine yer vermek gerekir. Ancak onun 

Völkerpschologie (Kavimler Psikolojisi, 1920) isimli eserine ve din ile ilgili görüşlerine 

ikinci bölümde yer verilmiştir. Kendisini bir “Yapısalcı” olarak tanımlamasa bile 

Wundt’un görüşleri ile Yapısalcı Ekol’ün yaklaşımı paralellik arz ettiği için Wundt’un 

görüşleri, “Yapısalcılık ve Din” başlığı altında ele alınacaktır. 

Wundt’un 1879 yılında kurmuş olduğu ilk Psikoloji laboratuarı, bu bilim dalının 

resmî başlangıcı olarak kabul edilse bile Alman üniversitelerinde Psikoloji, 1941 yılına 

kadar felsefenin bir alt dalı olarak okutulmuştur.266 Psikoloji ile sıkı ilişki içindeki 
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psikiyatri derslerinin Leipzig Üniversitesi’nde 1811’de başladığı267 göz önünde tutulursa, 

Psikoloji’nin Almanya’da ders olarak okutulmasının geç bir tarihte vuku bulduğunu 

söylemek mümkündür. 

Üretken bir kişiliğe sahip olan Wundt, ardında yaklaşık 50,000 sayfalık yayın ve 

sayısı binlerle ifade edilen öğrenci bırakmıştır.268 Ancak Wundtçu anlayış, günümüz 

modern Psikoloji’sinde aktif halde değildir. Artık Psikoloji’nin ele aldığı konular, 

metotlar ve teoriler, Wundt’un ileri sürdüğünden çok daha farklı bir konumdadır.269 O 

henüz hayattayken, kendi ülkesi Almanya’da Gestalt Psikolojisi ile Avusturya’da 

Psikanaliz Ekolleri “kurucu baba”nın öğretisini gölgede bırakmıştır. Ayrıca Amerika 

kaynaklı İşlevselcilik ve Davranışçılık da Wundt’un etkisinin uzun süreli olmasını 

engellemiştir.270 Kısacası, 19. yüzyılın sonlarında bağımsız bir bilim dalı olan Psikoloji, 

Wundt’tan sonra hızlı bir gelişme kaydederek 20. yüzyılda çeşitli düşünce ekollerine 

ayrılmıştır. Bu ekollerin Psikoloji’ye kazandırdığı yeni teoriler ve bulgular, kısa sürede 

bilim dalını ilk bulunduğu yerden çok daha yükseklere taşımıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE DİN 

 

19. yüzyılın son yarısında bağımsız bir bilim dalı haline gelen Psikoloji, 20. 

yüzyılın başlarından itibaren dünyanın farklı bölgelerinden ortaya atılan çeşitli 

yaklaşımlara sahne olmuştur. Yeni gelişmekte olan bilim dalına yönelik bu yaklaşımlar, 

düşünce ekolleri şekline varlıklarını sürdürmüşlerdir. Psikoloji alanında belli bir 

perspektif etkili olup geniş kabul gördüğü zaman bu yaklaşım “düşünce ekolü” olarak 

nitelendirilmiştir. Düşünce ekolleri, sorgu alanını tanımlamakta ve takipçilerine ne tür 

problemleri hangi metotlarla ele alacaklarına dair bilgiler sunmaktadır. Yeni ekol, 

genellikle, önceki ekole karşı bir tepki olarak ortaya çıkmakta veya eski ekol, öne 

sürdüğü birçok fikir açısından zamana yenik düşmektedir. Özellikle, takipçilerinin 

sordukları bilimsel sorulara yeterince cevap verebilen yaklaşımlar, Psikoloji tarihi 

boyunca çok sayıda taraftar toplamışlardır.271 

Dönemin diğer alanlardaki bilimsel gelişmeleri, düşünce ekollerin öğretileri 

üzerinde etkili olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan ilk ilişki kurma biçimi, Yapısalcılık 

Ekolü’nde kendini göstermiştir. Örneğin 19. yüzyılın sonlarında fizik ve kimya 

alanlarında en çok araştırılan konulardan biri maddenin yapısı olmuştur. Elementlerin 

moleküllerden; moleküllerin de atomlardan oluştuğu fikri, Yapısalcı psikologları zihinsel 

elementleri aramaya yöneltmiş; bilincin duyum denilen parçalardan oluştuğu görüşünü 

savunmalarına yol açmıştır.272  

 

I. YAPISALCILIK VE DİN 

A. Yapısalcılık Ekolünün (Structuralism) Gelişimi 

Yapısalcı Ekol’ün kurucusu, deneysel ve Fizyolojik Psikoloji’nin önde gelen ismi 

sayılan Wundt’tur. Onun ardından öğrencileri E. B. Titchener (1867-1927), Ebbinghaus 

(1850-1909) ve Oswald Külpe (1862-1915), ekolü sistemleştirmişlerdir. Aslında Wundt, 

“Yapısalcılık” terimini hiç kullanmamakla birlikte273 laboratuar çalışmalarıyla 

Yapısalcılık’ın temellerini atmıştır.274 Wundt’un öğrencisi olan ve onun yolunda gittiğini 
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söyleyen Titchener, onun sistemini değiştirmiş ve başlı başına bir ekol oluşturmuştur.275 

Bu ekole göre amaç zihinsel yapıların saptanması olduğu için Titchener, Psikoloji’nin bu 

dalına “Yapısalcılık” (structuralism) ismini vermiştir.276 

Yapısalcılara göre fiziksel doğada olduğu gibi bilinç olayları da bir takım daha 

yalın psişik olgulardan meydana gelmiştir. Böylece, uyarıcılar, duyumlar, algılar, anılar, 

eşik değerleri gibi konular laboratuar ortamında incelenmeye başlanmıştır.277 1900’lü 

yılların başında ortaya çıkan bu ekolün hareket noktası, fizik, kimya gibi bilimleri model 

almasıdır. Bu alanlardaki gelişmeler psikologları etkilemiş; bunların teorileri Psikoloji’ye 

yansıtılmıştır. Yapısalcılık, insan aklını ve öğelerini araştırmıştır. Onlar her öğenin bir 

duyum (sensation) olması gerektiğini düşünmüşlerdir.278 Yapısalcılar, bilinçli tecrübenin 

üç temel öğesi olduğunu ileri sürmüşleridir: “Duyumlar” (sensations), “İmgeler” (images) 

ve “Duygulanımlar” (affections). “Duyumlar”, görüntüler, sesler, kokular, tatlar ve 

duyguları içermektedir. “İmgeler”, hatıralar  hâli hazırda mevcut olmayan tecrübeleri 

temsil etmektedir. “Duygulanımlar” ise, sevgi, haz ve kıskançlık gibi duygusal tepkileri 

içine almaktadır. Yapısalcılara göre bu öğeler, bilinçli deneyimde bir araya 

getirilmektedir.279  Bu öğelerin birleşme kurallarını incelemek için de onlar; deneğin 

kendi kendini gözlemesi ve içinde bulunduğu sübjektif haller hakkında açıklama yapması 

demek olan “içebakış” yöntemini kullanmışlardır.280 İçebakış yöntemini uygulayacak 

olan denekler, önceki tecrübelerini bir kenara bırakarak verilen uyarıcıyı mümkün 

olduğunca nesnel bir şekilde anlatmaları için özel bir eğitimden geçirilmişlerdir.281 

Çünkü başta Wundt olmak üzere Yapısalcılara göre, deneyleri yöneten kişilerin geniş 

teknik eğitime tabi tutulması gerektiği konusunda Psikoloji’nin, Fizik veya Kimyadan bir 

farkı yoktur.282  

Wundt’un öğrencilerinden Titchener aracılığıyla Yapısalcılık, Kuzey Amerika 

Psikoloji’sini çok etkilemiştir. Titchener, bazı konularda Wundt’un görüşlerine muhalif 

olsa bile bu iki isim, temelde bilincin yapısını inceleme ortak paydasında buluşmuşlardır. 
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Titchener, Amerikan Psikoloji’sinde önemli bir isimdir çünkü Yapısalcı gelenekte pek 

çok öğrenci yetiştirmiştir.283 

Wundt’un fikirleri, çok geçmeden eleştirilmeye başlanmıştır. 1886 ile 1894 yılları 

arasında Wundt’un laboratuar asistanlığını yapmış olan Oswald Külpe, daha sonra 

hocasının fikirlerinin bir çoğundan ayrılarak kendi düşünce sistemini kurmuştur. 

Laboratuarda çalıştığı dönemlerde Külpe, kayda değer ölçüde deneysel çalışma 

yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yayınladığı ilk kitabı Grundriss der Psychologie 

(Psikolojinin Ana Hatları, 1893), Wundt sisteminin bir açıklaması mahiyetindedir. Bu 

kitap 1895 yılında Titchener tarafından The Outlines of Psychology adı altında 

İngilizce’ye çevrilmiş ve yıllarca otorite bir eser olarak kabul görmüştür. Külpe’nin ikinci 

eseri, Leipzig’deki Deneysel Psikoloji kayıtları hakkında yazılmış ayrıntılı bir elkitabıdır. 

O, 1894 yılında ise Würzburg Üniversitesi’ne profesör olarak atanmıştır.284 Burada 

laboratuar çalışmalarına devam eden Külpe, Wundt’un Psikoloji’nin tecrübeleri inceleyen 

bağımsız bir bilim dalı olması gerektiği yönündeki görüşünü paylaşmakla birlikte bu yeni 

bilim dalının tek yönteminin içgözlem olduğu önermesine katılmamıştır.  Ona göre 

psikolojik tecrübeleri deneyimleyen bireyler, biyolojik organizmalardır ve bunun bir 

sonucu olarak da zihinsel tecrübe ve olayların biyolojik temelleri vardır. Dolayısıyla 

Külpe’ye göre Psikoloji, doğa bilimlerinin yöntemlerini kullanmalıdır. Külpe’nin bu 

yaklaşımı, yalnızca iyi eğitilmiş içgözlem yapabilen kişilerle sınırlı bir Psikoloji’nin 

ötesine geçerek genel anlamda bir Deneysel Psikoloji halini almıştır.285 Külpe ve 

takipçileri “Würzburg Okulu” olarak tanımlanmıştır. Çok çeşitli alanlarda çalışan bu 

okul, bilinç unsurlarının düşünme için temel teşkil etmediğini savunmuştur. Külpe’nin 

araştırmaları, Wundt’un her düşüncenin ona uygun bir imajı olduğu yönündeki görüşüne 

ters düşmüştür.286 Würzburg ekibi, ileri sürdükleri görüşlerle Wundt’tan farklılık 

gösterince Wundt ve taraftarları tarafından sert bir dille eleştirilmiştir.287  

Würzburg Okulu’nun Wundt’an ayrılan temel görüşleri, yüksek psişik süreçleri 

incelemek için deneysel araştırmanın uygun ve geçerli olduğunu benimsemeleridir. Oysa 

Wundt, Psikoloji alanında çalışmaya başladığı andan itibaren deney metodunun sadece 

Fizyolojik Psikoloji’de kabul edilebilir olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle, Külpe 
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ve diğerleri, insan düşüncesinin deney aracılığıyla incelenmesinin mümkün olduğunu 

savunmuşlardır. Ancak Wundt’a göre düşünce, bireysel anlamda insan zihninin bir 

özelliğiymiş gibi, insan düşüncesinin verisi, deneysel taslaklarda elde edilen bireysel 

skorlarla ilişkilendirilemez. Düşünce, ancak dil psikolojisi bağlamında incelenebilir ki bu, 

bireysel psikolojinin değil, Völkerpsychologie’nin konusudur. Wundt ile Würzburg Okulu 

arasındaki temel anlayış farkı, Wundt’un, kültürel fenomenleri incelemede deney 

metodunun yetersiz olduğunu savunmasından kaynaklanmaktadır.288 

Yapısalcılık bir düşünce sistemi olarak çok sınırlı olsa da içebakış yöntemini test 

etmiş olması, Psikoloji’yi bilimsel bir çaba olarak görmesi, kendine has bilimsel 

yöntemde ısrar etmesi ve diğer Psikoloji sistemlerine bir çıkış noktası kazandırmış olması 

bakımından büyük bir öneme sahiptir.289 Ayrıca bu ekol, iç yaşantıların “ruh” sözü ile 

değil, bedenin bir fonksiyonu olarak görülen düşünme ve duyum olayları ile 

açıklanmasına290 önderlik etmiş olsa da günümüzde Yapısalcıların “öğeler” yaklaşımı 

artık varlığını sürdürmemektedir.291 Wundt, pek çok kitap yazmış ve bir çok öğrenci 

yetiştirmiş azimli ve üretken bir ilim adamı olmasına rağmen onun izinden giden 

Yapısalcı Ekol, zamana yenik düşmüş ve 20. yüzyılın başlarında ortadan kalkmıştır. 

Yapısalcı yaklaşımdaki en büyük problem, deneklerin, önceki tecrübelerini bir yana 

bırakarak duyumlarını anlatmakta oldukça zorluk çekmelerinden kaynaklanmıştır. 

İçebakış yöntemi, güvenilir içebakış gözlemlerine yol açan, iyi kontrol edilmiş bir deney 

ortamı kurmaya çalışmıştır. Bununla birlikte, çoğu kez deneklerin gözlemleri arasında 

oldukça az benzerlik ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu metot, önceki tecrübeleri dikkate 

almadan değerlendirme yapılmasını öngördüğü için de eleştirilmiştir.292 Yapısalcı 

Psikoloji’nin başarısızlığı, bilimsel yöntem açısından bir eksiklik barındırmasından 

ziyade cevaplamak için sorduğu soruların doğasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bilinç 

ve bilinçli deneyim, oldukça muğlak, kesin bilgisine ulaşılamayan felsefe kaynaklı bir 

olgudur.293  

Psikoloji’nin bilim haline gelmseiyle kurulan bu ekolü eleştiren görüşler çıkmakta 

gecikmemiştir. İlk olarak İşlevselciler, bilincin yapısından ziyade nasıl işlediğinin 
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araştırılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. İncelemelerine duyumlardan başlayan, bilincin 

basit elemanlarını ortaya çıkarmaya çalışan, faaliyet ve başarıya önem vermeyen 

Yapısalcılara karşı en sert tepkiyi ise, Davranışçılar göstermiştir.294 

 

B. Yapısalcılığın Dine Yaklaşımı  

Babası Lutherci bir papaz olan Wundt, eğitimli kişiler kullanılarak yapılan 

içgözlem metodunun savunucusu olsa bile dil, mit ve din gibi daha yüksek zihinsel 

süreçlerin sadece psikolojik ölçümlerle ele alınamayacağını ileri sürmüştür. Wundt, 

tarihini yeniden inşa ederek ve din ile ilgili olmayan temel sübjektif olaylardan 

kaynaklanan bir evrimsel süreçten bahsederek dini açıklamanın yollarını aramıştır.295 

Wundt, pek çok bilim adamı hatta teoloğun dini, bir tek kaynağa dayanarak 

açıkladıklarını ileri sürerek onları eleştirmiştir. Çünkü dinin bir değil pek çok ayrı 

kaynaktan beslendiğine inanmıştır. Bu doğrultuda Wundt, dinin psikolojik temellerinin 

incelenmesi için dinî hayatın tümünün dikkate alınması ve birbirinden ayrı faktörlerin 

birbirleriyle ve hayatın diğer etki alanları ile arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini 

ileri sürmüştür. Ona göre din, bireysel bir ürün olmadığı için bireysel düzeyde 

araştırılamaz.296 Dini, psikolojik bir yaklaşımla ele alması nedeniyle Wundt, Psikoloji’nin 

yanı sıra Din Psikolojisi’nin de “kurucu babası” sayılmıştır.297 

Deneysel Psikoloji içinde fizyolojiye ikincil bir rol veren Wundt, “genetik ve 

gelişimsel şartları sebebiyle toplulukların ruhanî yapılarına bağımlı olan psişik 

süreçlerin” incelenmesine yeni bir metodolojik yaklaşım getirmiştir. Bu metot, dil, sanat, 

mit ve din gibi psikolojik kuralların içinde şekillendiği ruhanî hayatın bütününün 

oluşturduğu kültürel ürünlerin araştırılmasını ifade eder. Nitekim bu konular, bireyin içsel 

tecrübelerine dayanarak açıklanamaz. Aksine bu konuların dışsal, fiziksel olmayan 

fenomenlerine uygun bir açıklama sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

bütünleyici ve Deneysel Psikoloji ile bütünlenen metoda Wundt, Völkerpsychologie 

(Kavimler Psikolojisi) ismini vermiştir.298 Bu metotla aynı ismi taşıyan eserinde Wundt, 
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daha yüksek ruhsal süreçlere işaret etmiş;299 dini, Kavimler Psikoloji’sinin bir kolu olarak 

göstererek sanat, ahlak ve gelenekler gibi toplumun yaşayışında hakim olan sosyal 

kurallar halinde ele almıştır.300 

Wundt, 10 ciltten oluşan kapsamlı eseri Völkerpsychologie’nin üç cildini (4-6) din 

ile ilgili görüşlerine ayırmış ve bu bölüme Myth and Religion (Mit ve Din) ismini 

vermiştir. Dini, psikolojik açıdan ele almaya çalıştığı bu eserin önsözünde Wundt, diğer 

birçok konuya göre daha çok hayatın içinden olan mit ve din konularının psikolojik bir 

davranış olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.301 Konuyu incelerken, mit ile dinin 

ayrı kavramlar olduğu hususunu vurgulamıştır. Ona göre mit, insanın duygu ve 

arzularının doğadaki nesnelere bir yansımasıdır. Canlandırma sürecinin bir sonucu olarak 

bu nesneler, yaşayan canlılar gibi görünmektedir. Bedenli varlıklarla, bedensiz varlıkların 

ilişkilendirilmesi, görülen hayalî yaratıkları çok çeşitli ve ayrıntılı hale getirmiştir. 

Sonuçta ortaya çıkan bu kompleks bütünlük, başta dinden farklı görülmeyen mittir. 

Bununla birlikte, mit değiştikçe din de yavaş yavaş ortaya çıkar. Wundt’a göre din, 

dünyamızın daha büyük, doğaüstü varlığın -ki onda insanın en çok ulaşmak istediği 

hedefler gerçekleşmektedir- bir parçası olduğu hissidir. Oysa mit genellikle, günlük 

deneyimlerle ilgiliyken dinî mit, bu deneyimin temel ve nihaî anlamını kavramaya çalışır. 

Dinî düşünceler karanlık ve kısa süreliyken dinî duygu, güçlü ve uzun süreli olabilir. 

Aslında Wundt, bu durum ile -kendini hissetmenin bir sembol haline gelebileceği dinî 

bilinç- arasında temel benzerlik olduğunu ileri sürer.302  

Wundt’un Völkerpsychologie isimli kitabında insanlığın gelişiminin manevî 

evriminin bir tarihi yapılmıştır. Bu eserde ahlak ile din birbirinden kesin çizgilerle 

ayrılmamıştır. Ona göre; nasıl ki dil ait olduğu etnik grubun geleneklerini canlı olarak 

koruyor ve her birey bunlar aracılığıyla kendi kişiliğine özgü dindarlığı elde ediyorsa, 

yine örf ve âdetlerle her bireyin dinsel eylemlerinin oluşturduğu, değer taşıyan, saygı 

gören özel bir çevre meydana gelmektedir.303  

Wundt ile Amerikan din psikologları arasında bâriz bir din anlayışı farkı 

mevcuttur. Wundt, başta James olmak üzere o dönemde Din Psikolojisi ile ilgili 

çalışmalar yapan diğer pragmatistleri, kullandıkları anket metodunun bireysel düzeyde 
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olmasını gerekçe göstererek psikolojik araştırmaya uygun olmadığını ileri sürmüştür.304 

Nitekim, Wundt din olgusunu, Völkerpsychologie’nin (Kavimler Psikolojisi) bir konusu 

olarak ele alırken Amerikan ve İngiliz din psikologları, aynı konuyu Bireysel 

Psikoloji’nin bir problemi olarak araştırmışlardır.305 Bu noktada Wundt’un Psikoloji’ye 

bakışı önem kazanmaktadır. Nitekim ona göre Bireysel Psikoloji, Genel Psikoloji’nin 

sadece küçük bir bölümüdür. Daha büyük ve daha önemli bölüm, Wundt’un 

Völkerpsychologie ismini verdiği insan topluluklarını esas alan Psikoloji’dir. Dolayısıyla 

Wundt’un felsefesi, bireysel değil kolektiftir.306 Völkerpsychologie’de o, ele aldığı 

milletin tarihi veya o topluluğun dilinin yegane ve spesifik gerçeği ile ilgilenmemiş; bir 

millette bireysel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan genel psikolojik gelişmeleri ele 

almıştır.307 Wundt, dinler tarihi olmadan Din Psikolojisi’nin olamayacağı sonucuna 

varmıştır.308  

Wundt, Din psikolojisi’nin de Völkerpsychologie’nin bir parçası olduğunu 

düşünmüştür. Dolayısıyla o, bu alanı “genetik yaklaşım” (genetic approach) veya daha 

yaygın adıyla “tarihsel karşılaştırmalı metot” (historical-comparative method) ismini 

verdiği farklı bir yöntemle ele almaya çalışmıştır.309 Böylece Völkerpsychologie’de 

olduğu gibi Wundt, ruhanî olayların, bireysel bilincin kanunlarına tâbî olmayan bir 

boyutu olmadığını iddia etmiştir.310 

Wundt, Völkerpsychologie isimli eserini Psikoloji’yle ilgilenmeden önce yazmaya 

başlamıştır ve bu eserin tamamlanması uzun yıllar sürmüştür. Bu nedenle Wundt’un 

zaman içinde değişen görüşleri, eser içinde çelişen ifadelerin bulunmasına neden 

olmuştur. Alman bilim adamları bile bu eserde Wundt’un çizmek istediği çerçeveyi 

anlamada zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Wundt, dinin gelişiminin o döneme ait kültür 

içerisinde ele alınması gerektiğini savunmuştur. Ancak bugün çok az din psikoloğu bu 

görüşü desteklemektedir. Daha yaygın olan görüş, Wundt’un yaklaşımının psikolojik 

olmaktan ziyade tarihsel olduğu yönündedir. Wundt’un daha çok spesifik ve bireysel 

olmayan Völkerpsychologie yaklaşımı, zamanla unutulmuştur. Artık çoğu din psikoloğu 
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dindarlığı, dinin kendisini inceleyerek değil belli bir dinin bireysel-kişisel 

korelasyonlarını ölçerek incelemeyi savunmaktadır.311 

Wundt’un yüksek zihinsel süreçleri, deneysel araştırmanın dışında tutması ve 

parçacı anlayışa dayanan “zihinsel kimya” (mental chemistry) varsayımı, kendi öğrencisi 

Oswald Külpe tarafından kabul edilmemiştir. Würzburg Okulu’nun önderliğini yapan 

Külpe, imgesiz düşünce üzerine yaptığı araştırmasıyla ün kazanmıştır.312 Külpe, ferdin 

dinî yaşantısının kontrollü bir iç gözlem yoluyla kavranabileceğini savunmuştur. 

Külpe’nin metot olarak önerdiği husus, bireyin kompleks karakterde olan dinsel 

yaşantılarının derinliğini kavramak bakımından güdümlü (kontrollü) bir iç gözlem 

yönteminin uygulanmasıdır.313 Onun bu yönetimini öğrencilerinden, Protestan teolog 

Karl Girgensohn (1875-1925) sistemleştirmiştir. O ve takipçilerinden oluşan Dorpat 

Okulu, ilahiler, şiirler veya etkili cümleler gibi dinî uyarıcılar ve daha pek çok konuda 

görüş bildirmiştir. Bu okuldaki psikologlar, katılımcılardan, bu konular ile ilgili 

görüşlerinin mümkün olan en açık şekilde ifade etmelerini isteyerek dinî konularda 

içgözlem metodunu kullanmışlardır. Dinin psikolojik doğasını ele almak için Würzburg 

Okulu’nun sistematik deneysel içebakış yöntemini benimseyen Girgensohn, yaptığı 

araştırmalarda, dinî tecrübenin o anda meydana gelen ve tanımlanamayan bir yapısı 

olmadığı sonucuna varmıştır. Ona göre dinî tecrübe şu iki bakış açısının bir 

kombinasyonudur:314 

1. İlâhî varlık hakkındaki sezgisel düşünce, o ana kadar tanınmış veya kişi 

tarafından kabul edilmiştir.  

2. Bu tür sezgisel düşüncelerin amacı, bu düşüncelerin, sorgulanamayan bir 

gerçeklik oluşturmasıdır. 

Dinî tecrübenin nüanslarına duyarlı, katı bir Deneysel Psikoloji anlayışı, 

Külpe’den esinlenen deneysel yaklaşımı benimsemiş uluslar arası düzeyde pek çok 

psikoloğu etkilemiştir. Bununla beraber bazı bilim adamları da, laboratuar incelemesi 

yaparak Din Psikolojisi’ne önemli veriler kazandırılabileceğinden şüphe duydukları için 

Girgensohn’nun yaklaşımını dikkate almamış; daha çok onun metodunun sınırlılıklarını 

öne çıkarmışlardır.315 

                                                
311 Belzen, “A Way Out of the Crisis? From Völkerpsychologie to Cultural Psychology of Religion”, s. 822 vd.  
312 Wulff, Psychology of Religion Classic and Contemporary, s. 32. 
313 Armaner, Din Psikolojisine Giriş, s. 17.  
314 Wulff, age, s. 32; Yavuz, Kerim, “Din Psikolojisi”, DİA, C. IX, 1994, s. 343. 
315 Wulff, age, s. 32.  
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II. İŞLEVSELCİLİK VE DİN 

A. İşlevselci Ekolün (Functionalism) Gelişimi 

William James, İşlevselci Ekol’ün lider ismidir. O, zihinsel süreçlerin aktif ve 

sürekli olduğunu ileri sürmüş; bilinci akıp giden bir ırmağa benzeterek “bilinç akışı” 

ifadesini benimsemiştir.316 Darwin’den oldukça etkilenen İşlevselci bakış açısını ortaya 

koyan bir klasikleşmiş eser, James’in 1890’da yayınlanan The Principles of Psychology 

(Psikolojinin İlkeleri) isimli eseridir.317 James’in yazıları, temel araştırma konusu 

öğrenme süreci olan bir Psikoloji’nin oluşumuna zemin hazırlamış;318 İşlevselci Ekol’ün 

temelini oluşturmuştur. 

İşlevselci Psikoloji’de bir diğer önemli isim, John Dewey’dir (1859-1952). Onun 

İşlevselcilik Teorisi, tecrübecilik ile felsefesinin diğer parçaları arasındaki bağlantıyı 

sağlamıştır. İşlevselcilik, akıllı (intelligent), amaçlı-yönlendirilmiş faaliyetin deneysel bir 

açıklamasıdır. Dewey’in İşlevselci Psikolojisi, öğrenme sürecinin ayrıntılarına nüfuz 

etmiş ve fark edilecek seviyede kendisini göstermiştir. O, bu seviyelerin bir şahsın 

gittikçe karmaşıklaşan zorlukların üstesinden gelmede, artan güç ve esnekliğinin bir 

ilerlemesini gösterdiğini ileri sürmüştür.319 Dewey, bu fikirlerini Chicago 

Üniversitesi’nde ifade etmiştir. Amerikan Psikolojisi’nin pek çok lider ismi, burada 

eğitim görmüştür ve buna bağlı olarak Amerikan Psikoloji anlayışında İşlevselci Gelenek 

kendini hissettirmiştir.320 

İşlevselci Ekol’ün bir diğer temsilcisi, G. Stanley Hall’dır. O, 1883 yılında 

Amerika Johns Hopkins Üniversitesi’nde ilk Psikoloji laboratuarını kurmuştur. Bu 

tarihten dört yıl sonra ise Amerika’nın ilk Psikoloji dergisini yayınlamaya başlamıştır. 

Ayrıca 1892’de Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychology Association, 

APA) kurulmasına büyük destek vermiş ve başkanlığına seçilmiştir. Bugün, 159,000’den 

fazla üyesiyle bu kuruluş, dünyanın psikolojik gelişmelere adanmış en geniş 

kurumudur.321 Hall’ı Din Psikolojisi için önemli kılan bir diğer konu, çocuk ve gençlerin 

dinî gelişimleri üzerine yapmış olduğu çalışmadır. Anket tekniğinin Din Psikolojisi 

                                                
316 Roediger, Psychology, s. 7. 
317 Morgan, Psikolojiye Giriş, s. 4. 
318 Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 685; Arkonaç, Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, s. 7. 
319 Shook, John R., “Dewey’in Pedagojik İnançlarının Felsefî Bağlamı”, (Çev. Celal Türer), Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, C. II, S. 1, 2002, s. 113. 
320 Kendler, Basic Psychology, s. 36.  
321 Weiten, Psychology Themes & Variations, s. 3. 
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alanında kullanılması ve yaygınlaşmasında ilk adımı Hall atmıştır. Bu alanda o, anket 

başta olmak üzere istatistiksel araştırmaların öncüsü olmuştur.322 

İşlevselcilik Ekolü’nün önderlerinin, Pragmatizm323 felsefî doktrinin 

kurucularından olan William James ve John Dewey olduğunu söylemek mümkündür. 

İşlevselciler Darwin’in, en güçlü olanın hayatta kalacağı yönündeki görüşlerinden 

etkilenmişlerdir. Bu fikir onların, insan ve hayvanların çevrelerine uyumlarını 

kolaylaştırmayı sağlayan düşünce ve davranışların fonksiyonel değeri üzerine 

odaklanmalarına yol açmıştır.324 Ekolün üzerinde durduğu konu, zihinsel olayların “ne” 

olduğu değil; “nasıl” olduğunu incelemektir. Yapısalcılar “zihin nedir”; İşlevselciler 

“zihin ne içindir (ne işe yarar)” gibi sorular sormuşlardır.325 İşlevselcilere göre her 

davranışın bir görevi yani işlevi vardır. İşlevselcilikte temel olan iki husus, insan davranış 

ve yaşantılarını incelemek ve ulaşılan veriler yardımıyla insanın çevreye uyumunu 

sağlamaktır.326 Buna dayanarak İşlevselciler ilk olarak, kendi doğal bağlamında zihinsel 

aktivite ve davranış üzerine çalışmak anlamına gelen ve pratik öneme sahip problemlerle 

ilgilenmişlerdir. Onlar, psikolojik süreçler süreklilik arz ettiği için Yapısalcıların yaptığı 

gibi donuk bir hale getirilemeyeceğini ve parçalara bölünemeyeceğini savunmuşlardır.327 

İkinci olarak ise, İşlevselciler, uyumsal davranışlar ve öğrenme gibi insanın çevreye 

uyum sağlamasına yönelik araştırmaların yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.328 

Nitekim onlar, davranışı, çevreye aktif bir uyum süreci olarak tanımlamışlar; 

Yapısalcılardan farklı olarak zihnin incelenmesinden çok zihinsel faaliyetler üzerinde 

durmuşlardır.329  

İşlevselci Psikoloji, insan davranışının, hem alışkanlık hem de yaratıcı 

aşamalarının mümkün olduğu amaçlı ve yönlendirilmiş bir süreç olduğuna inanmıştır. 

Evrimci biyoloji, fizyoloji ve Deneysel Psikoloji’nin gelişmesiyle İşlevselciler, insan 

psikolojisinin insan nörolojisinden bağımsız olamayacağını vurgulamışlardır. Onlara göre 

                                                
322 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 49. 
323 Pragmatizm, Amerikan filozofu William James tarafından geliştirilen ve her şeyden önce, başta 
entelektüel problemler olmak üzere, çeşitli problemleri çözmek için ortaya konan bir yöntemden; insan 
tarafından kazanılan çeşitli bilgi türlerine ilişkin bir teoriden ve nihayet, evrenle ilgili belli bir metafizik 
görüşten oluşan öğretidir. Bkz. Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul 1999, s. 711. 
324 Eysenck, Psychology, s. 7. 
325 Özkan, Psikoloji, s. 5; Weiten, Psychology Themes & Variations, s. 5. 
326 Erdem, Psikoloji, s. 11; Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 685; Arkonaç, Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, s. 
7. 
327 Roediger, Psychology, s. 7.  
328 Morgan, Psikolojiye Giriş, s. 4; Baymur, Genel Psikoloji, s. 290. 
329 Baymur, age, s. 290. 
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sinir sistemi, insana yeni problemlerin ortaya çıktığı, kesin olmayan ve tehlikeli bir 

çevrede yaşamını sürdürmesinde yardımcı olmaktadır. Evrimci bir noktadan psikoloji, 

uyum sağlayan bir süreç olarak zihnî hayatin çalışması anlamına gelmektedir.330 

Çalışmalarında İşlevselciler, içebakışla elde edilen bilgilerin, gözlemle desteklenmesi 

gerektiğini savunarak331 içgözlem dahil bütün araştırma yöntemlerinden 

yararlanmışlardır.332 

James ve Dewey’in fikirleri, önceden Yapısalcıların kabul etmedikleri başka bazı 

eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin Psikoloji, çocuklar ve akıl 

hastalıkları gibi farklı niteliklere sahip insanlar ile maymunlar ve köpekler gibi çeşitli 

hayvanların inceleme alanına girmesi yönünde bir genişleme göstermiştir.333 Dolayısıyla 

Yapısalcılık’a göre İşlevselcilik, daha geniş bir bakış açısına sahip olmuştur. Bu sayede 

onlar, motivasyon, duygular, Çocuk Psikolojisi ve çeşitli uygulama alanları gibi pek çok 

konuda araştırmalar yaparak bunları Psikoloji’nin alanı içine dahil etmişlerdir.334 Bununla 

birlikte, günümüzde İşlevselcilik adı altında faaliyet gösteren bir psikolog grubu 

kalmamıştır. Bununla birlikte bu ekolün savunmuş olduğu fikirlerin çoğu, pek çok 

psikolog tarafından kabul edilmiştir.335 

Yapısalcılık ve İşlevselcilik, Psikoloji’nin gelişiminde büyük rol oynamış iki 

düşünce ekolüdür. Wundt’tan İşlevselci Ekol’e kadar geçen süre içerisinde Psikoloji 

tarihinin, bilinç çalışmalarından davranış araştırmalarına doğru bir değişim yaşadığı 

söylenebilir.336 Ancak Psikoloji geliştikçe başka ekoller de gelişmiş; 1920 yılından 

itibaren Davranışçılık, Gestalt Psikolojisi ve Psikanaliz daha etkili olmaya başlamıştır.337 

 

B. İşlevselciliğin Dine Yaklaşımı 

Dine psikolojik yaklaşım benimsemede, İşlevselci ekolün öncüsü olan James, 

önemli bir isimdir. Onun “Doğal Din” başlığı altında 1901-1902 yıllları arasında 

Edinburg Üniversitesi’nde bir dizi konferans vermiştir. Lord Gifford sponsorluğunda 

yürütüldüğü için “Giffrod Konferansları” (Gifford Lectures) ismiyle anılan bu 

konferanslar,  Varieties of Religious Experience (Dinî Tecrübenin Çeşitliliği, 1902) 
                                                
330 Shook, “Dewey’in Pedagojik İnançlarının Felsefi Bağlamı”, s. 116. 
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ismiyle kitap olarak yayınlanmıştır. Bu eserde James, dua, mistisizm, din değiştirme, din 

ve ruh sağlığı gibi konları ele alarak Din Psikolojisi’nin temellerini atmıştır.338 Dinî 

tecrübeyi sistemli bir şekilde ele alan ilk eser olduğu için James, Din Psikolojisi’nin 

“teorik babası” olarak nitelendirilebilir.  

James, dine pragmatik açıdan yaklaşmıştır. O, diğer tecrübeler gibi dinî 

tecrübenin de genel psikolojik bir hal olduğunu, ancak dinî tecrübedeki niyet unsuruna 

dikkati çekerek bu tecrübenin diğerlerinden farklı bir yapı teşkil ettiğini iddia etmiştir. 

Ona göre dinî tecrübe, kendisine boyun eğilen ve teslim olunan görünmez düzeydeki 

gerçekliklere yönelik olarak bireyin deneyimlediği bir duygu yoğunluğunu ifade 

etmektedir.339 

James, Dinî Tecrübenin Çeşitliliği isimli eserindeki ikinci konferansında 

sınırlılıkları nedeniyle tam olarak bir din tanımının yapılamayacağını anlattıktan sonra 

kendi bakış açısıyla göreli yaklaşımını şu şekilde açıklamıştır: 

“Din, bireylerin kendi içlerinde, ilahî olduğunu düşündükleri herhangi bir 

varlıkla ilişki içinde olduklarını hissettikleri duygu, davranış ve 

tecrübeleridir.”340 

James, insanların hem pratik bir dinî inanca ihtiyaçları hem de bu ihtiyacı 

gidermek için doğal bir psikolojik kapasiteleri olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca o, dinî 

inancın, ahlak ile ilgili problemler ve insanın gelişimiyle bağlantılı olduğunu 

düşünmüştür. Dinî inancın mantıksal bir dayanağı olmasa bile insanlar, tabiatları gereği, 

pratik ihtiyaçlarını giderme şekli olarak böyle bir inancı benimseme eğilimindedirler.341 

Dinî inancın gereklerinin, kimi kilise dogmalarına bağlı kimselerce sergilenmemesini 

eleştiren James, samimi inancın eylemle sonuçlanması gerektiğini ileri sürmüştür. 

James’in din ile ilgili öğretisinde önemli olan nokta, dinin gerçek değerinin muhtemel bir 

âhiret hayatında değil, bu hayattaki mutluluğu çoğaltmasında gizli olduğu hususudur.342 

Dolayısıyla dinin dünyadaki önemine vurgu yapan James öğretisinde dinî deneyim odak 

nokta haline gelmektedir. Ona göre dinî tecrübe alanında kişiler, inançlarının amacına 
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ulaşmaktadırlar. Bu durum, doğruluğu  sadece akıl ile bilinen fikirlerden ziyade doğrudan 

ulaşılan bir çeşit hissî gerçekliğe işaret etmektedir.343 

James düşüncesinde dinin insan hayatı üzerinde bıraktığı en büyük etki, onun 

dünyaya bakış açısını değiştirmesidir. Din, inanan kişiye iyiyi ve kötüyü göstererek 

ondan iyi olanı seçmesini istediği için dindar bireyin dünyayı tecrübe etme şekli 

değişmektedir. Kişinin tecrübesindeki bu büyük değişimi de ancak din, gerçekleştirebilir. 

Ayrıca din, bireyin sadece sosyal standartlara uymasını talep etmenin yanı sıra onun 

yüksek ahlakî ideallerle de donanmasını hedefleyen bir yapı arz etmektedir.344 

James’e göre dinî hayat, görülmeyen bir düzenin varlığına ve yaşamı bu düzene 

göre ayarlamanın en yüce iyilik olduğuna inanmaktan oluşmaktadır. Dolayısıyla dindar 

bir yaşam tarzı, sadece görünmeyen bir metafizik düzene inanmanın yanı sıra kişinin 

hayatını o düzene göre ayarlaması demektir ki bu durum, sözü edilen tutumun 

gerçekliğine inanmayı gerektirmektedir. Ayrıca dinî hayat, yalnızca görülmeyen 

metafizik düzenle uyumlu bir ilişki kurmaya inanmak değil; aynı zamanda daha büyük 

bir kendilik (kendini aşacak) şeklinde ilişkiyi tecrübe etmektir. James, sadece dinî hayatın 

tanımını yapmakla kalmamış, en yüce iyiliğe (the highest good) ancak dinî bir yaşam 

biçimi sürdürerek ulaşılabileceğini savunmuştur.345 

James’in yapmış olduğu klinik incelemeler sonucunda elde ettiği verileri, An 

Introduction to Psychology of Religion (Din Psiklojisine Giriş) isimli kitabın yazarı 

Crapps, üç ana başlıkta toplamıştır. O, James’in genel olarak dinin topografyasına 

bakışını şu şekilde özetlemiştir:346 

1. James’e göre din, kesinlikle kişisel (personal) bir olgudur. O, dinlerin 

kurumsal niteliği olduğunu kabul etmiş ancak dinî formalitelerden 

hoşlanmadığı için dinî kurumları, kişisel dinî yaşam üzerindeki etkileri 

bağlamında ele almıştır. İlkel kavimlerin de kültürlü entelektüellerin de 

inandıkları tanrılar, kişisel isteklere cevap veren varlık konumundadırlar. Bu 

durumda din, en başta kişisel bir yapıdır. 

2. James’e göre dinî tecrübe, duygusal bir yöneliştir. Duygular dinin özü olduğu 

için bütün dinî sistemler ortak bir zemini paylaşırlar. Din ile ilgili düşünceler 
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farklı farklı olsa da tüm dinlerdeki duygu ve davranışlar birbirine 

benzemektedir. 

3. James’e göre dinî tecrübe çeşitlilik arz etmektedir. James’in kitabıyla aynı 

ismi taşıyan dinî tecrübenin çeşitliliği (Varieties of Religious Experiences), 

nerdeyse sınırsızdır. Gözlemlediği dini tecrübe çeşitlerini sınıflandırmak için 

James, kutsallık (saintliness), mistisizm (mysticism), sağlıklı zihnî yapılanma 

(healthy-mindedness) ve hasta ruh (sick soul) gibi kategoriler geliştirmiştir. O, 

dinî tecrübenin çeşitliliğini, tam olarak açıklanamamış bir kavram olan 

“tabiat” (temperament) farklılığı ile açıklamaya çalışmıştır. 

Ana hatlarıyla belirtilecek olursa James’e göre dinî hayatın karakteristiği şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Görünen dünya, içinde kendi temel anlamını bulduğu daha ruhanî evrenin bir 

parçasıdır. 

2. Yapılması gereken şey, bu daha yüksek evrenle birleşme veya uyumlu ilişki 

içinde olmaktır. 

3. “Tanrı” veya “kanun” olarak nitelendirilen ruha dua etmek veya onunla içsel 

bir ilişki kurmak, görevin gerçekten yerine getirildiği bir süreçtir. Ruhanî 

enerji, fenomenal dünyaya akar ve burada psikolojik ya da maddî etkiler 

meydana getirir. 

 

Din ise, bu maddelere ek olarak şu psikolojik karakteristikleri de içermektedir. 

1. Din, hayata yeni bir tat katar ve şiirsel büyü ya da ciddiyet ve kahramanlık 

halini alır. 

2. Din, güvenlik teminatı, barış huzuru ve diğer varlıklarla ilişkilerde sevgi dolu 

olma halidir.347  

Kısaca değinildiği şekilde James’in dine ve daha çok dinî tecrübeye karşı olumlu 

bir tavır sergilediğini söylemek mümkündür. Tanrının varlığının bilimsel olarak 

ispatlanamayacağını ileri sürmekle birlikte en yüce iyilik kavramını kabul ederek Tanrı 

fikrine ılımlı olan James, yaşanan bireysel dinî tecrübelere önem vermiştir.  

İşlevselcilik Ekolü’nün önde gelen ismi Dewey’in din görüşleri, bu ekolün dine 

bakışını belirlemede önemlidir. Diğer taraftan aynı düşünce ekolünde yer almalarına 
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karşın James ile Dewey’in dine bakışları farklılık arz etmektedir.348 Dewey ateist olduğu 

için onun, bireysel dinî yaşantıların kıymetini kabul etmesinin yanı sıra dine karşı James 

kadar olumlu düşüncelere sahip olduğunu söylemek zordur. Çünkü A Common Faith 

Ortak İnanç, 1934) isimli eserinde Dewey, dini, özne nazarında faydalı hale indirgeyerek 

tanımlamaya çalışmıştır. Bununla birlikte bu indirgeme süreci, kaçınılmaz olarak, dini, 

öznenin nesnesi haline getirmiştir. Pragmatizmin deneysel metafiziği aracılığıyla dini bir 

nesne olarak görme anlayışında esas olan, akademik inceleme metotları eğitimi almış 

olan öznedir. Bu durumda, insan zihni yeni bir metot ve ideale yöneltilmektedir. Gerçeğe 

ulaşmanın bir tek yolu vardır, o da gözlem, kaydetme ve kontrollü tepki aracılığıyla 

müşterek bir inceleme yöntemidir. Özgürlük, bu yöntemde odak noktadır. Bilimsel 

metotta, dogma kadar doktrin de zararlıdır. Ortak İnanç yayınlandıktan sonra geniş çapta 

etki meydana getirmiştir.349 

Dewey’in görüşleri, Tanrı’nın varlığına dair herhangi bir delilin olmadığını ve 

dinin akla ve mantığa uygun bir zemine oturmadığını ileri süren İngiliz deneyimcilerinin 

fikirleri ile paralellik arz etmektedir. Dewey’e göre dinlerin öğrettiği pek çok değer, 

dikkate layıktır ve göz ardı edilmemelidir ancak dinin kıymetli kabul edilen unsurlarının, 

mantık açısından değerlendirilmesi de gerekmektedir. Din, geçmişte hangi rolleri 

üstlenmiş olursa olsun, Dewey onun bilgi ve motivasyon kaynağı olma açısından 

güvenilmez olduğunu savunmuştur. Dewey’in din eleştirisi, sadece Kilise’yi politik 

hayattan uzaklaştırma çabası değil, aynı zamanda Kilise’nin özel yaşamdaki etkisini de 

azaltmaya çalışmaktır. Ona göre din, ilahî bir kurala karşı pratik güven aşıladığı ve kişisel 

ve sosyal davranışı, dünyevî toplumun ötesine bakan normlara uyma yönünde 

şekillendirdiği sürece sosyal olarak tehlikelidir.350 Dewey, dinî tecrübeyi dinlerin 

dogmalarından ayrı tutarak onu genel bir inanç olarak ele almıştır.351 Dewey’in 

yaklaşımında Tanrı, insanın ele aldığı bir nesne konumuna gelmiştir. Bu dönüşümle 

birlikte, din-seküler ayrımı bilim dünyasında etkisini daha çok hissettirmiştir.352  
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III. DAVRANIŞÇILIK VE DİN  

A. Davranışçı Ekolün (Behaviorism) Gelişimi 

Yapısalcılık ile İşlevselcilik arasında yaşanan tartışmalar, Psikoloji alanında 

gerçekleşecek olan temel anlaşmazlıkların başlangıcı olmuştur. Bu iki akıma nazaran 

modern Psikoloji’de daha etkili olmuş bir diğer ekol; Kuzey Amerika kaynaklı 

Davranışçılık ekolüdür. Bu ekolün kurucusu olan John B. Watson (1878-1958), Chicago 

Üniversitesi’nde İşlevselci Gelenek’te eğitim almış olmasına karşın bu geleneğin 

öğretisini kabul etmemiş; kendi düşünce sistemini kurmuştur.353 Watson’a göre 

Davranışçılık, İnsan Psikoloji’sinin konusunu, insanların davranışları ile sınırlar. 

Davranışçılık, bilincin kesin ve kullanılabilir bir kavram olmadığını iddia eder.354 Bu 

nedenle psikolog, yalnızca gözlenebilen davranışları araştırmalıdır.355 Bu tanım, 

Psikoloji’de meydana gelen radikal bir değişimi temsil etmektedir. Çünkü Yapısalcık, 

bilinci yapı bakımından; İşlevselcilik ise, işlev bakımından ele alarak farklılık arz etse 

bile bu iki ekol, Psikoloji’nin konusunun bilinçli deneyimler olduğu noktasında görüş 

birliği içindedir. Ancak Watson, bilinci tamamen Psikoloji’nin inceleme alanından 

uzaklaştırarak sadece davranışların ele alınması gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda 

Watson, bilimsel Psikoloji’nin konusuna yeni bir tanım getirmiştir.356 

Johns Hopkins Üniversitesi’nde Psikoloji profesörü olan Watson,357 1913 yılında 

yayınladığı “Psychology as the Behaviorist Views It” (Davranışçı Bakış Açısıyla 

Psikoloji) başlıklı makalesinde ısrarla, Psikoloji’nin bir davranış bilimi olması gerektiğini 

savunmuştur. Davranışçı ekolün temel prensiplerini içeren bu eser, davranışçılığın 

başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.358 Ertesi yıl Watson, Behavior: An 

Introduction to Comparative Psychology (Davranış: Karşılaştırmalı Psikolojiye Bir Giriş, 

1914) isimli kitabını kaleme alarak hayvanların psikolojik çalışmalarda 

kullanılabileceğini ileri sürmüş ve İnsan ile Hayvan Psikolojileri arasında bir 

karşılaştırma yapmıştır.359 1920 yılında üniversiteden ayrılmadan önce kaleme aldığı 

Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (Bir Davranışçının Perspektifinden 
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Psikoloji, 1919) isimle eserinde o, davranışçı düşünce sistemini daha net bir şekilde 

ortaya koymuştur.360  

Wundt Psikoloji’si, insanın bilinçli deneyimi ile bedeninin birbirinden farklı 

olduğu ön kabulüne  dayanmaktadır. Wundt’un bu yaklaşımının temelleri Descartes’e 

kadar uzanmaktadır. Ruh ile bedenin ayrımını esas alan Descartes, insanları hayvanlardan 

ayıran özelliğin düşünebilme yeteneği olduğunu ileri sürmüştür. Diğer taraftan Darwin 

ise ileri sürdüğü evrim teorisiyle, insan ile hayvan arasında tam bir farklılık olduğunu 

reddetmiştir. Watson, İşlevselcilik’in bu iki doktrini kendi içinde barındırdığını 

belirtmiştir. Halbuki Descartes ve Darwin’in görüşleri birbiriyle çeliştiği için bir araya 

getirilemez niteliktedir. Bu nedenle o, İşlevselcilerin yaklaşımına karşı çıkmıştır. 

Watson’a göre insanın fiziksel beden ve psişik zihin şeklindeki iki ayrı varlıktan 

oluştuğuna ilişkin varsayımı bilimsel gözlemle ispatlamak mümkün değildir.361 

Aslında daha önce de belirtildiği gibi kuruluşundan itibaren Watson’dan yaklaşık 

yirmi yıl öncesine kadar Psikoloji, bilincin incelenmesinden davranışın incelenmesine 

doğru bir yöneliş göstermekteydi. Davranışçılığın tedrîcî olarak ortaya çıkışında Rus 

fizyolog Ivan Pavlov’un (1849-1936) çalışmaları oldukça etkili olmuştur.362 Başlangıçta 

sindirim sistemi üzerine çalışmalar yapan ve bu çalışmalarıyla Nobel ödülü kazanan 

Pavlov’a dünya çapında ün kazandıran asıl kuramı, sindirim üzerine çalışırken fark ettiği 

ve şartlı refleks olarak tanımladığı öğrenme teorisi olmuştur. Pavlov’un köpeklerle 

yapmış olduğu meşhur çalışması, bir uyarıcı (ses, ışık vb.) ile birlikte verilen yiyeceğin 

köpek üzerinde bıraktığı salya etkisinin, zamanla sadece uyarıcı ile sağlanabileceğini 

ortaya koyuştur.363 Böylece Pavlov, bir hayvanın, bir uyarıcıya karşı daha önce vermediği 

bir tepki vermeyi öğrenebileceğini göstermiştir. Bu durumun, organizmaların 

çevrelerindeki sebep-sonuç ilişkisini nasıl öğrendiklerini açıklayabildiği ileri 

sürülmüştür.364 Pavlov’un deney ortamına taşıdığı şartlı refleks kuralı davranışçılığın en 

çok baş vurduğu ve geliştirdiği kuramlardan biri olmuştur.  

Davranışçılık akımı üzerinde büyük etkisi olan bir diğer isim, hayvan 

davranışlarını inceleyen Amerikalı fizyolog Edward Thorndike (1874-1949) olmuştur. O, 
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günümüzde “pekiştirme” terimiyle ifade edilen, bazı durumların bir davranışın tekrarını 

artırdığı ya da azalttığına ilişkin kuramı ileri sürmüştür. Etki kanunu adı verilen bu 

yaklaşım daha çok İşlevselci Gelenek’e aittir. Çünkü bu kanuna göre organizma, bir 

hareket sergilemekte ve bu hareketin sonucuna göre buna yapmaya devam etmekte veya 

yapmaktan vazgeçmektedir. Bu süreç, Darwin’in, çevresiyle uyum sağlayabilen 

organizmanın hayatta kalacağı şeklindeki teorisine benzemektedir.365  

Pavlov ve Thorndike’nin etkisiyle ortaya çıkan davranışçılığın en belirgin 

özelliği, sadece gözlenebilen davranışlara dayanmasıdır. Onlara göre düşünmek bile bir 

davranış türüne indirgenebilir: kişinin kendisiyle konuşması. Watson, gözle görülen 

davranışları “açık davranışlar” (explicit behavior); doğrudan gözlenemeyen ancak 

potansiyel olarak gözlenebilen davranışları da “kapalı davranışlar” (implicit behavior) 

olarak tanımlamıştır.366 Şu halde hedefleri, Psikoloji’nin doğa bilimi olarak kabul 

edilmesini sağlamak olan davranışçılara göre Psikoloji’nin konusu, insan ve hayvanların 

gözlenebilir davranışları olmalıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, pek çok 

davranışçı psikoloğun zihin ve bilincin varlığını inkar etmedikleri gerçeğidir. Onlar 

sadece bu kavramların bilimsel bağlamda incelenemeyeceğini savunmuşlardır.367 

Watson, bilimsel araştırmada esas olanın, bir araştırmacının yapmış olduğu 

çalışmayı o alanda eğitim almış bir başka araştırmacının da yapabilmesi olduğunu ileri 

sürerek368 Wundt’un eğitilmiş kişilerle yaptığı çalışmalarına dayandırdığı içgözlem 

metoduna karşı çıkmıştır. Çünkü içgözlem metodunda kişi, sadece kendi bilinçli 

deneyimini gözlemlemektedir. Watson ise, Psikoloji’nin temel verisinin herkes tarafından 

erişilebilir özellikte olması gerektiği konusu üzerinde ısrarla durmuştur. Bundan dolayı o, 

Psikoloji’nin alanı söz konusu olduğunda bilinçli tecrübenin yerine davranışları 

koymuştur.369 İçebakış yöntemine yöneltilen eleştirilerin artmasıyla Davranışçılık, 1913-

1950 yılları arasında oldukça yaygınlaşmıştır. O dönemde Amerika’daki psikologların 

çoğu kendilerini “davranışçı” olarak tanımlamışlardır.370 

Watson, “insan tamamen çevre ve deneyimin ürünüdür” diyerek doğuştan 

getirilen kalıtsal özellikleri reddetmiştir. Bu fikrini desteklemek için Watson daha ileri 

gitmiş ve kendisine verilecek bir düzine sağlıklı bebeği, doktor, avukat hatta hırsız olarak 
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yetiştirebileceği şeklinde büyük bir iddia ortaya atmıştır.371 Watson’un bu şakayla karışık 

iddiası doğal olarak uygulanmaya konmamıştır ama onun çevresel faktörlere verdiği 

önem, davranışçıların sadece uyarıcı-tepki arasındaki ilişkiyi incelemelerine; buna bağlı 

olarak da U-T (uyarıcı-tepki) psikologları olarak anılmalarına neden olmuştur.372 Ancak 

belirtmek gerekir ki; günümüzde, davranışçı gelenekte çalışan bir çok psikolog, yaptıkları 

deneyler sonucunda kalıtımın hem hayvan hem de insan davranışlarını belirlemede büyük 

rol oynadığını kabul etmiştir.373 

Watson’dan sonra onun öğretileri baz alıp daha ileri taşıyan bir Davranışçılık 

çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu oluşum, “Yeni Davranışçılık” (neobehaviorism) veya “Radikal 

Davranışçılık” (radical behaviorism) ismini almıştır. Yeni davranışçı yaklaşımın öncüleri, 

Edward Tolman (1886-1959), Clark Leonard Hull (1884-1952) ve Burrhus Frederick 

Skinner (1904-1990) olmuştur.374 

Watson’ın kurmuş olduğu gözlenebilen davranışları ele alan Psikoloji yaklaşımı, 

onun ardından bazı değişikliklere uğramıştır. Örneğin; Watson’ın takipçilerinden 

Tolman, Gestaltçı psikologların bütüncül yaklaşımından etkilenmiş ve çeşitli içsel 

faktörlere göndermeler yaparak U-T psikologları olarak anılan davranışçılığı, U-O-T 

(uyarıcı-organizma-tepki) modeline dönüştürmüştür.375 

Yeni Davranışçılık akımında, özellikle Skinner önemli bir isimdir. Nitekim 

1950’lerde davranışçı psikologlar, Watson’ın çizmiş olduğu kurallardan uzaklaşma ve 

zihinsel olaylara ilgi duymaya başlamışlardır. Skinner, bu esnekliğe karşı çıkmış ve 

Watson’ın gözlenebilir davranışları inceleme öğretisini yeniden gündeme getirmiştir. 

Skinner, içsel-zihinsel süreçlerin varlığını kabul etmekle beraber bunların bilimsel olarak 

doğrulanamayacağını savunmuştur. Çevrenin davranışı nasıl şekillendirdiği üzerinde 

ısrarla duran Skinner, laboratuar ortamında tavşan ve güvercinler üzerinde araştırmalar 

yapmıştır.376  

“Edimsel koşullanma” (operant conditioning), Skinner öğretisinde büyük öneme 

sahip bir kavramdır. Skinner’in hayvanlarla yaptığı çalışmalarda odak nokta şu şekilde 

özetlenebilir: Pavlov’un yaptığı gibi hayvana yiyecek doğrudan verilmez. Örneğin fare, 

bir manivelaya bastığı zaman yiyeceğe ulaşır. Çeşitli denemelerden sonra bunu fark eden 
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fare, yiyeceğe ihtiyacı olduğu zaman manivelaya basmaya başlar. Bu koşullanma 

şeklinde ses, ışık gibi dış uyarıcı yoktur.377 Onun bu araştırmaları yapma nedeni, 

hayvanlar hakkında bilgi elde etmek değil; öğrenme süreçlerine dair veri toplamaktır. O, 

bir davranışın ortaya çıkmasını sağlayan dışsal sebeplerle ilgilenmiştir. Ona göre canlıya 

verilen bir yiyecek veya onu onaylayan bir gülümseme, aynı davranışın tekrarlanmasında 

büyük rol oynamaktadır. Bir davranışın tekrarlanması ihtimalini artıran olay veya 

nesneler için Skinner, “pekiştireç” (reinforcement) terimini kullanmıştır.378 Skinner’a 

göre insanın öğrenmesi de edimsel koşullanma ve pekiştireç unsuru ile aynı doğrultuda 

gerçekleşmektedir.379 

Skinner, yaptığı araştırmalardan elde ettiği bulguları Beyond Freedom and 

Dignity (Özgürlük ve Saygınlığın Ötesinde, 1971) isimli kitabında toplamıştır. Kitabında, 

bütün davranışların dış uyarıcılar tarafından yönetildiğini ve bu sebeple davranışın 

önceden belirlenebileceğini ileri süren Skinner,380 psikologların davranışı içsel sebeplerle 

açıklamamaları gerektiği hususunda ısrar etmiştir. Bu kitabında o, olumlu ve olumsuz 

pekiştireç kavramlarını ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Ona göre bir davranış, belli bir 

şekilde sonuçlandığında o davranışın tekrar ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir ve bu 

etkiyi yapan sonuç “pekiştireç” olarak isimlendirilir. Olumsuz pekiştireçler ise kişide itici 

bir duygu oluşturan ve bir davranışı sergilemekten kaçınmasını gerektiğini ifade eden 

unsurlardır.381 Tüm yaşamı boyunca insan davranışlarının olumlu ve olumsuz 

pekiştireçler doğrultusunda şekillendiğini iddia eden Skinner’a göre özgürlük (freedom) 

kavramı, bireylerin davranışları sonucunda meydana gelen itici duygular yani olumsuz 

pekiştireçlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak saygınlık (dignity), olumlu 

pekiştireçlerle ilişki içindedir. Yani bir kişi, diğer insanların olumlu pekiştireç olarak 

gördüğü şekilde davrandığı zaman insanlar tarafından takdir edilir ve aynı davranışı 

tekrar yapmaya yöneltilir.382 Dolayısıyla Skinner’a göre özgürlük ve saygınlık, olumsuz 

ve olumlu pekiştireçler sonucunda ortaya atılmış kavramlardır; gerçeklikleri yoktur. 

Günümüzde, bizzat davranışçıların çoğu Skinner’ın bazı görüşlerine 
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katılmamaktadırlar.383 Bütün eleştirilere rağmen Skinner’in da etkisiyle 1950-1960’lı 

yıllarda Davranışçılık, Psikoloji alanında en baskın ekol olmuştur.384 

Watson ve Skinner gibi bilim adamlarının öncülüğünü yaptığı davranışçı ekole 

göre her karışık davranış, basit reaksiyonların gelişmesinden oluşmaktadır. 

Davranışçılığın üç önemli özelliği şu şekilde sıralanabilir: 

- Şartlı refleksler önemlidir. 

- Öğrenilmiş davranışlar üzerinde dururlar. 

- Hayvan davranışlarının incelenmesine ağırlık verirler.385 

Modern Davranışçılar da dahil olmak üzere günümüz psikologları, Watson ve 

Skinner’ın katı davranışçı anlayışlarından uzaklaşmışlar; bilimsel araştırmalarında 

düşünme ve dikkat gibi zihinsel süreçleri konu edinmeye başlamışlardır.386 İleri 

sürdükleri görüşlerine dayanarak Davranışçıların Psikoloji’yi yalnızca bağımlı ve 

bağımsız değişkenler bazında ele aldıkları söylenebilir. Bu haliyle Psikoloji, bir kuram 

olmaktan çok bilginin açık ve güvenilir hale gelmesi için ileri sürülmüş bir bakış açısı 

haline dönüşmektedir.387 

 Öte yandan, içebakış yöntemini tümüyle reddederek Psikoloji’nin, insan ve 

hayvan davranışlarını incelemesi gerektiğini savunan Davranışçılık, günümüzde çok dar 

kapsamlı kalmış olmasına rağmen, davranışı incelenmesine verdiği önem sayesinde 

Psikoloji’ye temel bir görüş kazandırmıştır.388 Artık neredeyse bütün psikologlar, 

davranışın incelenmesinin Psikoloji’nin temel konuları arasında yer aldığını 

reddetmemektirler. Bunların çok az bir kısmı, davranışı açıklamada bütün psikolojik ve 

biyolojik etkenlerin göz ardı edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yalnızca uyarıcı ile 

tepki arasındaki görülen ilişkiyi esas alan ilk davranışçılar, algılama, duygu ve biliş 

(idrak) gibi pek çok konuyu Psikoloji’nin sınırları dışında bırakmışlardır. Oysa 

günümüzde bu konular Psikoloji’nin ilgi alanı içine girmektedir.389 Zihinsel süreçleri ve 

kalıtımsal özellikleri kabul gibi konularda heterojen bir yapı arz etse de Davranışçılık, 

modern Psikoloji’ye pek çok kavram ve bakış açısı kazandırmıştır.390 
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Davranışçıların içebakış yöntemine yönelttikleri eleştiriler uzun yıllar sürmüştür. 

Bununla beraber, modern psikologlar, bu tarz polemiklerden uzak durmayı tercih 

etmektedirler. Ayrıca deneylere katılan insanlardan, kendi içgözlemlerine dair 

düşüncelerini anlatmalarını istemektedirler. Ancak iki bakış açısı arasında fark vardır. 

Modern psikologların baş vurdukları sözlü içgözlem kayıtları, zihnin doğasına dair tam 

bir delil olmaktan ziyade bir davranış türü olarak ele alınmaktadır.391 

Watson’un ortaya atmış olduğu Davranışçı Ekol, uzun yıllar Psikoloji’nin 

gidişatını etkilemiş olsa da eleştirilmekten de uzak kalamamıştır. Örneğin, davranışçılara 

göre karmaşık davranış, kendisini oluşturan bir dizi unsurun birbirlerine bağlantılı bir 

şekilde koşullandırılmasını gerektirir. Ancak bu açıklama, dil öğrenimi veya bir müzik 

aleti çalmak gibi yüksek seviyeli insan davranışlarını açıklamada yetersiz kaldığı şeklinde 

eleştirilmiştir. Bu hususu, davranışçılığın zayıf noktası olarak gören Bilişsel Psikoloji, 

davranışçılığa yüklenmiş ve büyük  oranda kendi görüşlerini ön plana çıkarmayı 

başarmıştır.392 Buna ilaveten, yalnızca gözlenen davranışı inceleyerek Davranışçılık, 

Psikoloji’nin doğası ve konumu ile ilgili felsefî ve kuramsal sorunlarla ilgilenmemiştir. 

Bu husus pek çok psikolog tarafından indirgemecilik olarak görülmüştür.393 

Davranışçılara yönelik en etkili karşı çıkış ise, Almanya’daki yeni düşünce ekolü Gestalt 

Psikolojisi’nin kuramcılarından gelmiştir.394 

 

B. Davranışçılığın Dine Yaklaşımı 

Psikolojiyi sadece görülen davranışlarla sınırlandıran Davranışçılar, bu durumun 

doğal bir sonucu olarak din ile ilgili konulara çok fazla değinmemişlerdir. Özellikle 

Davranışçılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan psikologlar, dine karşı sempatileri olsa dahi, 

çalışmalarında dini kabul ya da reddettikleri yönünde bir bilgi vermemişlerdir. Bununla 

birlikte, genel olarak davranışçıların varsayımlarına göre dinî davranışlar, diğer 

davranışlar gibi uyarıcılar neticesinde ortaya çıkan fizyolojik tepkinin bir sonucudur. 

Tepki meydana getiren uyarıcıların da çok az bir kısmı, dinin metafizik etkisiyle 

oluşmaktadır. Bu sebeple Davranışçılık tarafından etki altına alınan akademik Psikoloji, 

özellikle 1960’lı yılların sonlarına kadar, din konusuyla nadiren ilgilenmiştir. Örneğin 

davranışçı ekolün ders kitapları, genellikle konuyla ilgili referanslara kısaca değinip 

                                                
391 Kendler, Basic Psychology, s. 38. 
392 Richards, Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak, s. 108-109. 
393 Richards, age, s. 113. 
394 Weiten, Psychology Themes & Variations, s. 7. 
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geçmiştir. Biyolojik, deneysel, ölçülebilir olmayı vurgulayan bu psikologların 

oluşturduğu literatürde, dini kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alan araştırmalar yok 

denecek kadar azdır. Bununla birlikte Davranışçılık, tüm insanlığa dair kuramlar ortaya 

attığı için toplumların ve insanın hayatında oldukça etkili olan dinî unsurlarla da karşı 

karşıya kalmıştır.395  

Amerika kaynaklı bir ekol olan Davranışçılık, Psikoloji alanında en etkili 

ekollerden biridir. Yapısalcı ve İşlevselci dönemlerin ardından Psikoloji’nin 

davranışçılığa yönelmesi, ruhsal konuların önemli ölçüde ihmal edilmesi ile 

sonuçlanmıştır. Davranışçılığın indirgemeci metotları, inanç konularına ve doğrudan 

ölçülmeyen teorik yapılara çok az yer vermiştir. Daha net bir ifadeyle, Psikoloji bu 

dönem için din yerine daha bilimsel olarak düşünülen geleneksel Psikoloji’nin 

konularıyla ilgilenmiştir.396  

Önceki bölümde belirtildiği üzere ekolün kurucusu olan Watson ve Skinner gibi 

davranışçı öğretiye sıkı sıkıya bağlı kalan psikologların yanı sıra, bu ekolün ısrarla 

üzerinde durduğu deneysel yöntem ve ölçme araçlarını kullanmakla birlikte zihinsel 

süreçlere bir dereceye kadar önem atfeden psikologlar da vardır. Yeni Davranışçılık’ın 

bakış açısını yansıtmak için Watson, William Sargant (1907-1988) ve Skinner’e 

başvurulacaktır.  

Yayınlarında din ile ilgili konulara çok az yer vermiş olan Watson’a göre din, -

diğer insanları etkileyen konumda olan tüm dindar insanları kastettiği kitle olarak- 

sihirbaz hekimler (medicine men)  tarafından geliştirilen bir kontrol aracıdır. Dinî 

davranış sistemi, korku aracılığıyla yavaş yavaş bireye aşılanır ve otoriter tutumla bu 

davranışın devamı sağlanır. Bedenden ayrı bir ruhun varlığına inanmak gibi 

doğrulanamayan dogmaları beslediği ve objektif bilimsel araştırmada olumsuz kabul 

edilen korku ve otorite gibi metotları kullandığı için din, bilime iki kere karşıdır.397 

Watson gibi Skinner da dinin, bir çeşit davranışı kontrol mekanizması olduğunu 

savunmuştur. Korku temelli din eğitiminin de etkisiyle Tanrı’ya olan inancını yitiren 

Skinner’a göre din anlatımında önemli olan cennet, olumlu pekiştireç; cehennem de 

olumsuz pekiştireç şeklindeki kavramlardır. Her ikisi de kişinin bir davranışı sergilemesi 

veya vazgeçmesi üzerinde etkili olabilir. Diğer çalışmalarında çok değinmemesine 

                                                
395 Crapps, An Introduction to Psychology of Religion, s. 96-97. 
396 Nielsen, Michael E., “Psychology of Religion in the USA”, http://www.psywww.com/psyrelig/USA.html, 
29.07.06. 
397 Wulff, Psychology of Religion Classic and Contemporary, s. 118. 
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rağmen o, Science and Human Behavior (Bilim ve İnsan Davranışı, 1953) isimli eserinde 

dine bir bölüm ayırmış ve bu bölümü hukuk, psikoterapi, ekonomik kontrol ve eğitim 

gibi konularla birlikte “kontrol araçları” başlığı altında vermiştir.398 Dolayısıyla Skinner 

dinî hayatı, şartlanmış davranışa indirgemiş; edimsel koşullanma teorisinde geliştirdiği 

pekiştireç kavramını dinî unsurlara uyarlamıştır. Özgürlük ve Saygınlığın Ötesinde isimli 

kitabında o, din ile pekiştireç teorisi arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade etmiştir: 

“Cezadan kaçınmanın kolay bir yolu, cezalandıran varlıktan kaçınmaktır... Eğer 

motor sürücüleri hız kurallarına sadece polisi gördükleri zaman itaat ediyorlarsa 

hız, radarla izlenebilir. Ancak bu sefer de sürücüler, radarın ne zaman 

kullanımda olduğunu haber veren bir elektronik cihaza başvurabilirler. Bütün 

vatandaşlarını birer ajana çeviren bir devlet ya da her şeyi gören Tanrı 

kavramını yücelten bir din, cezalandıran varlıktan kaçmayı neredeyse imkansız 

hale getirir ve böylece cezalandırıcı ihtimaller (punitive contingencies) büyük 

oranda etkili olur. İnsanlar, gözle görünür bir denetleyici olmamasına rağmen 

doğru davranırlar.”399   

Dinî kurumlara da değinen Skinner, toplumsal “-izm’ler” arasında bunların 

“pekiştirmenin değiştirme gücü” tarafından oluşturulduğunu ileri sürmüştür. Sosyal 

kurumlar, bir kişinin geleneksel davranışlarını korumakta ve çocuk, fiziksel çevrenin 

içine olduğu kadar bu kurumların içinde bulunduğu çevrenin de içine doğmaktadır. Bir 

kültürde ortaya çıkan pekiştireçler, o kültürün değerleridir. Dinî kurum, “iyi” ve 

“kötü”nün “sevap” ve “günah” haline geldiği sosyal düzenin özel bir formudur.400 

Pavlov ve Skinner tarafından farklı yönleriyle ele alınan şartlanma teorisi, 

davranışçı yaklaşımın temelinde yer almaktadır. Bu teori, dine psikolojik yaklaşımı 

doğrudan etkilememiş olmasına rağmen davranışçıların dine dair görüşleri üzerinde etkili 

olmuştur. İngiliz psikiyatr William Sargant, Pavlov’un  görüşlerine dayanarak sınırlı da 

olsa bir ihtida teorisi ileri sürmüştür. Battle for the Mind (Zihin Mücadelesi, 1957) isimli 

kitabında Sargant, ihtida fenomenini ele almak için Pavlov’un ikiz kavramları 

“transmarjinal uyarılma” (transmarginal stimulation) ve “transmarjinal engellenme” 

(transmarginal inhibition) yi kullanır. Pavlov, basit koşullanma mekanizmasının etkili 

olduğu sınırları test etmek için hayvanlar üzerinde aşırı uyarılma şeklinde deneyler 

                                                
398 Woefel, James, “Listening to B. F. Skinner”, http://www.religion-
online.org/showarticle.asp?title=1199, 02.05.2008. 
399 Skinner, Beyond Freedom and Dignity, s. 63. 
400 Crapps, An Introduction to Psychology of Religion, s. 103. 
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yapmıştır. Elde edilen sonuçlara göre beklenen şartlı tepkiler, aşırı uyarılma halinde şu üç 

aşamada beklenmeyen tepkiler haline gelmektedir. “Denge” devresinde uyarıcının şiddeti 

ile salya tepkisi doğru orantılıdır. “Çelişkili” devrede zayıf uyarıcılar, güçlü uyarıcılardan 

daha fazla salya tepkisi ile karşılanırlar. “Aşırı çelişkili” devrede ise, olumlu bir uyarıcıya 

karşı tepki verilmezken olumsuz uyarıcıya salya tepkisi gösterilir.401 

Sargant, insanların da bu aşamalarla tepkide bulunduklarını varsaymış ve din 

değiştirmeyi de bu doğrultuda açıklamıştır. Uzun süreli transmarjinal uyarılma ve 

engellenme, “histerik duyarlılıkta belirgin bir artma şeklinde bir beyin aktivitesi” ile 

sonuçlanmaktadır. Bunun sonunda birey, daha önce alışık olduğu ve doğal şartlar altında 

etkilenmediği çevresinde etkiye yatkın hale gelmektedir. Ânî ve çarpıcı ihtidalar bu 

şekilde açıklanabilir. Sargant, güçlü dinî uyanışlar içinde ortaya çıkan -cehennem 

ateşinde yanmak gibi- hayalî korkuları,  “sunî olarak oluşturulmuş yoğun duygusal 

heyecana” durumu olarak görmüştür. Bu durumlar, Pavlov’un transmarjinal 

engellenmesine benzemektedir. Dinî terimlerle ifade edilecek olursa; mühtediler günah 

dolu geçmişlerinden kurtulur ve yeni hayatlarında iknaya açık hale gelirler. Etkiye açık 

olmaları da, yeni bir takım inanç ve uygulamayı kolayca kabul etmelerini 

sağlamaktadır.402 Görüldüğü gibi Sargant, davranışçı yaklaşımın görüşlerini destekler 

nitelikte, ihtida tecrübesini nörolojik bir tepki olarak ele almış; güçlü dinî fenomenlerin 

fizyolojik bir boyut içerdiğini savunmuştur. 

 

 

                                                
401 Akpur, Pavlov, s. 109. 
402 Şahin, Adem, Dine Psikolojik Yaklaşımlar, Adal Ofset, Konya 2008, s. 65-66; Crapps, An Introduction 
to Psychology of Religion, s. 99-100; Wulff, Psychology of Religion Classic and Contemporary, s. 87. 
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IV. GESTALT PSİKOLOJİSİ VE DİN 

A. Gestalt Ekolünün (Gestalt Psychology) Gelişimi 

Psikolojinin kuruluşunun ardından Wundt’un görüşlerine, Amerika çıkışlı 

İşlevselci ve Davranışçı ekoller tepki göstermişlerdir. Yapısalcılığı eleştiren bir diğer 

ekol olan Gestalt Psikolojisi, Almanya’da Davranışçılıkla eş zamanlı olarak Almanya’da 

ortaya çıkmıştır. Bilincin parçalara ayrılarak değil; bir bütün halinde incelenmesi 

gerektiğini savunan Gestalt psikologları, Psikoloji’nin konusunun bilinç olması 

gerektiğine ilişkin görüşleriyle Yapısalcı ve İşlevselcilerle ortak payda da 

buluşmaktadırlar. Bununla birlikte, ikisi de Yapısalcılık’a karşı ve aynı dönemlerde 

ortaya çıkmış akımlar olmasına rağmen Davranışçılık ile Gestalt Psikolojisi arasında 

benzer bir yöneliş bulunmamaktadır. Gestalt psikologları bir bütünün onu oluşturan 

parçaların toplamından daha fazlası olduğu fikri ile yola çıkmışlardır. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, tamalgı öğretisiyle Wundt’un bu gerçeği zaten kabul etmiş 

olmasıdır. Ancak Wundt ile Gestaltçılar arasındaki fark, daha çok psikolojik bir metot 

olarak bilinci öğelerine ayırıp ayırmama konusunda ortaya çıkmıştır.403 Bu ekolün üç 

önemli kurucusu, Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) ve Kurt 

Koffka (1886-1941) şeklinde sıralanmaktadır.404 

Wertheimer ve iş arkadaşları, bilişsel süreçlerin organizasyonunu ortaya 

çıkarmaya çalışmışlar; yaklaşımlarına “Gestalt Psikolojisi” adını vermişlerdir. Almanca 

bir kelime olan “Gestalt”, “tek form” veya “tüm şekil” olarak tanımlanabilir.405 

Wertheimer, deneysel olarak doğruluğu kanıtlanan bir olayın, temelde duyumlar 

dizisinden farklı olduğunu ileri sürmüş ve bu görüşüne, “phi fenomeni” (phi 

phenomenon) adını vermiştir. Wertheimer’in “Experimentelle Studien über das Sehen 

von Bewegung” (Hareket Algısının Deneysel Çalışmaları, 1912) makalesi, Gestalt 

Psikoloji Ekolü’nün başlangıcı olarak kabul edilmiştir. O, hareketin, birbiri ardından 

gelen parçalar olarak değil; farklı bir bütünsel algı olduğunu savunmuştur.406  

Diğer ekollerde olduğu gibi bilim dalları arasındaki etkileşim, Gestalt 

Psikolojisi’nde de kendini göstermiştir. Örneğin fizik alanında güçlü bir alt yapısı olan 

Köhler, bu alanda yaşanan gelişmeleri Psikoloji ile birleştirmiştir. O dönemde fizik, 

maddenin atomlarından ziyade “güç alanları” ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu alanların ise 

                                                
403 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 458-459. 
404 Roediger, Psychology, s. 9. 
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atomların birleşimi olan maddenin ötesinde yeni yapısal varlıklar olduğu görüşü hız 

kazanmıştır. Psikolojinin, fiziğin bir çeşit uygulaması olduğunu düşünen Köhler de 

bilinci bir bütün olarak ele alarak Gestalt Psikolojisi’nde etkili bir isim olmuştur.407 Sözü 

edilen “alan” kavramı, bütün Gestalt Psikolojisi’nin anahtar terimi niteliğindedir.408 

Gestalt Psikolojisi’nin öncülerinden olan Koffka, Principles of Gestalt 

Psychology (Gestalt Psikolojisinin Temel İlkeleri, 1935) isimli eserinde bu ekolün 

amacını alan kavramı çerçevesinde şu şekilde açıklamıştır: 

“Gestalt Psikolojisinin amacı, davranışı, psiko-fiziksel alanla olan nedensel 

bağlantısı içerisinde ele almaktır. Bu genel program, daha somut hale 

getirilmelidir. Psiko-fiziksel alanın düzenlendiğini söyleyebiliriz. Her şeyden önce 

bu alan, ego ve çevre şeklinde iki kutbun olduğunu göstermektedir. İkinci olarak 

ise, her iki kutup da kendine has bir yapıya sahiptir. Bu durumda çevre, 

duyumlardan oluşan bir mozaik olmadığı gibi büyük bir karışıklık ya da muğlak 

bir toplu birlik de değildir. Daha ziyade çevre, birbirinden ayrı nesne ve olayların 

belli bir sayıda birleşmesinden oluşmuştur. Aynı şekilde Ego da, dürtü veya 

içgüdülerin toplamından oluşmuş değildir. Bu kavramı layıkıyla  tanımlamak için, 

bütün kompleksliğiyle kişilik kavramını ortaya koymak gerekir.”409 

Gestalt psikologları genellikle, kendilerinden önceki girişimlerin algıyı ve diğer 

davranış türlerini açıklarken bunları parçalayarak bütünü görmede hataya düştükleri için 

basitleştirilmiş bir çaba olduğunu iddia etmişlerdir.410 Gestalt Psikolojisi başlangıçta 

Yapısalcılık’a karşı bir hareket olarak ortaya çıkmış olsa da ilerleyen dönemlerde 

Davranışçılık ekolünün görüşlerini de kabul etmemiş ve çeşitli şekillerde Davranışçılık 

ile tartışmıştır. Gestalt psikologları, davranışçıları -Yapısalcıların bilinçli deneyimlere 

yaptıkları gibi- davranışları duyumlara ayırarak inceledikleri için eleştirmişlerdir. 

Davranışçılar ise, Gestaltçıların terimleri, Yapısalcı ve İşlevselcilerin kullandıkları 

terimler gibi bilince dayalı olduğundan dolayı muğlak olduğunu ileri sürmüşlerdir.411 

Gestalt ekolünün Davranışçılık ekolüyle uyuşmadığı bir nokta da içebakış yöntemine 

yaklaşım tarzlarıdır. Bu yöntemin bilimsellikten uzak olduğunu savunan davranışçıların 

aksine Gestalt psikologları, “fenomenoloji” adı altında yürütülen bir tür serbest içebakış 
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409 Koffka, K. Principles of Gestalt Psychology, A Harbinger Book, New York 1963, s. 67. 
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yöntemi geliştirmişler; deneğin bir nesne ya da olayı nasıl gördüğünü ve kendisi için ne 

anlam ifade ettiğini araştırmışlardır.412 

Psikolojik süreçlerde algının taşıdığı önem, Gestalt psikologlarını, öğrenme, 

hafıza, düşünme ve problem çözme gibi konular üzerine yoğunlaştırmıştır. Bilişsel kuram 

biçimleri olan bu yorumlar, son dönemlerde gelişen Bilişsel Psikoloji’ye zemin 

oluşturmuştur.413 Wertheimer, Koffka ve Köhler’in büyük bir uyum içinde ileri sürdükleri 

Gestalt Psikolojisi, bu kuramı devam ettirecek kişilerin yokluğu nedeniyle 1967’de 

Köhler’in vefatı ile son bulmuştur.414 Bazı psikologlar bunun sebebini şu şekilde 

açıklamışlardır: Gestalt psikologları, algılama ve problem çözmede ilginç ve önemli 

yaklaşımlar ortaya atmış olmalarına rağmen bu fenomenlere getirdikleri teorik 

açıklamalar zamana yenik düşmüştür.415 

Günümüzde Gestalt Psikolojisi varlığını sürdürmese bile onun ileri sürdüğü 

görüşler, modern Psikoloji’nin gelişiminde önemli izler bırakmıştır. Gestalt 

Psikolojisi’nin varlığını sürdürmeme sebebi, felsefesinde veya metodolojinde çok önemli 

eksikliklerin olması değil; ileri sürmüş olduğu fikirler ve yaklaşımlarının, Psikoloji’nin 

diğer alanlarına dahil edilmiş olmasıdır.416 Bununla birlikte, Gestalt psikologlarının 

ısrarla vurguladıkları indirgemeciliğe karşı duruş ve “değer temelli anlama” verdikleri 

önem, 1940’larda Wertheimer’in yanında çalışmış olan Abraham Maslow’un 

önderliğinde kurulan Hümanist Psikoloji tarafından korunmuştur.417 Pek çok açıdan 

birbirinden oldukça farklı olan Gestaltçı ve Hümanist yaklaşım, fenomenolojiye dayanma 

bakımından benzerlik göstermektedir.418 

 

B. Gestalt Psikolojisinin Dine Yaklaşımı 

Gestalt Psikolojisi, bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek Psikoloji’nin gelişimine 

katkıda bulunmuştur. Wertheimer, Koffka ve Köhler’in ileri sürmüş olduğu teoriler, daha 

sonra gelişen Hümanist ve Bilişsel Psikoloji ekolleri tarafından büyük ölçüde 

benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Araştırma çerçevesinde ulaşılan kaynaklarda Gestalt 

Psikolojisi’nin din ile ilgili görüşlerine rastlanmamıştır. Ancak, üç liderle sınırlandırılan 
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Gestalt Psikolojisi’nin dine bakışına yer verilmese bile Hümanist ve Bilişsel 

Psikoloji’lerin temelini atan Gestalt ekolünün görüşlerinin, diğer iki ekolün dine 

bakışlarından çok uzak olmayacağı varsayılmıştır. 
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V. PSİKANALİZ VE DİN 

A. Psikanaliz Ekolünün (Psychoanalysis) Gelişimi 

Derinlik Psikolojisi olarak da tanımlanan Psikanalitik hareket, Sigmund Freud 

(1856-1939) tarafından kurulmuş ve takipçilerinin çalışmalarıyla geliştirilmiş bir 

Psikoloji ekolüdür. Psikanalistler arasında, Carl Gustav Jung (1875-1961), Alfred Adler 

(1870-1937) ve Eric Fromm (1900-1980) öne çıkan isimlerdir. Zihinsel süreçleri, 

inceleme alanı dışında tutan Davranışçılık ekolüyle aynı dönemde gelişmiş olan bu yeni 

hareket, bilinçli tecrübelerin yanı sıra -ve hatta onlardan daha çok- bilinç altı etkilerle 

ilgilenmiştir. Deneysel çalışmalardan çok vaka incelemesine önem veren Psikanalitik 

Ekol, psikolojik düşünce üzerinde oldukça geniş çapta bir etki bırakmıştır.419 Şu halde 

Psikanaliz, sadece bilinçli alanı ele aldıkları için Yapısalcılara ve bilinci incelemeyi kabul 

etmedikleri için davranışçılara karşı görüş belirtmiştir.420 Freud, eserleri arasında en çok 

The Interpretation of Dreams (Düşlerin Yorumu, 1900) isimli kitabına önem verdiğini 

belirtmiştir. Bu nedenle pek çok insan bu tarihi Psikanaliz’in başlangıcı olarak kabul etse 

de Freud’un uluslar arası ün kazanması, 1909 yılında Stanley Hall’ın davetlisi olarak 

gittiği Amerika Massachusetts’te, Clark Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilen 

Psikoloji konferansında sunmuş olduğu bir dizi tebliğ sonucunda olmuştur.421 

Freud’un düşünce sisteminde “içgüdü” önemli bir kavramdır. Bilinen haliyle bu 

kavram, daha çok, insanı harekete geçiren fiziksel dürtüler422 olarak tanımlansa da onun 

öğretisinde içgüdü, fiziksel dürtülerin zihinsel betimlemelere dönüştüğü bir alandır. 

Başka bir ifadeyle fiziksel enerji ile zihinsel betimlemenin birleşmesidir.423 İçgüdüler, 

“yaşamın hizmetinde olanlar” ve “ölümün hizmetinde olanlar” olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Hayatın devamını sağlayan yaşam içgüdüleri tarafından kullanılan enerjiye 

“libido” denir. Ölüm içgüdüsünün amacı organizmanın canlılıktan uzaklaşmasıdır. 

Freud’un tüm düşünce sistemini üzerine inşa ettiği saldırganlık ve cinsellik 

içgüdülerinden saldırganlık, ölüm içgüdüsünün türevi iken; cinsellik, yaşam içgüdülerinin 

başında gelmektedir. Yaşam ve ölüm içgüdüleri, birbirlerine alternatif oluşturur, bir 

                                                
419 Arkonaç, Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, s. 11.  
420 Erdem, Psikoloji, s. 11. 
421 Fernald, Psychology, s. 15; Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 687. 
422 İçgüdü, bir türün gelişimsel ve/veya çevresel koşullarda, belli uyarılar karşısında belli bir davranış yapısı 
sergilemeye yönelik tekbiçimli, kalıtsal, otomatik eğilimidir. Bkz. Budak, “İçgüdü”, Psikoloji Sözlüğü, s. 
375. 
423 Craib, Ian, Psikanaliz Nedir?, (Çev. Ali Kılıçlıoğlu), Say Yay., İstanbul 2008, s. 35. 
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diğerini harekete geçirir veya etkisiz bırakır. Her ne kadar üreme içgüdüsü yaşamın 

devamı sağlıyorsa da ölüm içgüdüsü nedeniyle hiçbir canlı sonsuza dek yaşayamaz.424 

Freud’un geliştirdiği Psikanaliz’in temelinde yatan kavram, şüphesiz “bilinçaltı∗” 

kavramıdır. Bilincin çeşitli evrelerinde bahseden Freud’a göre bilinçli zihin, bir şeyin 

farkında olma halidir. Dikkatin yoğunlaştığı unsur, bilinç alanında demektir. Belirli bir 

sürede dikkatin üzerine odaklanmadığı ancak istenirse kolayca elde edilebilecek olan 

bilgiler, “önbilinç” alanındadır. Örneğin masanın üzerinde duran bir kitap ve bir 

kalemden kitaba yoğunlaşıldığı anda kalemin rengi önbilinçte kalır. Kitap okurken bir 

kimse kalemin rengini sorsa psişik enerji kaleme yoğunlaşır ve onunla ilgili bilgi bilinç 

alanına getirilir. Dolayısıyla çoğu zaman önbiliçteki bilgilere ulaşmak çok çaba 

harcamayı gerektirmezken bilinçaltında durum farklıdır. Çünkü bilinçaltı, çeşitli 

nedenlerle bastırılmış fikirlerin itildiği karanlık bölümdür. Duyguların bastırılması çoğu 

zaman bilinçsizce yapılmış bir hareket olduğu için kişinin bu alana inmesi her zaman 

kolay olmaz. Ayrıca Freud’a göre insan davranışlarına, bilinç ve önbilinç alanlarından 

ziyade bilinçaltında yer alan gelişmesi engellenmiş potansiyel duygular yön 

vermektedir.425 Bu durumda Freud’un temel iddiası, insanların davranışlarının 

kendilerinin farkında olmadıkları olaylardan etkilenebileceği savıdır. Psikolojinin 

kurucusu sayılan Wundt, Psikoloji’nin sadece bilinçli tecrübeyi ele alması gerektiğini 

savunurken Freud, çocukluk deneyimleri dikkatli bir şekilde incelenmeden tam olarak 

anlaşılamayan bir bilinçaltı alanın varlığını kabul etmiştir.426 Bilinçaltına verdiği önemle 

Freud, insanların kendi zihinlerinin efendisi olmadıkları yönünde bir öneri ortaya 

atmıştır.427 

Bu doğrultuda Freud, kendine has bir kişilik kuramı geliştirmiştir. Bu kuramda üç 

temel yapı vardır: “İd”, doğuştan gelen biyolojik dürtü ve ihtiyaçları içermektedir. “Ego”, 

bu dürtü ve ihtiyaçların doyumu için çevreyle ilişkileri düzenlemekte; “Süperego” ise, 

toplumsal kurallar ve ahlakî yasaları temsil etmektedir. İd, sadece “haz ilkesi”ne göre 

                                                
424 Hall, Calvin, Freudyen Psikolojiye Giriş, (Çev. Ersan Devrim), Kaknüs Yay., İstanbul 1999, s. 70-73. 
∗ Bazı kaynaklarda Freud düşüncesinde “bilinçaltı” kavramı yerine “bilinçdışı” kavramı kullanılmaktadır. 
Oysa buzdağı örneğinde olduğu gibi bilincin görünen ve görünmeyen yönüne dikkat çeken Freud, bilincin 
dışında bir alandan değil; çeşitli engeller ortadan kalktığı zaman rüya gibi durumlarda ortaya çıkabilen bir 
yapı arz eden “bilinçaltı”ndan bahsetmiştir. Psikolojide, “bilinçdışı” kavramı ise Jung’un düşünce 
sisteminde yer almaktadır. Çalışmamızda bu ayrıma dikkat edilecek ve her iki kavram da konu bütünlüğü 
içerisinde açıklanarak ele alınacaktır. 
425 Craib, Psikanaliz Nedir?, s. 38-40. 
426 Fernald, Psychology, s. 15. 
427 Weiten, Psychology Themes & Variations, s. 8. 



 88 

etkinlik göstermekte ve isteklerinin hemen yerine getirilmesi amacına yönelik 

çalışmaktadır. Bu düzeyde, akıl, mantık ve bilinç geçerli değildir çünkü bu birimler 

“Ego”da yer almaktadır. Dış dünyaya uyum ve iç dengeyi sağlama gibi görevleri olan 

“Ego”, “İd”den gelen istek ve arzuları değerlendirerek doyurulmasını sağlamaya 

çalışmaktadır. “Ego”, işlem yapması için gerekli olan enerjiyi yaşam enerjisinin kaynağı 

“İd”den almaktadır. aynı zamanda “Ego”, “İd” ile “Süperego” arasında denge sağlamakla 

da görevlidir. “Süperego”, yalnızca insanın kendi davranışlarını değil, çevresindeki 

eylemleri de gözleyip değerlendiren bir yapıya sahiptir. “Süperego”nun bilinçli bir 

parçası olan vicdan, “Ego”yu denetleyip yargılayan bir ahlak savunucusudur. Mesela, 

suçluluk duygusu, “Ego” ile “Süperego” arasındaki tartışmadan doğmaktadır. Bir insanın 

kişilik yapısı, bu üç unsurdan hangisinin baskın olduğuna göre değişmektedir.428  

Anksiyete, tehlikeye maruz kalan Ego’nun yaşadığı gerilim halidir. “Objektif” 

(gerçeklik), “nörotik” ve “ahlakî” anksiete olmak üzere üç çeşit anksiete vardır. Objektif 

anksiete, tehlike kaynağı dış dünyadadır ve kişi önlem almazsa ağrı gibi fiziksel bir 

sıkıntıyla karşılaşabilir. Nörotik ve ahlakî anksietede tehlike iç dünyada yaşanır. Nörotik 

anksiyetede belirgin olan unsurlar, tedirginlik, fobi (korku) ve panik şeklinde 

sıralanabilir. Ahlakî anksiete, vicdandan gelen bir tehlikenin sezilmesiyle oluşmaktadır. 

Bu tür anksietede, Süperego baş rol oynamaktadır.429 

Ego, anksietelerle başa çıkabilmek ve kendini korumak için çeşitli savunma 

mekanizmaları geliştirmektedir. Kişinin içine düştüğü gerilimi azaltmayı amaçlayan 

savunma mekanizmalarından bazıları şu şekildedir: bastırma ve yüceltme, yansıtma, 

mantığa bürünme (rasyonalizasyon), yadsıma, karşıt tepki oluşturma ve gerileme. 

Savunma mekanizmaları, soruna geçici çözümler ürettiği için tedavi özelliği 

taşımamaktadır.430 

Freud düşünce sisteminde, bireyde gerginlik yaratan ve iç çatışmalarla sonuçlanan 

nedenlerin çoğu çocukluk döneminde yaşanan ve bir şekilde bilinçaltına itilmiş 

deneyimlerdir. Freud’un tüm öğretisinde olduğu gibi çocukluk tecrübelerinde de cinsellik 

ön plandadır. Erkek çocuklarının anneye yönelmesini izleyen süreçte bir rakip olarak 

gördüğü babayı ortadan kaldırma isteği canlanır. Ancak güçlü olan babanın bunun 

                                                
428 Güleç, Cengiz, Freud, Say Yay., İstanbul 2006, s. 38-42; Hall, Freudyen Psikolojiye Giriş, s. 29 vd. 
Ayrıntılı bilgi için bkz., Freud, Sigmund, Psikanaliz Üzerine, (A. Avni Öneş), Say Yay., İstanbul 2004, s. 
83 vd. 
429 Hall, Freudyen Psikolojiye Giriş, s. 74 vd. Ayrıca bkz. Freud, age, s. 111 vd. 
430 Craib, Psikanaliz Nedir?, s. 62 vd. 
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farkında olduğunu düşünerek hadım edilme korkusu yaşar. Zamanla bu korku çok büyür 

ve çocuk babadan kurtulma yerine onun gibi olmak için çabalamaya başlar. Bu şekilde 

özetlenebilecek olan çocuktaki cinsel korku merkezli süreç, Freud tarafından “ödipal 

kompleks” olarak nitelendirilmiştir.431 Ona göre tüm nörotik hastalıkların temelinde 

çocukluk döneminde fiilî veya ödipal komplekste olduğu gibi psikolojik bir cinsel 

istismar vardır.432 

 Psikanaliz Ekolü’nün Freud’dan sonraki en önemli ismi olan Carl Gustav Jung 

(1875-1961), başlangıçta Freud’un sıkı bir takipçisi olsa da 1913 yılında onunla fikir 

ayrılığına düşerek farklı bir yolda ilerlemeyi tercih etmiştir.433 Freud’un veliahtı olarak 

gördüğü Jung ile arasında çözemediği sorunun mahiyeti konusunda çeşitli görüşler 

bulunmaktadır.434 1914’te üniversiteden istifa ederek Frued’dan tamamen ayrılan Jung, 

Psikolojisi’ni, sağlıklı ve hasta insanlarla olan iletişiminden elde ettiği deneyimler 

sonucunda oluşturmuştur. Jung, zihin ve zihinsel etkinlikler ile ilgili kavramların sadece 

bilinç ile ilgili olduğunu düşündüğü için bunların yerine bilinçdışını da içine alacak 

şekilde geniş manada ruh ve ruhsal olaylar terimlerini kullanmayı tercih etmiştir.435 Bu 

durumda bilinçdışı, Jung Psikolojisi’nde temel taş niteliği taşımaktadır. Ona göre bilincin 

merkezi, bilen arzulayan “Ben” yani “Ego”dur. Ancak insanın kendi ve dünya hakkındaki 

bilgileri yalnızca bilinci oluşturmamaktadır. Kabul edilmeyen ve bir çatışmaya neden 

olan deneyimler bastırılır ve böylece bilinçdışı oluşur. Ancak Jung’a göre bilinçdışı, 

kişisel tecrübelerin ötesine geçen bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda o, bilinçdışını, 

“Kişisel” ve “Kolektif” olarak ikiye ayırmıştır. “Kişisel Bilinçdışı”, bireyin kendine 

özgüdür. Beğenilmeyen veya toplumun kabul etmediği unsurlar, kasıtlı olarak dikkatin 

başka yöne çevrilmesi şeklinde bastırılır. Bu şekilde bastırılan düşünce, duygu veya olay, 

bilinçten uzaklaşır ve zamanla kişi onu hatırlayamaz hale gelir. Bunun yanında 

insanların, bilinç alanına çıkamayan bazı duyum ve algıları da vardır. Bu yüksek algılar 

ve bastırılmış duygular, “bilinç” ile “Kolektif Bilinçdışı” arasında bir gölgeli alan 

oluşturmaktadır ki bu alan “Kişisel Bilinçdışı”dır. Bu alandaki tecrübeler, baskı 

                                                
431 Güleç, Freud, s. 46. 
432 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 515-516. 
433 Bahadır, Abdulkerim, Jung ve Din, İz Yay., İstanbul 2007, s. 39. 
434 Freud ve Jung’un tanışmalarından yollarını ayırmalarına kadar geçen süreçte birbirlerine gönderdikleri 
mektuplar, iki düşünürün psikanalizi ele alışlarını ve farklı bakış açılarının gelişme sürecini açıkça ortaya 
koymaktadır. Bkz. McGuire William, The Freud/Jung Letters, (Çev. Ralph Manheim ve R.F.C. Hull), 
Princeton University Press, New Jersey 1974.  
435 Fordham, Frieda, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev. Aslan Yalçıner), Say Yay., İstanbul 2008, s. 
17-18. 
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zayıfladığı zaman hatırlanabilir. Bazen de rastlantısal ilişki veya şok gibi durumlarda 

aniden gün yüzüne çıkabilir. Nevroz gibi hastalık durumlarında ise çeşitli yöntemler 

uygulamak suretiyle ortaya çıkarılması gerekir. “Kolektif Bilinçdışı”, bilinç içinde hiç var 

olmayan, varlığı ancak içgüdülerle bilinebilen bir takım bileşenlerden oluşmuştur. 

Bireysel tecrübelerle elde edilemeyen bu ilksel içerikler, doğuştan getirilen ve insan -

hatta hayvanlarda- ortak olan bir yapıya sahiptir. Jung’un burada vurguladığı nokta, insan 

beyninin, insanlığın derin ve eski deneyimleriyle biçimlendirildiği ve etkilendiği 

hususudur. “Kolektif Bilinçdışı”nın kapsamlı bir tanımını yapmak imkansızdır. O, ancak, 

belirtileri izlemek şeklinde anlamaya çalışılabilir.436 

İnsanın bilinçdışının insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzandığını 

savunan Jung, bu konuyu açıklamak için “Arketip” kavramını geliştirmiştir. Arketip, 

bilincin ortaya çıkmasından önce var olan kavrayış biçimleri veya sezginin doğuştan 

gelme koşullarıdır. Arketipler bilinçdışı olduğu için sadece varsayımlarla bilinebilir ve 

ancak ruhun içinde ortaya çıkan belli imgeler yoluyla fark edilebilir.437 Arketiplerden 

bazıları şu şekilde sıralanabilir: Kişiliğin en dış tarafını teşkil eden “Persona” arketibi, 

sosyal ilişkilerde kişilerin üstlendikleri roller; bir bakıma taktıkları maskelerden oluşur. 

“Anima” erkekteki dişilik; “Animus” dişilerdeki erkeklik özelliklerini içeren 

arketiplerdir. “Gölge” arketip ise, kişiliğin, arzuların ve hayatın daha alt şekillerinden 

getirilen mirasın  bulunduğu parçasıdır.438 

Jung Psikolojisi’nin temel taşlarından biri olan “Bireyleşme” süreci, tek tek 

bireylerin gelişmesini ve özelleşmesini hedefleyen bir süreçtir. Bu kavram, yaşlılık 

dönemini de içine alan bir gelişimsel kişilik teorisi olarak yorumlanabilir. Jung’a göre 

bilinçdışı ile yüzleşme, bireyleşmenin temel koşullarından birisidir.439 Bilinçdışında 

kültürden getirilen ortak sembollerden oluşan ve evrensel bir niteliğe sahip olan 

arketiplerden dört tanesi bireyleşme sürecinde önemlidir: bu süreçte ilk olarak “Gölge” 

arketip, bilinç alanına yükseltilmek suretiyle gerçekleşir. İkinci evrede karşı cinse ait 

unsurlar olan “anima” ve “animus” arketipleri psişik dengenin sağlanması suretiyle 

gerçekleşir. Üçüncü evrede “yaşlı bilge” ve “büyük ana” arketiplerinin gerçekleşmesi, 

                                                
436 Bennet, E. A., Jung Aslında Ne Dedi?, (Çev. Işıl Çobanlı), Say Yay., İstanbul 2006, s. 66 vd; Fordham, 
Jung Psikolojisinin Ana Hatları, s. 24 vd. Jung düşüncesinde bilinç ve bilinçdışının yapıları hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Jung, Carl Gustav, İnsan Ruhuna Yöneliş, (Çev. Engin Büyükinal), Say Yay., 
İstanbul 2008, s. 71 vd. 
437 Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, s. 27. 
438 Geniş bilgi için bkz. Bahadır, Jung ve Din, s. 86 vd.; Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 564. 
439 Bahadır, age, s. 157-158. 
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“mana kişilikleri” olarak diğer insanlar üzerinde etkili olma şeklinde ortaya çıkar. Son 

evre olan dördüncü evrede ise, “kendilik” arketibinin gerçekleşmesidir. Bu arketip 

üzerinde ısrarla duran Jung’a göre kendilik, bilinç ile bilinçdışının orta noktasında 

bütünlük sağlayan odak noktadır.440 

Jung’un ardından o ve Freud’un düşünceleri üzerine bina edilen pek çok görüş 

ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında, Erich Fromm’un da içinde bulunduğu yeni-Freudcular 

oldukça etkili olmuştur.441 Fromm, Freud’un insan ile ilgili görüşlerini takdir etmekle 

birlikte onun libido kavramını eksik bularak geliştirmeye çalışmıştır. Ona göre insan 

toplumsal bir varlıktır. Buna bağlı olarak da İnsan Psikolojisi içinde bulunduğu toplum 

bağlamında ele alınmalıdır. Sosyal Psikoloji’ye önem veren Fromm’a göre sevgi nefret 

gibi duygular, insan ilişkilerin merkezini oluşturan temel ihtiyaçlardır.442  

Fromm, To Have or To Be? (Sahip Olmak ya da Olmak, 1976) isimli kitabında 

düşüncelerini oldukça sistematik bir şekilde kaleme almıştır. İnsanda bulunan bu iki 

eğilimi baz alarak bir Psikoloji görüşü ileri süren Fromm’a göre “sahip olmak” ile 

“olmak” arasındaki farklılık, yaşamı ya da ölümü sevme eğilimleriyle birlikte, insan var 

oluşunun en önemli sorunudur. Bu iki tutumdan birinin diğerine üstün olması, bireyin 

veya toplumun karakter farklılıklarının kaynağını oluşturmaktadır.443 Psikanaliz Ekolü 

içerisinde yer almasına rağmen Fromm, insanın biricikliğine ve özgürlük, içsel uyum, 

dünya barışına ulaşmak için kendi güçlerini geliştirme kapasitesine vurgu yaparak 

hümanist bir bakış açısını da benimsemiştir.444 Şu halde o, Psikanaliz’den Hümanist 

Psikoloji’ye geçişte bir kesişim noktası olarak değerlendirilebilir. 

Freud’un öncülüğünü yaptığı Psikanaliz Ekolü, teorilerini, “serbest çağrışım” ve 

“rüya analizi” teknikleri aracılığıyla analiz ettiği hastalarında gözlemlediği davranışlar ve 

onların öyküleri üzerine kurmuştur. Anormal davranışlar (nevroz) ve hasta kişilikler 

konularını ısrarla ele alması ve bunlardan yola çıkarak genel kuramlar ortaya atması çok 

fazla eleştirilmiş olsa da445 Freud’un yaklaşımı, ruhsal ıstırapları gidermek ya da 

azaltmak suretiyle bireyin sağlıklı bir ruh haline kavuşmasını amaçlayan “psikoterapi”ye 

                                                
440 Bahadır, Jung ve Din, s. 170 vd. 
441 Freud’un takipçileri ve düşünce farklılıkları için bkz. Brown, J. A. C., Freud and the Post-Freudians, 
Penguin Books, London 1974. 
442 Ayten, Psikoloji ve Din, İz Yay., İstanbul 2006, s. 71; Fromm, Erich, Özgürlükten Kaçış, (Çev. Selçuk 
Budak), Öteki Yay., Ankara 1997, s. 278 vd. 
443 Fromm, Erich, Sahip Olmak ya da Olmak, (Çev. Aydın Arıtan), Arıtan Yay., İstanbul 1994, s. 44-45.  
444 Wulff, Psychology of Religion, s. 600-601. 
445 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 526-527; Freud’a yöneltilen eleştirileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. Webster, Richard, Why Freud was Wrong?, Fontana Press, California 1995. 
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büyük katkıda bulunmuştur.446 Freud’dan önce de bazı psikoterapi uygulamaları var 

olmakla birlikte psikolojik tedavi yöntemleri, Freud’dan sonra hızla artmıştır. Psikanalitik 

gelenek dışında da çok sayıda terapi teorisi ortaya atılmıştır. Günümüzde oldukça fazla 

olan psikoterapi yöntemleri, sadece ruhsal bozukluk yaşayan hastalar için değil, aynı 

zamanda sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik de teoriler geliştirmekte ve 

yaygın olarak uygulanmaktadır.  

Freud’un analizleri, kişilik gelişimi, motivasyon, anormal davranışlar ve zihinsel 

bozuklukların tedavisi gibi konularda sistematik çalışmalar yapılmasına ivme 

kazandırmıştır. Davranışçılar başta olmak üzere pek çok psikolog tarafından şiddetle 

eleştirilmiş olsa da Psikanaliz, uzun yıllar psikologların ilgi odağı olmuştur ve olmaya da 

devam etmektedir. Ayrıca Freud, son zamanlarda daha çok önem kazanan rüyalar, dil 

sürçmesi, hafıza yanılgıları gibi pek çok ilginç fenomene dikkat çekmeyi başarmıştır. 

Genel olarak psikanalitik gelenek, psikologları, normal veya anormal olsun davranışı 

harekete geçiren konularla yüz yüze getirmiştir. Pikanalitik teorinin diğer türleri, 

Freud’un fikirlerinden türemiştir.447 Psikanaliz, günümüzde, Psikoloji’nin yanı sıra, Tıp, 

Sosyal Bilimler, Sanat, Edebiyat ve diğer alanlarda da etkisini sürdürmektedir.448 

 

B. Psikanalizin Dine Yaklaşımı 

Psikolojiyi ciddi manada etkileyen Psikanaliz’in kurucusu Freud, tabiatüstü 

güçlerin var olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığını ileri sürmüş ve Tanrı’nın var olup 

olmadığıyla değil; dinin psikolojik yönüyle ilgilenmiştir. Yahudi bir aileden gelmesine 

karşın ateist olan Freud,449 psikolojik bağlamda dine en çok yer veren psikologlardan 

birisidir. Dine karşı tutumu ne olursa olsun, Wundt ve James’ten sonra din ile ilgili 

konulara Psikoloji bağlamında açıklamalar getirerek pek çok bilim adamını etkilemiştir. 

Onun görüşleri, için de bulunduğu toplumun siyasî, sosyal ve kültürel şartlarından 

bağımsız değildir. Bilime olan yönelişin hızla tırmandığı ve bilimsel  kriterlerle 

açıklanamayan her olgunun ikinci plana itildiği bir dönemde Freud, din gibi soyut ve 

duygusal bir kavrama karşı temkinli davranarak indirgemeci bir yaklaşım sergileyen 

                                                
446 Güleç, Freud, s. 115. 
447 Roediger, Psychology, s. 10-11. 
448 Fernald, Psychology, s. 16.  
449 Freud, kendini ateist bir Yahudi olarak tanımlamıştır. Çocukken aldığı dinî eğitim ile sonradan 
şekillenen görüşlerini yansıtması açısından bu tanımlama önem kazanmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Gay, Peter, A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis, Yale University 
Press, London 1987. 



 93 

Freud, dini bazen nörotik davranışlar düzeyinde ele alarak bazen de kurtulunması gereken 

bir yanılsama olarak değerlendirmiştir.450 

Freud, din ile ilgili görüşlerini ilk olarak “Obsessive Acts and Religious 

Practices” (Saplantılı Davranışlar ve Dinî İbadetler, 1907) isimli makalesinde ele almış 

ve ibadetlerle nörotik davranışlar arasında kurmuş olduğu benzerliklere yer vermiştir.451 

Daha önce de belirtildiği üzere Freud, tüm nörotik davranışların temeline çocukluk 

dönemi cinsel komplekslerini koymuştu. Dinî davranışı da nörotik bir davranış olarak 

gördüğü için o, dinî inancın temelinde de ödipal kompleks olduğunu savunmuştur. Bu 

iddiasını, ayrıntılı bir şekilde Totem und Tabu (Totem ve Tabu, 1913) isimli kitabında 

kaleme almıştır. 

İlkel kabilelerin totem ve tabuyla olan ilişkilerinin, insanlığın ilk dinî inançları 

olduğu düşüncesiyle Freud, çalışmaları arasında büyük önem verdiği eseri Totem ve 

Tabu’yu yazmıştır. Avustralyalı ilkel kabileler üzerine yaptığı araştırmadan sonra Freud, 

totemi, çoğu zaman bir hayvan; nadiren de bitki veya yağmur gibi doğal bir olay olarak 

ele almıştır. Totem, klanın ortak atası, onları bilgilendiren ve tehlike halinde koruyan bir 

koruyucu ruh ve yardımcıdır.452 Tabu ise, yaklaşılamayan bir şey anlamına sahiptir ve 

temel olarak yasak ve kısıtlamalarla dile getirilir.453 Tabunun Freud açısından önemi, 

ilkel ırkların tabi oldukları bir dizi yasağı içinde barındırmasıdır. Yasakların nedeni 

bilinmez ve kimse tarafından sorgulanmaz. Üstelik, bu yasakların tehlikeli güçlerle 

donatıldığını düşündükleri için onların gerekli olduğu düşüncesine de sahiptirler.454 

Freud, tabular ile nörotik hastaların saplantılı yasakları arasında benzerlik 

olduğunu iddia etmiştir. Bu ikisi arasındaki en açık ve çarpıcı nokta, bu yasakların aynı 

ölçüde güdüden yoksun ve kökenlerinin bilinemez oluşudur. Bir şekilde ortaya çıktıktan 

sonra bu yasaklar, karşı konulamaz bir korkuyla varlıklarını sürdürmektedirler.455 Freud, 

bu benzerlikleri temelde dört maddede özetlemiştir:456 

1. Yasakların belirlenebilir bir güdüden yoksun olması 

2. Bir iç zorunlulukla sürdürülmesi 

                                                
450 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 28-29. 
451 Freud, Sigmund, “Saplantılı Eylemler ve Dinî Uygulamalar”, Dinin Kökenleri, (Çev. Selçuk Budak), 
Öteki Yay., İstanbul 2006 s. 27 vd. Ayrıca bkz. Köse, Ali, Freud ve Din, İz Yay., İstanbul 2000, s. 65 vd. 
452 Freud, Sigmund, Dinin Kökenleri / Totem ve Tabu, (Çev. Selçuk Budak), Öteki Yay., İstanbul 2006, s. 
54. 
453 Freud, age, s. 72. 
454 Freud, age, s.75-76. 
455 Freud, age, s. 81. 
456 Freud, age, s. 83. 



 94 

3. Kolayca yer değiştirebilmeleri ve yasak nesneden bir şey bulaşma riski 

bulunması 

4. Törensel eylemlerin yapılmasını gerektirmesi 

Freud’a göre, tabu yasakları ile nörotik yasaklar benzer nitelikler arz etse de tabu, 

bir nevroz değil; toplumsal bir kurumdur.457 

En eski ve önemli tabu yasakları, iki temel totemizm yasasıdır: totem hayvanı 

öldürmemek ve totem klanda karşı cinsten üyelerle cinsel ilişkiden kaçınmak.458 Totem 

hayvanının babayı temsil etmesi sonucu Freud, totemizmle ödipal kompleks arasında 

ilişki kurmuştur. Bu bağlamda totemizmin totem hayvanı öldürmeme yasağı ödipal 

komplekste babayı yok etme arzusuyla; aynı klandan kadınla evlenme de anneyi elde 

etme arzusuyla benzerlik göstermektedir.459 Freud’un iddiasına göre küçük çocuklarda 

görülen, bazı hayvanlardan korkma ve ona dokunmaktan hatta bakmaktan çekinme 

davranışı da bu şekilde gerçekleşmektedir. Çocuk bazen çevresinde gördüğü bazen de 

sadece resmini gördüğü bir hayvanı babasıyla ilişkilendirmekte ve baba korkusunu o 

hayvana yansıtmaktadır. Bu durum da çocuklarda görülen psikonörotik bir davranıştır. 

Din ise, yetişkinlerin, çocukluktan getirdikleri baba korkularını Tanrıya yansıtmaları 

şeklinde ortaya çıkmıştır.460 Çocuk için baba, onu dünyaya karşı koruyan biri olmakla 

birlikte aynı zamanda bir tehlike kaynağıdır. Aynı şekilde bilinçaltında da, Tanrı fikri 

içinde hem koruyucu hem de tehlikeli sıfatları yer almaktadır.461 Dolayısıyla Freud’a göre 

başta din olmak üzere ahlak, toplum ve sanatın başlangıcı, ödipal komplekse 

dayanmaktadır. Birçok kültürel kurumun kökeninde, aynı nesneye karşı hem sevgi hem 

de nefret duyulması şeklindeki duygusal karasızlık yatmaktadır.462 

Freud, Totem ve Tabu’nun ardından Die Zukunft einer Illusion (Bir Yanılsamanın 

Geleceği, 1927) isimli eserini yayınlamıştır. Bu eser, Freud’un toplumsal bir olgu olarak 

din üzerinde yaptığı bir çalışmadır. Bu kitapta Freud, uygarlık ve dinin, toplum içindeki 

                                                
457 Freud, Dinin Kökenleri / Totem ve Tabu, s. 129. 
458 Freud, age, s. 87. 
459 Köse, Freud ve Din, s. 106-107. 
460 Freud, age, s. 193; Küng, Hans, Freud and the Problem of God, (Çev. Edward Quinn), Yale University 
Press, London 1979, s. 39 vd. Çocuklukta totemizmin dönüşü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Freud, age, s. 
162 vd. İsrail’de Yahudi üniversite öğrencileri ile Amerika’da Protestan üniversite öğrencileri arasında 
yapılan bir araştırmada, Tanrı ile ilgili duygu ve kavramlar ile baba ile ilgili duygu ve kavramlar arasında 
anlamlı ilişki olduğu hipotezi ileri sürülmüştür. Amerika gençlerinde anlamlı ilişki çıkarken İsrailli 
gençlerde böyle bir ilişki söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla araştırma sonuçları, Tanrı-baba benzetmesine 
oldukça az destek vermiştir. Bkz. Siegman, A. “An Emprical Investigation of the Psychoanalytic Theory of 
Religious Behavior”, Psychology & Religion, (Ed. L. B. Brown), Penguin Books, London 1973, s. 228. 
461 Lee, R. S., Freud and Christianity, Penguin Books, London 1967, s. 123. 
462 Freud, age, s. 223. 
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konumlarını ortaya koymuş ve dine karşı negatif bir tavır sergilediğini açıkça ifade 

etmiştir. Ona göre uygarlığın temel görevi ya da gerçek varoluş nedeni, insanları doğaya 

karşı korumaktır.463 Dinî fikirler de uygarlıkla aynı ihtiyaçtan yani doğanın ezici gücüne 

karşı koyma ihtiyacından kaynaklanmıştır.464 

Freud’a göre insan, özü itibariyle mutsuzdur. Doğal afetler gibi çaresiz kaldığı 

durumlarda, dikkatini başka yöne çekmeye çalışır ve bunun da bilinen en iyi yolu dindir. 

Oysa dinden çok daha anlamlı ve yararlı olan ise bilime tutunup çalışmaktır. Ancak dine 

bağlılık devam ettiği sürece yaptığı etkinlikler yeterli olmaz ve insan mutsuz olur. Bu 

durumda da uygarlığa düşman olur ve ondan kurtulmanın yollarını arar. Halbuki 

uygarlık, insanların birbirlerini öldürmelerini engeller ve insanların mutlu olmalarını 

sağlar.465  

Freud, Totem ve Tabu’da indirgeyici bir yaklaşımla dini, bir baba-oğul ilişkisi 

şeklinde ele almıştı. Bir Yanılsamanın Geleceği isimli kitabında ise dinin, insanın doğa 

karşısındaki zayıflığı ve çaresizliğinden doğduğunu söylemiştir. Freud, bu iki fikir 

arasında bağlantı kurarak dine bakışını netleştirmiştir:  

“Bunlar, çocuk çaresizliği ile bunun devamı olan erişken çaresizliği arasındaki 

ilişkiden oluşur.”466  

Freud, dini bir yanılsama olarak ele almadan önce yanılsamanın bir tanımını 

yapmıştır. Ona göre yanılsama hatayla aynı anlama gelmemektedir. Yanılsamaların tipik 

özelliği, insan arzularından kaynaklanmasıdır. Güdüleniminde arzu gidermenin ağırlıklı 

rol oynadığı her inanç yanılsamadır ve bu inancın gerçeklikle ilişkisi önemli değildir.467 

Ayrıca dış dünyadaki gerçekliğe ilişkin bilgiye ancak bilim yoluyla ulaşılabilir. Sezgiden 

ve içgözlemden medet ummak sadece yanılsamadır.468 

Gerçek uygarlık için dinden kurtulmak gerektiğini düşünen Freud, geçmişte 

insanlık üzerinde en güçlü etkileri dinî duyguların yaratmış olduğunu da kabul etmiştir. 

Ancak bu durum, psikolojik bir sorundur.469 Psikolojik bakış açısıyla Freud’a göre dinî 

fikirler, kişinin henüz kendi adına keşfetmediği dış (veya iç) gerçekliğin olguları ve 

                                                
463 Freud, Sigmund, Uygarlık, Din ve Toplum / Bir Yanılsamanın Geleceği, (Çev. Selçuk Budak), Öteki 
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koşulları konusunda ondan inanması beklenen öğreti ve savlardır.470 Freud, dinin ona 

inananları tam olarak mutlu etmediğini ve onların uygarlığa uyum sağlamalarına yardım 

etmediğini ileri sürmüştür.471 Dinin varlığının geçici olduğunu savunan Freud, bilimin 

gelişmesiyle insanlığın dine ihtiyacı kalmayacağını ve ondan kurtulacağını ileri 

sürmüştür.472 

Freud, şu sözleriyle din-uygarlık ilişkisine son noktayı koymuştur. 

“Din, insan uygarlığı için büyük hizmetler vermiştir. Asosyal içgüdülerin 

evcilleştirilmesinde büyük katkıları olmuştur. Ama bu kadarı yetmez. Binlerce yıl 

boyunca insan toplumunu yönetmiş ve neler yapabileceğini göstermiştir. Eğer 

insanlığın büyük çoğunluğunu mutlu etmeyi, avutmayı, yaşamla barıştırmayı ve 

onları uygarlığın taşıyıcıları kılmayı başarabilmiş olsaydı, mevcut koşulları 

değiştirmeyi kimse hayal bile edemezdi. Peki görünen nedir? Ürkütücü sayıda 

insanın uygarlıktan hoşnutsuz ve mutsuz olduğunu ve uygarlığı kurtulması 

gereken bir boyunduruk olarak hissettiğini; bu insanların ya bu uygarlığı 

değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ya da uygarlığa 

düşmanlıklarında kültürle veya içgüdünün kısıtlamasıyla hiçbir ilişkileri 

kalmayacak bir noktaya getirdiklerini görüyoruz. Bu noktada itiraz edilerek bu 

durumun, tam da bilimsel ilerlemenin üzücü etkisinden ötürü dinin kitleler 

üzerindeki etkisini kısmen kaybetmesinden kaynaklandığı söylenecektir ama bu 

itiraz dayanaktan yoksundur.”473  

Freud’un dinin kökenine dair son eseri Der Mann Moses und die monotheistische 

Religion (Musa ve Tektanrıcılık, 1939), Totem ve Tabu’nun devamı niteliğindedir. O, 

Totem ve Tabu’da ayrıntılarıyla ele aldığı, dinlerin kaynağı problemi ve dinlerin birer 

yanılsama oldukları şeklindeki görüşlerini, Musa ve Tektanrıcılık’ta temellendirmeye 

çalışmıştır. Bu fikirlerini ortaya koyarken, Yahudilik başta olmak üzere Hıristiyanlığa ve 

-çok az da olsa- İslam’a atıfta bulunmuştur. Bu kitapta Freud, ilk olarak Hz. Musa’nın 

gerçekten tarihte yaşamış bir kişi olup olmadığını tartışır ve sonunda Hz. Musa’nın 

tarihsel gerçekliğine ulaşır. Ardından onun bir Yahudi değil, Mısırlı olduğunu iddia 

ederek getirmiş olduğu dinin bir Mısır dini olduğu savını ortaya atar. Dolayısıyla bütün 

dinler gibi bu dinde de Tanrı, yüceltilmiş bir babadır ve Musa, bastırılmış duyguların 

                                                
470 Freud, Uygarlık, Din ve Toplum / Bir Yanılsamanın Geleceği, s. 202. 
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yeniden ortaya çıkışıdır. Bu noktada bireysel Psikanaliz’in Freud tarafından toplumsal 

Psikanaliz’e dönüştürülmesi söz konusudur. Nitekim insan hayatında da çocukluk 

döneminde bastırılmış duygular, daha sonraki dönemlerde çeşitli şekillerde açığa 

çıkmaktadır. Yahudi halkının da önceki tecrübeleri, Musa adı altında nörotik bir şekilde 

ortaya çıkmıştır.474 

Özetle denilebilir ki; Freud, dine psikolojik yaklaşımı benimsemede önemli ve 

etkili isimlerden biridir. O, ilkel kabile dinlerinden semavî dinlere kadar pek çok din ve 

bu dinlerin uygulamalarıyla ilgilenmiş; hepsinin Psikanalitik çatı altında toplamaya 

çalışmıştır. Ne var ki Freud, dine yaklaşımında cinsellik ve korku unsurlarını ön planda 

tuttuğu için bu konuyu nörotik bir rahatsızlık gibi görmüş; insanlığın gelişimi için dinden 

kurtulmak gerektiğini iddia etmiştir. Freud’un din görüşünde öne çıkan kavramlardan biri 

de suçluluk duygusudur. Ondan önce bu kadar gündeme gelmeyen bu ilişki biçimi 

Freud’la birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır.475 Freud’a göre dinin kaynağı, insanlığın en 

eski, en güçlü ve en ısrarcı istekleridir. Buna bağlı olarak dinî öğretiler de birer 

yanılsamadır ve kimse onlara inanmaya zorlanamaz. Aynı zamanda kaçınılmaz olduğu 

kabul edilse bile bu öğretilerin güvenilmez oldukları da bir gerçektir.476 Bu görüşlerden 

anlaşılacağı üzere Freud, olumsuz duygularla ilişkilendirdiğinden dolayı dini, mutlu 

olmak için uzak durulması gereken bir yapı olarak lanse etmiştir. 

Freud tarafından dinin Psikanaliz’le hırpalanması, psikanalitik ekolün en etkili 

ikinci ismi olan Jung’u oldukça etkilemiştir. Jung, ilk olarak, Freud’a katılmış, sonra ona 

karşı çıkmış, sonunda da onu tamamen reddetmiştir. Onun Freud’a verdiği cevap, odak 

noktayı değiştirmek şeklinde olmuştur. Jung’a göre gerçek Tanrı hakkında hiçbir şey 

bilinemediğine göre bu tür bir varlığın mevcut olup olmadığına ilişkin fikir yürütmek 

imkansızdır. Sonuç olarak Jung dikkatleri, psişenin içinde olan ve artık çocukça bir 

fantezi olarak değil, bilinçdışının kolektif ve arketipsel alt tabakası olarak değerlendirdiği 

Tanrı imgelerine yöneltmiştir.477 

Jung’un din görüşü, hocası Freud’un görüşlerinden oldukça farklı bir yapıya 

sahiptir. Örneğin, sezginin bir yanılsama olduğunu savunan Freud’un aksine Jung, bazı 

içsel yeteneklerin bilincin üretmeyi başaramadığı kadar üstün analizler yaptığını ve yeni 
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bakış açıları sağladığını söyleyerek bunların sezgi olduğunu belirtmiştir. Sezgiler, kişinin 

gerçekleştirdiği bir şey olmayıp onun içine doğar. Aslında sezgi kendisini yaratır ve kişi 

yeterince akıllı ve hızlıysa onu yakalar.478 Dini de bu bağlamda ele alan Jung, 

Psychologie und Religion (Psikoloji ve Din, 1940) adını taşıyan kitabında, üzerine 

düşünce sistemini bine etmeden önce dinin tanımını şu şekilde yapmıştır: 

“Din bana, özgün kullanılış anlamıyla “religio” kavramına uygun düşecek tarzda 

insan zihninin özel bir mantalitesi olarak görünmektedir. Bu mantalite, “güçler” 

olarak kavranan ruhlar, şeytanlar, tanrılar, kanunlar, fikirler ve idealleri içerir. 

Yine, insanın kendi dünyasında özenle dikkat etmek üzere tehlikeli, güçlü ya da 

yardımsever olarak yeterince tecrübe ettiği; ya da içtenlikle ibadet etmek ve 

sevmek üzere büyük, güzel ve anlamlı olarak tecrübe ettiği dinamik faktörlere 

yönelik hassas bir dikkati ve gözlemlemeyi içerir.”479  

Başka bir ifadeyle denilebilir ki Jung dinin, “güçler” olarak kabul edilen belli 

dinamik etkenlerin dikkatlice gözden geçirilmesi ve gözlemlenmesi olarak formüle 

edilebilin özel bir zihin durumu olduğunu ileri sürmüştür.480 

Jung’un din bilim ilişkisi hakkındaki görüşleri de Freud’dan farklı bir yönde 

gelişmiştir. Jung’a göre herhangi bir bilimsel teori, psikolojik gerçek açısından dinî 

tecrübeden daha az değer taşımaktadır. Bunun sebebi ise, teorinin çok soyut ve akılcı 

olmasının yanında dinî tecrübenin akıldışı ve doğrudan etki gücüne sahip olmasıdır.481 

Jung’a göre insan hayatının büyük çoğunluğu, kolektif bilinçdışındaki arketipler 

tarafından yönlendirilmektedir. Bu görüşüyle o, insanın kaderini belirlediğini iddia 

etmektedir.482 Din ile ilgili unsurları ele alırken de Jung, bilinçdışına oldukça fazla atıfta 

bulunur. Ona göre bazı fikirler, gelenekten hatta göçlerden etkilenmeksizin neredeyse her 

devirde ve yerde bulunmaktadır. Bunlar, birey tarafından oluşturulmaz; kendiliklerinden 

ortaya çıkar.483 Jung ontolojik varlığına dair görüş bildirmese bile Tanrı’nın psikolojik 

gerçekliğine atıfta bulunmuştur. Bu noktada karşımıza Tanrı imgesi kavramı çıkmaktadır. 

Kişisel müdahalelere açık olmayan Tanrı imgesi, sadece içsel bir tecrübe olarak yaşanır. 

Tanrı, bilinçdışına damgasını vuran bir arketiptir. Şu halde Tanrı arketibi, bilinçte olmasa 

bile bilinçdışında bulunan temel arketiplerden biridir ve mutlak güç sahibi şeklinde insan 

                                                
478 Jung, Carl Gustav, Psikoloji ve Din, (Çev. Raziye Karabey), Okyanus Yay., İstanbul 1998, s. 45. 
479 Nakl. Bahadır, Jung ve Din, s. 103-104. 
480 Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları,  s. 89. 
481 Jung, age, s. 51. 
482 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 63. 
483 Jung, age, s. 5. 
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ruhunda bulunmaktadır.484 İnsanın, içindeki Tanrı imgesini yaşamaya ve inandığı din 

aracılığıyla onunla ilişki kurduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Eğer bu ihtiyaç yerine 

getirilmezse, kişilik bozukluğu söz konusu olabilir. Dışardan anlaşılmasa bile her insanın 

içinde onu yöneten bir Tanrı vardır.485 

“Kolektif Bilinçdışı”nın arketipleri incelendiğinde, insanın bir dinsel işleve sahip 

olduğunu ve cinsellik ve saldırganlık içgüdüleri kadar güçlü bir şekilde insanı etkilediğini 

savunan Jung,486 hastalarıyla olan ilişkilerinde bu etkinin  büyüklüğünü net bir şekilde 

gördüğünü belirtmiştir. Bu bağlamda o, hastalarının din algılarını ön planda tutmuş ve 

bunu psikoterapinin bir parçası haline getirmiştir. Eğer hastası, dinin gereklerini yerine 

getiren bir katolikse ona bir kiliseye gidip günah çıkarmasını tavsiye etmiştir. Ancak eğer 

hastası, nevrozun tamamen cinsel saplantılardan oluştuğunu düşünüyorsa ona da dinî 

ritüellere dair bir tavsiye vermenin işe yaramayacağını söylemiştir. Bu iki tavır birbiriyle 

çelişir görünse de Jung, her iki hastanın da içinde bulunduğu gerilime karşı geliştirmiş 

olduğu savunmayı desteklemiştir. Dinin gerçekliği konusuyla ilgilenmediğini açıkça 

ifade eden Jung, onu sadece psikoterapide tavsiye edilebilen bir çözüm yolu olarak ele 

almıştır.487 Ayrıca Jung, ele aldığı Hıristiyan dogmalarının psikolojik yönlerinin sadece 

bu dine ait olmadığını; diğer dinlerde de bu özelliklerin var olduğunu belirtmiştir.488 

İnsanın psikolojik yapısını ve yaşama amacını ele alırken Jung, bireyleşme 

sürecinden bahsetmektedir. Bu süreçte, “kendilik” arketibi ön plana çıkmaktadır. 

Doğuştan getirilen kendilik arketibinin hedefi, biyolojik yapılanmada, ruhun manevî 

gelişiminde, dinin ve sanatın ruhsal alandaki başarılarında gerçeklik kazanmaktır.489 

Kendilik arketibinin gerçekleşmesi ile sonuçlanan bireyleşme süreci, psikolojik bir 

yolculuğa benzetilebilir ve bu yolculukta bireyin önce kendi “gölge”siyle yüzleşmesi, 

barındırdığı karşıt unsurlar arasında dengeyi sağlayarak yaşamayı öğrenmesi gerekir.490 

Bu sürecinin tamamlanması için birey, bilinçdışındaki dinî işlevlerle de karşı karşıya 

gelir. Bu karşılaşma ışığında sürüp giden bireyleşme süreci kişiyi, entelektüel bilginin 

                                                
484 Bahadır, Jung ve Din, s. 135-136. 
485 Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları,  s. 93. 
486 Fordham, age,  s. 88. 
487 Jung, Psikoloji ve Din, s. 48. 
488 Jung, age, s. 51. 
489 Bahadır, age, s. 186. 
490 Fordham, age,  s. 99. 
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ötesinde gücünü inançtan alan ve doğrudan tecrübe edilen sarsılmaz bir bilgiye 

ulaştırır.491 

Buraya kadar aktarılan bilgiler ışığında Jung’un, psikolojik gerçekliği olma, 

bireyleşme sürecinde önemli rol oynama, hayata anlam katma ve mutluğa ulaştırma gibi 

konularda dini önemli bir unsur olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Özellikle 

bireyde sağlıklı bir ruh bütünlüğü sağlama hususunda dinî uygulamalardan 

faydalanılabileceğini savunan Jung’un şu ifadesi onun dine bakışını net bir biçimde 

ortaya koymaktadır: 

“Dinsel deneyim mutlaktır. Tartışılmazdır. Tek söyleyebileceğiniz, hiç böyle bir 

şey yaşamadığınızdır, karşınızdaki de şunu söyler: “Ama ben yaşadım” ve 

tartışmanız burada sona erer. Tüm dünya din konusunda ne düşünürse düşünsün, 

dinsel deneyim yaşamış biri, kendisine hayat, anlam ve güzellik kaynağı olan ve 

bu dünyaya ve insanlığa yeni bir parlaklık veren büyük bir hazineye sahip 

olmuştur. Barışa kavuşmuştur. Böyle bir hayatın yasal olmadığını, böyle bir 

deneyimin geçerli olmadığını ve bunun sadece bir yanılsama olduğunu hangi 

kritere dayanarak söyleyeceksiniz? Aslına bakılırsa, nihaî şeyler konusunda, 

yaşamımıza yardım eden unsurlar dışında daha iyi bir gerçek var mıdır ki? İşte 

bu nedenle, bilinçdışı aklın ürünü olan sembolleri dikkate alıyorum.”492  

Genel olarak dine yaklaşımında Jung, Psikanaliz ile din arasında bir uzlaşma 

oluşturmaya çalışmıştır. Din ve Tanrı’nın aşkın boyutunu göz ardı eden Jung, bu 

kavramları insan zihnine hapsetmiştir.493 Kaynaklarda Jung’un en azından psikoterapik 

açıdan dine olumlu bir yaklaşım sergilediği görüşü sıkça yer alsa bile Fromm ve Palmer 

gibi isimler onu dini sadece bireysel zihinsel süreçlere indirgemekle suçlamışlardır. 

Fromm, dini psikolojizme indirgeyen Jung’un değil dinin özünü savunmakla birlikte onu 

ahlakî açıdan eleştiren Freud’un dine karşı daha olumlu yaklaştığını savunmuştur.494 

Palmer ise, Jung’un psişe tarafından oluşturulan ve gerçeklik olarak kabul edilen Tanrı 

anlayışını, herhangi bir psişik durumdan ayırt edilemeyen bir  nitelik taşıdığı ve tek 

kesinliğin kişisel tecrübeler olduğunu iddia ettiği için eleştirmiştir.495  

                                                
491 Bahadır, Jung ve Din, s. 187. 
492 Jung, Psikoloji ve Din, s. 100. 
493 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 63. 
494 Fromm, Eric, Psikanaliz ve Din, (Çev. Elif Erten), Say Yay., İstanbul 2006, s. 21 vd; Ayten, age, s. 84-
85. 
495 Palmer, Freud and Jung on Religion, s. 194-195. 
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Freud ve Jung’un din görüşlerini karşılaştıran Fromm, bu konuya daha farklı bir 

yorum getirmiştir. Fromm’a göre din, bir grup tarafından paylaşılan ve kişiye kendine bir 

yön bulmasını sağlayacak bir zemin ve bir tapınma nesnesi sunan bir düşünceler ve 

eylemler sistemidir. Bu nedenle din sadece insanlık tarihinde ün kazanmış Hıristiyanlık, 

Budizm gibi sistematik düşünce sistemlerinden ibaret değildir. İnsanlar, paraya, başarıya, 

devlete veya siyasî partiye de bağlılık göstererek bir çeşit din inancı oluşturabilirler.496 

Din kavramının sadece tek Tanrı inancını benimseyen dinlerden daha kapsamlı 

olması gerektiğini savunan Fromm, otoriter din ile insancı din arasında bir ayrım 

yapmaktadır. Otoriter din, insanın kendini aşan bir güce teslim olması esasına dayanır. 

Bu tür dinde asıl erdem itaatken, itaatsizlik en büyük günahtır. Tanrı güç ve baskının 

simgesidir ve en üstün olandır. Tanrı karşısında insan zayıf bir varlıktır.497 Buna karşılık 

insancı din, insanı ve insanın gücünü merkezine alarak onu, evrendeki konumunu 

anlaması için akıl gücünü geliştirmesi yönünde cesaretlendirir. İnsancı dinler Tanrı 

inancına dayandığı zaman Tanrı, insanın hayatı boyunca tanımaya çalıştığı kendi doğal 

yeteneklerinin bir sembolüdür; Tanrı’nın insan üzerinde bir gücü ve boyunduruğu söz 

konusu değildir. Diğer bir ifadeyle insancı dinlerde Tanrı, insanın üst benliğinin sureti; 

insan potansiyelinin imgesidir. Oysa otoriter dinlerde Tanrı, insana ait olan akıl ve 

sevginin sahibidir. Bir din her iki unsuru da kendi içinde barındırabilir; bir yönüyle 

otoriter, bir yönüyle insancı olabilir. Dolayısıyla burada esas olan düşünce örgüsü değil; 

öğretilerin altında yatan insan davranışıdır.498 

Fromm, otoriter ve insancı din ayrımıyla paralellik arz eden bir sınıflandırma daha 

yapmıştır. “Sahip olmak” ilkesinde inanç, mantıklı bir delile dayanmayan konularda 

kişinin bir çözüme ulaşmış olmasıdır. Bu durumda kişi, başta bürokrasi olmak üzere 

başka kişiler tarafından formüle edilmiş olan klişeleri kendi inancıymış gibi benimser. 

“Sahip olmak” kökenli inanç, kişiye bir güven duygusu verir. Bu inancın mensuplarının 

güçleri sarsılmaz gibi göründüğü için birey de bu inanca sıkıca bağlanır ve en doğru 

gerçeğe ulaştığını sanır. Bu inanç türünde Tanrı, bir çeşit put haline dönüşür. İnsan tüm 

güçlerini, kendi yarattığı bir puta yöneltir ve kendini bulmak için de varlığına yabancı 

olan bu puta daha çok bağlanma ihtiyacı hisseder. “Olmak” ilkesi açısından bakıldığında 

ise, inanç, belli kuralları olan klişelere bağlanmak yerine bir içsel yönelme ve ortaya 
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konan bir davranış biçimidir. İnsan, kendine, başkalarına veya bir Tanrı’ya inanabilir. 

Ancak inanmak için güven duyması gerekir. Bu duygu ise, kişinin kendi deneyleri ve 

tecrübesi sonucunda oluşan bir bütünlüktür. İçten gelen bir emin olma duygusu, akılla 

açıklanamaz bir niteliğe sahiptir.499 

Fromm, din konusunda olduğu gibi Psikanaliz’de de iki ayrı anlayış şeklinin 

olduğunu ileri sürmüştür. Bunlardan ilki, hedefi, “topluma uyma” olan Psikanaliz; diğeri 

de hedefi, “ruhun iyileştirilmesi” olan Psikanaliz’dir. Uyma sözcüğüyle kastedilen mana, 

insanın içinde bulunduğu toplumdaki diğer insanlar gibi davranma yeteneğidir. Buna 

bağlı olarak da ilk anlayışı benimseyen Psikanaliz’e göre hasta topluma ayak uydurduğu 

ölçüde iyileşmiş demektir. İkinci anlayışa göre psikanalist, “uyum danışmanı” değil, “ruh 

hekimi”dir. Bu görüş, insanın ahlaksal ve zihinsel bütünlüğünü koruma esasına dayanır. 

Teoride bu iki ayrım yapılsa bile uygulamada iki ayrı Psikanaliz’in varlığın söz etmek 

oldukça güçtür. İnsancı dinlerin özgün öğretileri dikkate alındığında uyum tedavisinin 

dinle ilgili olmadığı kolayca anlaşılır. Diğer taraftan, din dogmalarına karşı çıksa da ruhu 

iyileştirici Psikanaliz, insancı din ile uyum içindedir.500 

Sonuçta olarak denilebilir ki, Psikanaliz’in öncüleri olan Freud ve Jung, dini farklı 

şekillerde ele almış olsalar bile Tanrının ontolojik varlığı ve dinin aşkın gerçekliği 

konusunda fikir belirtmemişlerdir. Fromm ise din kavramını daha geniş perspektifte ele 

almış; onu insan ve toplum bazında sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Fromm’un insan 

vurgulu din anlayışı bir bakıma Maslow ile birlikte gelişen hümanist ve Transpersonel 

Psikolojilerin habercisi olmuştur. 
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VI. HÜMANİST PSİKOLOJİ VE DİN 

A. Hümanist Ekolün (Humanistic Psychology) Gelişimi 

Hümanist Psikoloji, hem Davranışçılık hem de Psikanaliz Ekolleri’ne karşı 

hareket olarak 1960’lı yıllarda yükselmiştir.501 Hümanist psikologlar, psikanalistleri 

mutluluk, sevgi ve şefkat gibi olumlu fenomenleri göz ardı ederek hasta insanları esas 

aldıklarını ileri sürerek eleştirmişlerdir.502 Davranışçıların aksine onlar, insanlar ile 

hayvanlar arasındaki farka dikkat çekmişlerdir.503 Dolayısıyla, hümanist psikologlara 

göre insan, ne davranışçıların ileri sürdükleri gibi pekiştirme teorisi kurallarınca hareket 

etmekte ne de psikanalistlerin iddia ettikleri gibi derin içsel güçler tarafından 

yönetilmektedir. Aksine o, özgür irade sahibidir. İnsanların, hayvanlarda bulunmayan 

özelliklere ve bilince sahip olduğunu savunan hümanist psikologlar, insan gelişiminin 

kompleks yapısı, nesnel oluşu ve kapasitesi gibi diğer sistemlerin göz ardı ettiği hususlar 

üzerinde durmuşlardır.504 

Genel hatlarıyla “insanın yegane niteliklerine; özellikle de özgürlük ve kişisel 

gelişim potansiyellerine vurgu yapan teorik bir eğilim” olarak tanımlanabilen505 hümanist 

akımın mimarları, Carl Rogers (1902-1987) ve Abraham Maslow’dur (1908-1970). 

Rogers’a göre davranış, insanın kendi algısına göre oluşmaktadır.  Maslow’a göre de, 

insanın doğumla başlayan ve yaşamı boyunca süren bir takım temel ihtiyaçları vardır ve 

bireyin sağlıklı olması için bu ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir.506 Onun insan 

doğasına böyle farklı bir yaklaşım getirmesinin altında çeşitli nedenler vardır. Özellikle 

çevresel faktörler ve sosyal atmosfer, Maslow’u bu alana yöneltmiştir. Nitekim 

1930’ların sonlarında, II. Dünya Savaşı’nın hızla yaklaşması sonucu, o dönemde New 

York’ta bulunan Maslow, Yahudi kimliğiyle güçlü bir özdeşleşme yaşamıştır; ancak bu 

durum dinî açıdan değil, daha çok kültürel bağlamda bir özdeşleşmedir. Avrupalı Yahudi 

mülteciler, Amerika’ya kaçıyorlardı. Bu grup arasında, hem akademik hem klinik 

alanlarda Psikoloji’nin önde gelen isimleri de yer almaktaydı. New York, bu isimlerin 

toplandığı ortak nokta olmuştur. Avrupalı Yahudiler için karanlık ve ümitsizlik çağı olan 

bu dönemde Maslow, insan doğasının daha yüce yönlerini çalışmaya karar vermiş ve 

insanların savaş, önyargı ve düşmanlıktan daha büyük şeyler yapabileceğini ispatlamaya 
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çalışmıştır. O, bilimin, tarihte genellikle din, felsefe, ahlak, edebiyat ve sanatın ele aldığı 

problemleri dikkate almasını sağlamak istemiştir.507 İnsana dair farklı bir yaklaşım sunan 

Maslow’un temel varsayımları şu şekildedir:508 

1. Her bireyin biyolojik temele dayanan, değişmez bir içsel doğası vardır. 

2. Her birey, bir bölümü kendine özgü, bir bölümü de tüm insanlıkla ortak bir 

içsel doğaya sahiptir. 

3. İçsel doğanın bilimsel açıdan incelenmesi ve keşfedilmesi mümkündür. 

4. Bu içsel doğa, temelde kötü olmaktan ziyade nötrdür. 

5. Bu nötr yapının iyiye doğru gitmesi için çalışılmalıdır. 

6. Bu temel yapı, reddedildiği veya baskı altına alındığı zaman insan sağlığı 

zarar görür. 

7. İnsanın içsel doğası, hayvan içgüdülerinin aksine güçlü ve yanılmaz değildir. 

Aksine alışkanlıklara, kültürel baskıya ve olumsuz tavırlara kolaylıkla boyun 

eğer. 

8. Zayıf olmasına rağmen bu doğa, çok zor şartlar altında bile nadiren kaybolur. 

9. İçsel doğayı açığa çıkaran ve onu besleyen deneyimler önemlidir. Bu 

deneyimler, özsaygı ve özgüvenle yakından alakalıdır. 

Maslow, yukarıda verilen maddeleri göz önünde tutarak davranışları harekete 

geçiren güdülerin hiyerarşik sıralamasından ibaret olan bir ihtiyaçlar teorisi (piramidi) 

geliştirmiştir. Bu piramidin ilk basamağında yiyecek, uyku ve cinsellik gibi fiziksel 

ihtiyaçlar (açlık, susuzluk) vardır. İkinci basamakta güvenlik (ev, güvenli bir iş ve 

destekleyici bir çevre), üçüncü basamakta sevgi ve ait olma (aile, arkadaşlar) ve dördüncü 

basamakta saygı görme ve kendine saygı ihtiyaçları (başarı, uzmanlık)  yer almaktadır. 

Son basamak olan kendini gerçekleştirme, tüm bu ihtiyaçlar giderilince ortaya 

çıkmaktadır.509 

Maslow, insanın sürekli olarak varlığını daha çok tamamlama eğiliminde 

olduğunu ileri sürmüştür. Bu eğilim, içsel bir kişilik bütünleşmesi, doğal bir dışavurum, 

tam bir bireysellik ve kimlik sahibi olma vb. yönelişleri içermektedir. Bu da genel olarak, 

hep daha iyiye, dinginlik, incelik, yüreklilik, dürüstlük, sevgi gibi değerlere ulaşma 
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çabası anlamına gelmektedir.510 Dolayısıyla her insanın diğer ihtiyaçlarını gidererek 

kendini gerçekleştirmeye karşı doğal bir eğilimi ve ihtiyacı vardır. Kendilerini 

gerçekleştiren bireyler, hayatta belli bir statü kazanır ve çevrelerinden sevgi ve saygı 

görürler. Kendilerini değerli görürler ve özgüvenleri yüksektir.511  

Maslow’un araştırma metodu, örneklemin evreni temsil etmediği; dolayısıyla 

verilerin genelleme yapmak için kullanılamayacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir.512 

Bununla birlikte onun öğretisi, gelişime ve sağlığa karşı insanın içsel bir eğiliminin 

olduğunu benimseyen terapiler üzerinde iz bırakmıştır.513 Günümüzde pek çok 

psikoterapik yaklaşım, Maslow’un insana yaklaşımının izlerini taşımaktadır. 

Maslow, Hümanist Psikoloji’nin hedefini, iyinin, güzelin ve gerçeğin algılanması 

olarak ifade etmiştir. Bu yaklaşımı benimsemiş eğitim, öğrenciye daha iyi, daha yüksek 

düzeyli bir yaşamı, iyiliği ve erdemliliği esinlemeyi amaç edinmiştir.514 Bu doğrultuda 

hümanist psikologlar,  insan davranışının anlaşılması için psikologların kişisel gelişim 

bağlamında insanın sahip olduğu dürtüyü dikkate almaları gerektiğini savunmuşlardır. 

Onlar, pek çok psikolojik rahatsızlığın insanın bu temel ihtiyacının engellenmesi 

sonucunda oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.515 Dolayısıyla hümanistlere göre insan her 

zaman iyidir. Bilimin temel amacı da insan davranışlarını gözlemek değil; iyi insan 

yetiştirmektir.516 Hümanistler, insan doğasının olumlu yönlerine ve her insanın sahip 

olduğu büyüme ve gelişme potansiyeline vurgu yapmışlardır.517 Onlara göre kendini 

gerçekleştirme eğilimi, insanın gelişmesi için doğuştan getirdiği temel motivasyondur. 

Çünkü insan, kendi hareketlerini kontrol etme, seçim yapma ve tecrübelerinden sonuçlar 

çıkarma gibi özelliklere sahiptir. Seçim yapma fikri, Hümanist Psikoloji’nin merkezinde 

yer almaktadır. Böylece Hümanistler, Davranışçılar ve Psikanalistlerin yaptıkları gibi 

davranışları, kontrol edilemeyen süreçlere bağlamamışlardır. Aksine onlar, seçim yapma 

ve özgür iradeye önem vererek insanın yaptıklarından sorumlu olacağını ortaya 

                                                
510 Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, s. 165. 
511 Maslow, Abraham, “Bir Metamotivasyon Kuramı Değer-Yaşamın Biyolojik Kökeni”, Ego Ötesi, (Ed. 
Roger N. Walsh ve Frances Vaughan), (Çev. Halil Ekşi), İnsan Yay., İstanbul 2001, s. 161. 
512 Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 608. 
513 Küçük, Psychology for All, s. 29. 
514 Maslow, Abraham, Dinler, Değerler, Doruk Deneyimler, (Çev. Koray Sönmez), Kuraldışı Yay., 
İstanbul 1996, s. 30. 
515 Weiten, Psychology Themes & Variations, s. 11. 
516 Özkan, Psikoloji, s. 6. 
517 Carlson, Psychology, s. 23. 
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atmışlardır.518 Hümanist öğretide, “bir kişinin tepkisini anlamak için onun bu durumu 

nasıl algıladığının anlaşılması gerekir” düşüncesi hakimdir.519 

Bu ekole mensup psikologlar, ruhsal bozuklukları olan hastalar da dahil olmak 

üzere bir çok insanın, kendini gerçekleştirme konusunda sıkıntı çektiğini belirtmişlerdir. 

Buna dayanarak Rogers, “hasta merkezli terapi” (client-centered theraphy) ismini verdiği 

bir tedavi şekli geliştirmiştir. Bu uygulamada terapist, hastasının kişisel gelişimine 

yardımcı olmak ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış olumlu ve 

teşvik edici bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.520 Bu açıdan Hümanist Psikoloji’nin 

en büyük etkisinin, insan potansiyeline olumlu ve iyimser yaklaşım esasına dayanan 

psikoterapi metotlarının gelişimi üzerinde olduğu söylenebilir.521 

Çağdaş psikologlardan Victor Emil Frankl (1905-1997), Hümanist Psikoloji 

literatürü içerisinde gelişen bir psikoterapi yöntemi olan ve “anlam” merkezli bir yapıya 

sahip olan “Logoterapi”nin kurucusudur.522 O, Logoterapi’nin tamamen Hümanist 

Psikoloji ekolü içerisinde ele alınmaması gerektiğini ileri sürmüş ve ayrıldıkları bazı 

noktaları belirtmiştir.523 Ancak insana değer verilmesi ve onun potansiyelini geliştirmesi 

gerektiği görüşünü paylaştığı için Frankl, hümanist ekol başlığı altında verilmiştir. 

Psikanaliz ve Bireysel Psikoloji’nin etkisini kabul etmekle birlikte Frankl, 

“Logoterapi” ismini verdiği yeni bir psikoterapik yaklaşım geliştirmiştir. Logoterapinin 

çıkış noktası Frankl’ın, o dönemde ortaya konmuş olan psikoterapik yaklaşımların 

insanın manevî gerçekliğine (spiritual reality) çok az dikkat etmiş olduklarını 

gözlemlemesi ve bunu eleştirmesine dayanmaktadır. O, Goethe’den yapmış olduğu şu 

alıntının psikoterapiye uyarlanabileceğini iddia etmiştir.  

“Eğer insanları oldukları gibi ele alırsak, onları daha kötü hale getiririz. Şayet 

onlara nasıl olmaları gerektiği gibi davranırsak, değişim yeteneğine sahip hale 

gelmelerine  yardım ederiz.”524 

Frankl’a göre insan özgürlük sahibidir ve onun en temel güdüsü, anlam istemidir 

(will to meaning). Birey, bu istem sayesinde yaşam boyunca anlam arayışı içinde 

                                                
518 Fernald, Psychology, s. 18. 
519 Fernald, age, s. 18. 
520 Eysenck, Psychology, s. 8. 
521 Carlson, Psychology, s. 23. 
522 Geniş bilgi için bkz. Bahadır, Abdülkerim, “Psikoterapi’de Yeni Bir Yaklaşım: Logoterapi ve Viktor 
Frankl”, UÜİFD, C. IX, S. 9, 2000.  
523 Frankl, Viktor, Duyulmayan Anlam Çığlığı, (Çev. Selçuk Budak), Öteki Yay., Ankara 1999, s. 62 vd. 
524 Frankl, Viktor, The Doctor and the Soul, Bantam Matrix Edition, New York & Kanada 1969, s.7. 
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olmaktadır.525 Ona göre insan, Davranışçıların iddia ettikleri gibi ne sadece savunma 

mekanizmaları ne de tepki oluşumları doğrultusunda hareket eder; insan, idealleri ve 

değerleri uğruna yaşama ve hatta ölme eğilimindedir.526 Nitekim, davranışçı ve 

psikanalist yaklaşımları inceleyen Frankl, çeşitli yöntemlerde nevroz ortadan kaldırılsa 

bile hastanın içine düştüğü bir boşluk hissinden kurtulamadığını gözlemlemiştir. O, bu 

boşluğun “anlam” olduğunu iddia etmiştir. Çünkü birey, aradığı anlamı bulduğu zaman 

acılara dayanabilmekte hatta bu uğurda ölümü bile göze alabilmektedir.527 Bireyin, 

hayattın bir anlamının olmadığını düşünmeye başlamasını Frankl, “Varoluşsal Boşluk” 

(existential vacuum) olarak nitelendirmiştir. Varoluşsal boşluk, anlam isteminin 

engellenmesi sonucu ortaya çıkmakta ve “Varoluşsal Engelleme” (existential frustration) 

de bireyde bir takım nevrozlara neden olmaktadır.528 

Frankl’a göre hayatın anlamı, kişiden kişiye, günden güne ve saatten saate 

değişiklik gösterir, ama asla son bulmaz. Logoterapi’de hayatın anlamını bulmanın üç 

yolu vardır:  

1. Çalışmak veya bir işte başarılı olmak. 

2. Bir şeyi tecrübe etmek veya biriyle karşılaşmak. 

3. Kaçınılmaz acılara karşı bir tutum sergilemek. 

İlk yol olan başarı, açık seçik bir durumdur. İkinci yol olan sevgi ve üçüncü yol 

olan acının ise üzerinde daha çok işlem yapılması gerekir. İkinci maddeye göre hayatın 

anlamı, iyilik, gerçeklik ve güzelliği; doğa veya kültürü ya da bir başka insanı severek 

kendi yeganeliği içinde onu deneyimlemektir. Bu durumda hayatın anlamını bulmanın 

ikinci yolu sevgiden geçmektedir. Bu anlamı bulmanın üçüncü yolu ise acı çekmektir. 

Çünkü insan değiştiremediği bir kaderle karşı karşıya kaldığı zaman ümitsiz hale gelir. 

Ancak kişi, içinde bulunduğu durumu değiştiremeyince kendini değiştirme yoluna gider 

ki bu da onun hayatına anlam katmasında ilk adımı oluşturur.529 Kısaca insan, anlam 

taşıdığı sürece zorlukları daha kolay omuzlamaktadır. Frankl, bu anlamın, sadece 

mantıksal araçlarla elde edilemeyeceğini savunmuştur. O, insanı ve onun dünyasını aşan 

ve böylece sadece rasyonel süreçlerle elde edilmeyen bu anlamı “süper anlam” (super-

                                                
525 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 131. 
526 Frankl, Viktor, Man’s Search for Meaning, Washington Square Press, New York 1984, s. 121. 
527 Frankl, Duyulmayan Anlam Çığlığı, s. 14-15. 
528 Frankl, age, s. 123; Ayten, age, s. 132-133. 
529 Frankl, age, s. 133-136. 



 108 

meaning) olarak değerlendirmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, varlığın anlamı 

veya var olmanın bilgisinin insan aklını aştığı gerçeğidir.530 

Frankl, içgüdüsel unsurları bilinç alanına getirmeyi amaçlayan psikoterapinin 

yerine manevî gerçeklerin farkında olmayı sağlayan Logoterapi’yi; Psikanaliz yerine de 

varoluşsal analizi koymuştur.531 Buna ilaveten Logoterapi, yüksek özlemlerini dikkate 

alarak insan düşüncesini genişletmekle kalmaz; kendi anlam istemini besleme 

potansiyelleri konusunda hastanın görüş alanını genişletmeyi de hedefler.532 Bu bilgiler 

doğrultusunda Frankl, anlam arayışının her şart altında geçerli olduğunu savunarak anlam 

ihtiyacını Maslow’un ihtiyaçlar piramidinden faklı bir konuma oturtmuştur. Çünkü 

Frankl’a göre Maslow’un güdü teorisinin yetersiz olduğu noktalar vardır. O, alt 

basamaktaki ihtiyaçlar doyurulmadığı zaman üst basamaklardaki ihtiyaçların âciliyet 

kazanacağı noktasını gözden kaçırmıştır.533 Anlam ihtiyacının her aşamada ön planda 

olduğunu savunan Frankl, Maslow’un temel ihtiyaç olarak gördüğü fizyolojik ihtiyaçlar 

doyurulmasa bile anlam desteğiyle bu sıkıntının atlatılabileceğini ileri sürmüştür. Bu 

nokta da insanın özgürlük anlayışı ile ilişkilidir. İçinde bulunduğu şartların kişiyi 

zorlaması nedeniyle bireyin engellenmiş hissetmesi, hayatına anlam katmasına mani 

değildir. Frankl’a göre insanın özgürlüğü, sınırlı bir özgürlüktür. Çünkü insan, 

koşullardan bağımsız değildir ancak koşullara karşı benimsediği tavırda özgürdür.534 

Özetle Logoterapi, hiçbir Psikoloji ekolüne tepki olarak ortaya çıkmamıştır. Aksine 

Frankl, kendinden önceki geleneklerden faydalandığını belirtmiştir.535 Onun esas amacı, 

insanın hayatına anlam katmasına yardımcı olmaktır. Bununla birlikte hemen belirtmek 

gerekir ki; anlam bulmada acı çekme zorunlu değildir.536 

Frankl, Hümanist Psikoloji’yle paralellik gösteren psikiyatrinin gelişim sürecini 

şu sözleriyle dile getirmiştir: 

“Yarım asırdan beri psikiyatri, insan zihnini sadece bir makine olarak 

değerlendirmiş ve dolayısıyla da zihinsel hastalıkların terapisi, bir tekniğe göre 

uygulanmıştır. Ben bu rüyanın bittiğini düşünüyorum. Artık ufukta görünmeye 

                                                
530 Frankl, Viktor, Psychotherapy and Existantialism Selected Papers on Logotherapy, A Clarion Book, 
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başlayan, Psikoloji’leştirilmiş tıbbın (psychologized medicine) değil;  daha ziyade 

insanlaştırılmış psikiyatrinin (humanized psychiatry) taslaklarıdır.”537 

 

Sonuç olarak denilebilir ki; hümanist yaklaşım, insanî değerler üzerinde ısrarla 

durmuş; insanın gelişip kendini aşma ihtiyacının olduğunu iddia etmiştir. Kendini 

gerçekleştirme olarak özetlenebilen bu durum, insanın daha yüksek bilinç düzeyine 

çıkmasını hedeflemiş ve bu doğrultuda çeşitli psikoterapik yönelişlerin ortaya çıkmasına 

yardımcı olmuştur. Hümanist ekol, Psikoloji’de Davranışçılık ve Psikanaliz’den sonraki 

“üçüncü büyük güç” olarak isimlendirilse de bunun ifadenin doğru olup olmadığını ancak 

zaman gösterecektir.538 

 

B. Hümanist Psikolojinin Dine Yaklaşımı 

Hümanist Psikoloji’nin en etkili psikologlarından olan Maslow’un öğretisinde 

din, oldukça önemli bir konudur. Onun din ve bilim konularına bakışı da Freud ve 

Jung’dan daha farklıdır. Maslow’a göre 19. yüzyıl bilimi, temel ve mânevî değerler 

hakkında söyleyecek bir şeyi olmadığı sanısına kapılmıştır. Böylesi bir tutum, bilimi, salt 

teknolojik, ahlak dışı ve ahlakî değerlerle ilgisi olmayan bir kurum haline getirmiştir. 

Bilginin ve değerlerin böyle karşıt konumlara yerleştirilmiş olması, örgütsel dinlerin 

bilimden koparak sağlıksızlaşmasına, hatta bilimsel bilgiye düşman duruma gelmesine 

sebep olmuştur. Din ile bilim arasındaki bu ilişki, karşıtlık içeren ve rekabete dayanan bir 

ilişki ortaya koyabilir ama bu durumun gerekli olmadığı açıktır.539 

Hümanist Psikoloji’ye göre eğitimin ileri hedefleri, kişilere tam bir insan olma, 

kendi en yüksek potansiyellerini gerçekleştirme, kişisel doyum sağlama ve olabileceği en 

yüksek boyutuna gelmesine yardımcı olmak olmalıdır. Kısaca, olabileceğinin en iyisi 

olması ve gerçekte içinde var olan potansiyel doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine 

yardımcı olmaktır.540 Eğitimin insana ulaşma konusunda dinden öğreneceği çok şey 

vardır. Çünkü eğitimin amaçlarına yönelik birçok soru, örgütlenmiş dinler tarafından 

cevaplanmaya çalışılmıştır.541 
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Maslow, her insanın yaşayabileceği deneyimler arasında “doruk” ve “plato” 

deneyimler ayrımı yaparak dini bu kavramlar ışığında ele almıştır. Ona göre doruk 

deneyimler, herkesin zaman zaman yaşayabileceği, kelimelerle anlatılması güç olan ilahî 

bir duygu yoğunludur. Doruk deneyim sırasında birey, en gerçek kimliğine bürünmekte, 

gerçek benliğine en yakın duruma gelmekte ve kendine özgü yapısını ortaya 

koymaktadır.542 Plato deneyimler ise, sakin yaşanan deneyimlerdir. Bu deneyimler, doruk 

deneyimlerden daha sık meydana gelmektedir. Kişi, bu deneyim içindeki bütünleştirici 

öğeyi istediğinde görebilmeyi başarabilmektedir. Ardından bu deneyimler, tanık olunan, 

kabullenilen, bilişsel olarak mutluluk verici ve ne var ki alışılan deneyimler haline 

dönüşebilmektedir. Doruk deneyimler, çoğu kez, değişik anlamlarda bir tekrar doğuş 

olarak nitelendirilebilir. Daha az şiddetli yaşanan plato deneyimler ise çoğunlukla saf 

coşku ve mutlulukla yaşanan deneyimler olarak değerlendirilebilir. Doruk deneyimlerde 

gelip geçici,bir anlık farkındalık yaşanması oldukça olasıdır ve herhangi bir zaman, 

herhangi bir yerde ve herhangi bir kişi tarafından yaşanabilir.543 Doruk deneyimler hemen 

herkes tarafından yaşanabilir niteliktedir. Bu tür deneyim yaşamadıklarını söyleyenler, 

gerçekten yaşamamış değil; bu deneyimden korkmuş, onları bastırmış, reddetmiş ve 

unutmuş kişilerdir.544 Doğaüstü diye bilinen tüm içedoğuş olayları ve benzerleri, aslında 

tamamen doğal, güncel ve yaşamın içinde var olan, insana ait doruk deneyimlerdir.545 Bu 

sebeple doruk deneyimler, dinler tarihinde gerçekten önemli rol oynamış olan dinsel içe 

doğuş ve dinsel aydınlanma olaylarının bütüncül bir modeli şeklinde yorumlanabilir. Bu 

deneyimler, doğal hayatın içinde vardır ve araştırılıp incelenebilir.546 Maslow, ileri 

sürdüğü bu görüşü destekler nitelikte bir makale yayınlamıştır. Sözü geçen makalesinde 

Maslow, onüç tez ileri sürmüş ve ilahî tecrübenin test edilebilir önermelerini sunduğunu 

belirtmiştir.547 

Dini de doruk deneyimler bağlamında ele alan Maslow’a göre bütün büyük 

dinlerin, başlangıcında, özünde, aslında ve evrensel merkezinde, duyarlılığı yoğun olan 

bir peygamberin ya da gören bir kişinin kendisine özgü, yalnız ve kişisel aydınlanması, 

vecd ya da içe doğuş deneyimleri vardır.548 Peygamberin karakter özelliği, kendi kişisel 

                                                
542 Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, s. 111-112. 
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deneyimleri aracılığı ile dünya, evren, ahlak ve Tanrı hakkında kendi gerçeğini, kendi 

içsel kimliğini bulmuş ve tüm bunları içe doğuş olarak değerlendirmiş yalnız bir adam 

olmasıdır. Büyük dinlerin peygamberleri bu deneyimleri genellikle tek başlarına oldukları 

bir zamanda yaşamışlardır.549 

Ona göre tüm mistik ve doruk deneyimler aynıdır; bütün dinler de özünde aynıdır. 

Bu nedenle, ortak bulundukları noktalarda birleştirilmeye ve bu doğrultuda öğretilmeleri 

gereği fikrinde birleşilmelidir. Doruk deneyimler olarak tanımladıklarımızın öğretmeye 

çalıştıkları da ortaktır.550 Bu bağlamda doruk deneyimler ile dinî yaşantılar arasında ortak 

noktalar vardır. Bunların bir kaçı şu şekilde sıralanabilir.551 

- Tüm evrenin birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olarak algılanması. 

- Her şeyi dışta bırakan bir odaklanma. 

- Normalden daha üst düzeyden bakma ve böylelikle olağandan daha yüksek bir 

algılayışa sahip olma. 

- Algılayışın egosuz yani bencil olmayan bir yapıda oluşu. 

- Araç değil amaç deneyimler olmaları. 

- Zaman ve mekan bilincinin yok olması. 

- Dünyanın güzel, iyi, arzu edilir olarak görülmesi. 

- Sadece bir kez yaşanmasının bile hayatı etkileyecek izler bırakması. 

Doruk deneyimler ve din ilişkisini ayrıntılı olarak ele alan Maslow, ihtiyaçlar 

piramidinin en son basamağı olan kendini gerçekleştirme ile din arasında da bağlantı 

kurmuştur. Bir ateist olmasın rağmen Maslow, kendini gerçekleştirmiş insanların, dinî 

kültürlerin “dindar kişi”, “aziz”, “sadık kişi”, “aydınlanmış kişi” vb. olarak tanımladıkları 

kimselere benzediklerini ifade etmiştir.552 Kendini gerçekleştiren insanların dindar 

olduklarını iddia eden Maslow, bu bağlantıyı şu şekilde açıklamıştır. 

“Yaşayan çeşitli dinler, insanların isteklerinin, yani insanların olmak 

istediklerinin bir dışavurumu olarak ele alındığında da insanların kendilerini 

gerçekleştirmek için çabaladığı ya da buna eğilimli olduğu ortaya çıkacaktır. 

Gerçekten de , kendini gerçekleştiren insanların karakteristik özellikleri olarak 

verdiğimiz tanımlama, dinler tarafından ortaya konulan ideallerle aynı 

doğrultudadır. Benliğin aşkınlığı, gerçek, iyi ve güzelin bir potada eritilmesi, 
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diğer insanlara katkı, bilgelik, dürüstlük ve doğallık, bencil ve kişisel güdüleri 

aşkınlık, “daha alt düzeydeki” tutkuların “daha yüce olan” için terk edilmesi, 

arkadaşçılık ve incelik, amaçlar (dinginlik, huzur ve barış) ile araçların (para, 

güç, statü) rahatlıkla ayırt edilebilmesi, düşmanlık ve acımasızlık gibi duyguların 

azalması gibi (bununla birlikte kararlılık, haklı öfke, kızgınlık ve kendini ortaya 

koyma da artabilir)...”553 

  Maslow, dine karşı olumlu tutum sergilemiş olsa da onun dini tam olarak 

benimsediği söylemek güçtür. O, dinlerin hepsini kapsayan daha geniş bir perspektif 

çizmeye çalışmıştır. Örneğin; Maslow, kendini gerçekleştirmiş kişilerin mistik tecrübeler 

yaşama eğiliminde olduklarını belirtmiştir. Ancak “mistik tecrübe” ifadesi dinî bir 

bağlamı gerektirdiği için bu kavramı daha naturalist bir kavram olan “doruk deneyimler” 

kavramıyla değiştirmiş ve bütün yazılarında bu terimi kullanmıştır.554 

Hümanist ekolün dine bakışını ele alırken Maslow’un ardından Frankl’a 

değinmek yerinde olacaktır. Çünkü Frankl, geliştirmiş olduğu Logoterapi yöntemiyle 

dine atıfta bulunmuş ve insan gelişimiyle din arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Dindar 

Yahudi bir çevrede yetişmiş olan Frankl, dine karşı olumlu bir yaklaşım benimsemiştir.555 

Onun bakış açısı Maslow’dan farklılık göstermektedir. Çünkü Frankl, insanın, kendini 

gerçekleştirmenin ötesinde, kendisi için bulması gereken amaç ve anlam ihtiyacının da 

olduğunu ileri sürmüştür.556 Böylece o, kendini gerçekleştirmeye bir de anlam boyutunu 

eklemiştir.  

Kendini aşma kavramıyla insanın kendi sınırlarını aşarak kendi ötesine geçmesi 

gerektiğini savunan Frankl, sosyal bir varlık olan insanın toplum içindeki 

sorumluluklarına dikkat çekerek bu kavramı, sorumluluk bilinciyle ilişkilendirmiştir. 

Toplumsal ilişkileri düzenleyen din kurumunu da bireylere yerine getirmeleri gereken 

görevler sunmaktadır. Bu bağlamda kendini aşma ile din arasında bir paralellik söz 

konusudur. Logoterapi’de, kendini aşmanın en üst derecesi, dinî değerlerle kurulan 

manevî ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. İnsan-üstü değerler, insanın otokontrol 

mekanizması geliştirmesine ve kendini aşmasına imkan sağladığı için bu sürecin 

zirvesinde yer almaktadır.557 Dolayısıyla Logoterapi’nin dine olumlu yaklaştığı 

                                                
553 Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi, s. 168-169. 
554 May, Cosmic Consciousness Revisited, s. 244. 
555 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 136. 
556 May, age, s. 256. 
557 Bahadır, Abdülkerim, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, İnsan Yay., İstanbul 2002, s. 53. 
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noktaların başında, dinin, insanın anlam arayışına cevap verebilecek çözümler sunması 

gelmektedir. İnsanların hayatlarına anlam katması açısından din, Frankl öğretisinde 

büyük öneme sahiptir. Hastanın hayatında kaybettiği anlamı bulmasına yardımcı olma 

amacıyla ortaya çıkan Logoterapi, hastalarda dinî eğilim varsa bu inancın tedavide 

kullanılmasına sıcak bakmaktadır. Logoterapist, hastasının dinî hassasiyetlerini ve değer 

yargılarını göz önünde tutarak bunları terapi sürecine dahil etmelidir.558  

Dinin birey üzerindeki etkisiyle Logoterapi’nin amacı kıyaslandığında, her 

ikisinin de bireyin kendisi, çevresi ve aşkın olanla ilişkilerinde anlama ulaşmasına yardım 

etmesi yönünden benzer bir yapı arz ettikleri görülmektedir. Bu noktada her ikisi de 

insanî değerlere vurgu yapmakta ve insanın sınırlarını aşarak potansiyelini keşfetmesine 

yönelik manevî eğitimini desteklemektedir.559 Ancak Logoterapi değişken anlam 

imkanları sunarken din, kalıcı anlam bütünlüğü sağlamaktadır. Logoterapi, ruh sağlığına 

ulaşma çabası içindeyken din, insanın sınırlarını aşarak aşkın boyutla iletişim kurmasını 

sağlaması bakımından bireyler üzerinde daha çok etkilidir.560 

Frankl, The Unconscious God (Bilindışı Tanrı, 1948) isimli eserinin son 

bölümünde din ile ilgili görüşlerini şu şekilde özetlemiştir: 

“Dinin hasta üzerinde çok olumlu bir psikoterapik etkisi olmasına rağmen onun 

amacı,kesinlikle  psikoterapik bir hedef değildir. Din, ikincil olarak ruh sağlığını 

koruma ve iç dengeyi kurmayı sağlasa bile onun ilk hedefi, psikolojik çözümler 

üretmek değil; daha ziyade, manevî kurtuluşu sağlamaktır. Din, çatışmalardan 

mümkün olan en üst derecede kurtulma ya da sağlık amaçlı herhangi bir hedef 

için  sakin bir hayatı güvence altına alma politikası değildir. Din insana, 

psikoterapinin yaptığından daha fazlasını sağlar; ancak daha fazlasını da ondan 

ister. Din ile psikoterapinin ayrı ayrı hedeflerini birleştirmeye çalışan her girişim, 

mutlaka karmaşa ile sonuçlanır.  Etkileri örtüşse bile bu ikisinin amaçları 

birbirinden farklıdır.”561  

 

                                                
558 Ayten, Psikoloji ve Din, s. 136. 
559 Bahadır, İnsanın Anlam Arayışı ve Din, s. 40.  
560 Bahadır, age, s. 38-39. 
561 Frankl, Viktor, The Unconscious God, Siman and Schuster, New York 1975, s. 74-75. 
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VII. BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE DİN 

A. Bilişsel Ekolün (Cognitive Psychology) Gelişimi 

Biliş, organizmanın çevresi hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri, dünyayı 

anlama, problem çözme doğrultusunda kullanma sürecidir.562 Bu durumda biliş, algı ve 

hafıza olayında meydana gelen zihinsel süreçlere ve bu kaynaklardan elde edilen bilginin 

içselleştirilmesine dayanmaktadır.563 Psikolojide bilişsel yaklaşım, bu alandaki yeni 

eğilimlerden biridir. Yakın tarihte ortaya çıktığı ve halen gelişmekte olduğu için Bilişsel 

Psikoloji, henüz bir liderin önderliğinde birleşmemiştir. Bununla birlikte, İsviçreli 

psikolog Jean Piaget (1896-1914), bilişsel çalışmalara imza atan ilk isimlerdendir.564 

Diğer ekollerde olduğu gibi Bilişsel Psikoloji de, bilimsel gelişmelerin izlerini 

taşımaktadır. 1950’lerde çağdaş dilbilimin gelişmesiyle bilim adamlarının ilgisi, dilin 

kavranması ve konuşulmasına kadar geçen dönemde yaşanan zihinsel süreçler üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Buna ilaveten, nöropsikoloji alanındaki yeni çalışmalar da beyin ve sinir 

sistemi ile ilgili kapsamlı bilgilere ulaşmayı sağlayınca nörobiyolojik olaylar ile zihinsel 

süreçler arasındaki ilgi gündeme gelmiştir.565 Bu gelişmeler, Psikoloji’nin yönelimini 

etkilemiş olsa da şüphesiz Bilişsel Psikoloji’nin en çok etkisi altında kaldığı alan 

bilgisayarların hızlı gelişimi olmuştur.566 

1950’lerde bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler, insan zihninin çalışma 

prensibinin anlaşılmasına ışık tutmuştur. Çünkü satranç oynamak veya matematik 

teoremlerini kanıtlamak gibi insanın düşünmesine bağlı yüksek zihinsel süreçleri, 

programlanmaları halinde bilgisayarlar da gerçekleştirmiştir. Böylece bilgisayar 

teknolojisi, psikologlar için önemli bir esin kaynağı olmuştur. Bilgisayar sistemlerinin 

önem kazanmasının ardından insan, bir bilgi işlemci olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu 

bilgi işlemci yaklaşım, daha önce yeni davranışçılar tarafından ileri sürülen “ara 

değişken” kavramından daha dinamik bir yaklaşım sağlamıştır.567 

İnsanların ve diğer canlıların bilgiyi bulma, elde etme ve kullanma şekilleri 

anlamına gelen “bilgi işlem” (information processing) kavramı, Bilişsel Psikoloji’nin 

temelinde yer almaktadır.568 Bilgi işlem, duyular aracılığıyla elde edilen bilginin, 

                                                
562 Budak, “Biliş”, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, s. 134-135. 
563 Arkonaç, Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, s. 10. 
564 Fernald, Psychology, s. 19. 
565 Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 688. 
566 Fernald, age, s. 19. 
567 Atkinson, age, s. 687-688. 
568 Fernald, age, s. 19. 
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beyindeki bir takım sistemler tarafından işlenmesini ifade eder. Örneğin bazı sistemler 

bilgiyi depolamakta ve hafızayı oluşturmaktadır; bazıları ise davranışları kontrol 

etmektedir. Bazı sistemler, istemsiz hareketleri yönetirken diğer sistemler istemli 

davranışların merkezidir.569 

Bilişsel psikologlar, bilişsel yapı üzerine çalışsalar da Wundt tarafından ilk 

temelleri atılan Yapısalcılık Ekolü’nün içgözlem tekniğine geri dönmemişlerdir. Aksine 

bilişsel psikologlar, imgelere dayanan davranışları ölçmüşlerdir. Örneğin deneklere bir 

resim göstermişler ve ondan bunu hafızasına almasını istemişlerdir. Ardından ona 

resimdeki ayrıntılar ile ilgili sorular sormuşlardır. Bu çalışma şu sonucu ortaya 

çıkarmıştır: İnsanlar, odaklandıkları nokta ve onun çevresini daha kolay hatırlarken odak 

noktaya uzak bir bölgeyi hatırlamaları daha uzun sürmüş veya hatırlayamamışlardır. 

Bilişsel psikologlar bu sonucu, bir bölgeden başka bir bölgeye geçerken deneklerin 

zihinsel imgelerini taradıkları şeklinde değerlendirmişlerdir.570 

Bilişsel Psikoloji, algı, dikkat, öğrenme, hafıza, problem çözme, karar verme ve 

dil kullanımı gibi çeşitli zihinsel süreçler ile ilgilenmiştir. Böylece Bilişsel Psikoloji çok 

geniş bir alana yayılmıştır. Bilişsel Psikoloji, klinik alanda da önem arz etmektedir. 

Kaygılı (anxious) ve depresif (depressed) hastalarda görülen semptomlar, bozulmuş 

bilişsel süreçlere dayanmaktadır.571 

Davranışçı ekolün görüşleri, Psikoloji’nin ilgi alanını bilinçten davranışlara 

değiştirerek büyük bir anlayış farkı ortaya atmıştır. Oldukça etkili olan bu ekolün 

ardından Bilişsel Psikoloji tekrar bilinçli deneyimleri ve zihinsel süreçleri Psikoloji’nin 

konusu içine dahil etmiştir. Ancak bu son yaklaşım, spekülatif söylemden mümkün 

olduğunca uzak durmuş ve bilimsel olarak güçlü araçlar ele almıştır.572 Ayrıca Hümanist 

Psikoloji ile kıyaslandığında Bilişsel Psikoloji, daha bilimsel ama daha düşük oranda 

felsefîdir.573 

Psikologların ittifakla kabul ettikleri bir Bilişsel Psikoloji tanımı yoktur. Ancak 

başlangıçta bu yaklaşım, insanın bilgilenme sürecini ele aldığı için Bilişsel Psikoloji 

                                                
569 Carlson, Psychology, s. 23. 
570 Carlson, age, s. 23-24. 
571 Eysenck, Psychology, s. 11. 
572 Arkonaç, Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, s. 11; Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 688. 
573 Fernald, Psychology, s. 19. 
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olarak nitelenmiştir. Günümüzde ise, güdüleme, algılama, psikopatoloji ve Sosyal 

Psikoloji dahil pek çok konu bilişsel psikologlar tarafından ele alınmaktadır.574 

 

B. Bilişsel Psikolojinin Dine Yaklaşımı  

Bilişsel Psikoloji çağımızda gelişmeye devam eden ekollerden biridir. Özellikle 

teknoloji alanınki hızlı ilerlemeler, Psikoloji alanında her geçen gün yeni ufuklar 

açmaktadır. Bilişsel süreçlerin işleme mekanizması üzerine odaklanan bu Psikoloji 

ekolüne göre din, inançların bilişsel organizasyonundan daha fazlasıdır. O, insanın 

dışında, metinler, semboller ve geleneklerde varlığını sürdürür. Diğer taraftan o, bireyin 

ayinlerinde, alışkanlıklarında ve diğer davranışlarında da ortaya çıkar. Bununla birlikte, 

bütün dinî sistemler doğru olarak kabul edilen açık ve kapalı önermeler ileri sürdüğü için  

bir açıdan din, bilişsel bir yapı arz etmektedir. Bu inançların nasıl işlem gördüğü ve nasıl 

organize edildiğini tasarlamanın bir yolu da dini bilişsel bir şema olarak ele almaktır. 

Dini bu şekilde ele almak, bulgusal bir değere sahiptir ve bu bakış açısı psikolojik bir 

gerçeklik olarak dinin ne olduğu ve insanların hayatlarında ne tür bir fonksiyonu yerine 

getirdiğine dair bazı sorulara açıklama getirilmesini kolaylaştırır.575 

“Şema” kavramı, Bilişsel Psikoloji’de köşe taşı olarak nitelendirilebilecek bir 

kavramdır. Bu terim, nesne ve olayların zihinde temsil edildiği belli bir yapıya verilen 

isimdir. Tek tek olaylar, nesneler ve kavramlar, şemaya sahip oldukları gibi karmaşık 

olaylar da her kültür ve toplum içinde şemaya sahiptir. Şemalar, bireylerin zihinlerinde 

yer ederler ve kişiler, algıladıkları her olayı zihinlerinde taşıdıkları şemalara göre 

yorumlarlar.576 Şemalar, uyarıcıların çabucak tanınmalarını, uyaran dizisinden kaçan 

bilginin tamamlanmasını ve daha fazla bilgiyi elde etme veya problem çözmede bir 

strateji  belirlenmesini sağlar. Şemalar, bilginin algı bağlamında organize etme, hafızaya 

alma, tekrar inceleme ve işleme sürecinin çerçevesini çizer. Şemalar, çok sayıdaki 

uyarıcıyı sınıflandırır, onlara anlam katar ve onların işlenmesini kolaylaştırır.577 

Birey, sahip olduğu şemalarla ilgili bir bilgiyi daha çabuk kavramaktadır. Örneğin 

dindar bir kişi, olumsuz koşullar altında nasıl çözüm bulacağına ilişkin bir şemaya 

sahipse onun kendisinde stres oluşturabilecek unsurlara karşılaşması halinde bu şemalar 

                                                
574 Atkinson, Psikolojiye Giriş, s. 688. 
575 McIntosh, Daniel N., “Religion-as-Schema, With Implications for the Relation Between Religion and 
Coping”, The International Journal for the Psychology of Religion, v. V, i. 1, 1995, s. 1-2. 
576 Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004, s. 208. 
577 McIntosh, agm, s. 5. 
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devreye girmektedir.578 Bilişsel Psikoloji’de dini bir “şema” olarak değerlendirme 

görüşünün sahibi McIntosh’tur. Ona göre şema kavramını benimsemek, bilişsel ve sosyal 

psikologlar tarafından düşünme ve öğrenme süreci üzerine yapılan araştırmaları, genelde 

inanç sistemleri özelde ise din üzerine yapılan çalışmalara bağlar.579 Teori temelde, 

dindarların inançları doğrultusunda yaşadıkları tecrübe ve bilgilerine dayanan bilişsel 

şemalar geliştirdiklerini ve bu bilişsel yapıların olayları algılama, değerlendirme ve 

tepkilerinde etkili olduğu varsayımına dayanmaktadır.580 

Dini bilişsel bir şema olarak kabul etmek, inançların bireyin dünyasında nasıl 

organize olduğunu ve fonksiyonel hale geldiğini anlamada izlenebilecek yollardan 

birisidir. Bu değerlendirme, dini sadece bilişsel yapı olarak düşünmek değildir. Onu 

anlamak için bilişsel yapının yanı sıra sosyo kültürel süreçler ve dindara özgü 

davranışların da incelenmesi gerekir.581 McIntosh, bu yaklaşımın, insanların dinî 

mesajları nasıl kavradıkları ve hatırladıklarının anlaşılmasında oldukça faydalı olduğunu 

ileri sürmüştür.582 

Birey, hayatına anlam katarak veya aşkın varlıkla iletişim kurarak üzerindeki 

gerilimi azaltabilmektedir. Ancak dinî şemaların niteliği önemlidir. Çünkü bazen de dinî 

şemaya aykırı davrandığını düşünen birey, strese girebilir.583 Bu nedenle dinî şemaların 

kullanımı, stresle başa çıkma, din değiştirme ve bir başkasına dinî öğretiyi aktarma gibi 

alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında dinî şemalar hem çevrenin etkisiyle 

edinilmekte, hem de bireyin algısına göre şekillenmektedir. Ayrıca dinî şemalar, insanın 

algısını ve davranışlarını değiştirme gücüne sahiptir.584 

McIntosh’a göre dini, bilişsel bir şema olarak görmek, kavramsal anlamda zengin 

ve deneysel bağlama faydalı bir girişimdir. Sadece dinî inançların içeriği ile değil aynı 

zamanda onların organizasyonu, diğer inançlarla ilişkisi, problem çözmedeki rolü, bir 

uyarıcının algılanması, değerlendirilmesi ve hatırlanması gibi konulara da ilgi duyan bir 

                                                
578 Şahin, Adem, “Din Psikolojisinde Bilişsel Yaklaşım: McIntosh’un ‘Bilişsel Bir Şema Olarak Din’ 
Teorisi Örneği”, SÜİFD, C. XXIII, 2007, s. 42. 
579 McIntosh, “Religion-as-Schema”, s. 7. 
580 Şahin, agm, s. 35.  
581 Şahin, agm, s. 36. 
582 McIntosh, agm, s. 12. 
583 Din kaynaklı stresin nedenleri ve bireyi motive etmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Şahin, Adem, 
“Din Kaynaklı Stres Üzerine Bir Araştırma”, SÜİFD, C. XXI, 2006, s. 147-180. 
584 Şahin, “Din Psikolojisinde Bilişsel Yaklaşım”, s. 41-42. 
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araştırmacı, dini bir şema olarak ele almalı ve Psikoloji’nin bir şemanın yapısı ve işlevine 

dair uygulamalarını dine yansıtmalıdır.585 

Günümüzde yeni gelişmekte olan Bilişsel Psikoloji’nin dine yaklaşımı da oldukça 

güncel bir durumdur. Din Psikolojisi’ne bilişsel yaklaşım, henüz cevaplanmamış pek çok 

soruyu da içinde barındırmaktadır. Kısaca değinilecek olursa, dini bilişsel bir şema olarak 

ele alma teorisi, Psikoloji üzerinde etkili olan Davranışçılık ve Psikanaliz gibi ekollerin 

teorileriyle bağlantı kurma noktasında henüz yeterli değildir. Bununla birlikte bu teori, 

dindar olmayan terapist ile dindar hasta arasındaki algılama farkından doğabilecek olan 

sorunların aşılması yönünde ciddi bir potansiyeldir. Dinî şemaların bilimsel olarak 

belirlenmesi, terapistlerin dindar hastalarıyla ilişkilerinde göz önünde tutabilecekleri bir 

şablon sağlayabilir.586 

Bu alana yönelik çalışmaların artmasının, dine bilişsel yaklaşıma yeni boyutlar 

kazandıracağını söylemek mümkündür. 

                                                
585 McIntosh, “Religion-as-Schema”, s. 13. 
586 Şahin, “Din Psikolojisinde Bilişsel Yaklaşım”, s. 45 vd. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÜNÜMÜZDE DİN PSİKOLOJİK YÖNELİŞLER  

VE GELECEK TASARIMLARI 

 

Tarih boyunca din, insanın hayatını şekillendirmede en etkili unsurlardan biri 

olmuştur. Günümüzde, insanı bir bütün olarak ele almayı hedefleyen Psikoloji de, insanın 

dinî dünyasını inceleme, din algısını belirleme  ve bu algının onun hayata bakışındaki 

etkisini ölçme gibi konularla karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle Psikoloji, Din Psikolojisi 

ile sıkı ilişki içindedir.587 Çalışmamızın ilk iki bölümünde bu ilişkinin şekli ve yönü 

kronolojik olarak ortaya konulmuştur. 

Bilimsel gelişim serüveni içerisinde Psikoloji, yapılan araştırmalarla insanın farklı 

yönlerini tanıdıkça din ile daha çok yüz yüze gelmiştir. Din ile Psikoloji arasındaki 

ilişkiyi Ali Köse şu şekilde özetlemiştir: 

“Modern Psikoloji, din ile bir şekilde ilgilenmekte, kimi zaman da ilgilenmek 

zorunda kalmaktadır. 21. yüzyılın daha başları, bu ilginin ileride belki de bir 

zorunluluğa dönüşeceği sinyallerini vermektedir. Batı’da özellikle insanın manevî 

potansiyellerine odaklanan spiritüel akımların yükselişi, Hümanist Psikoloji ve 

Transpersonel Psikoloji alanında yapılan araştırmalar, Psikoloji’yi din alanına 

biraz daha yaklaştırmaktadır. Bunun karşılığında din alanı da Psikoloji’nin 

verilerine kayırsız kalamamaktadır. Ama bu karşılıklı ilgi veya ilişki, taraflar 

arasında her zaman olumlu intibalar doğurmamaktadır. Bu nedenle bu ilişkiyi 

“bir dargın bir barışık kardeşler” şeklinde tanımlamak yanlış olmaz. Çünkü, din 

ve Psikoloji kavramlarını yan yana koyarken birbirlerini her zaman 

benimsemeyen ama birbirine kayırsız da kalamayan iki olgudan söz 

etmekteyizdir.”588  

Günümüzde Din Psikolojik yönelişler hakkında bilgi vermesi açısından 

çalışmamızın bu bölümünde Transpersonel Psikoloji, Tasavvuf Psikolojisi ve Pastoral 

Psikoloji konularına yer verilmiştir. Henüz gelişmekte olan bu alanlar, dine karşı yeni 

bakış açıları içermekte ve din ile Psikoloji ilişkisine dair çeşitli gelecek tasarımları 

sunmaktadır. 

                                                
587 Yavuz, Kerim, “Günümüzde Din Psikolojisi”, AÜİFD, C. VIII, 1988, s. 258. 
588 Köse, Ali, “Psikoloji ve Din: Bir Dargın Bir Barışık Kardeşler”, İslamî Araştırmalar Dergisi, Din 
Psikolojisi Özel Sayısı, C. XIX, S. 3, 2006, s. II. 
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I. TRANSPERSONEL PSİKOLOJİ 

1960’lı yıllarda, ortaya çıkan Transpersonel Psikoloji, Psikoloji’nin önemli ilk üç 

ekolü Davranışçılık, Psikanaliz ve Hümanist Psikoloji’den sonra sahneye çıkmıştır. 

Davranışçılık ve Psikanaliz, kendini gerçekleştirme, kendini aşmayı isteme, bilinçlilik, 

istek ve değerler gibi insan doğasıyla ilgili bir takım sahaları göz ardı ederek indirgemeci 

bir yaklaşım sergilemekle eleştirilmiştir. Hümanist Psikoloji ise, kendini gerçekleştirme 

güdüsünü fark etmiş ve onun bireyler, kurumlar ve gruplarda hangi yollarla beslendiğini 

veya engellendiğini ortaya koymuştur. Bu sayede insanın tanımlanması, ilgilerinin 

öğrenilmesi kolaylaşmış ve onda var olan potansiyelin farkına varılmıştır.589 

Hümanist Psikoloji’nin kurulmasından kısa bir süre sonra bireyin kendi sınırlarını 

aşan potansiyellerinin farkına varılmış ve bu Psikoloji’nin kurucusu Maslow tarafından 

“Hümanist Ötesi” (transhumanistic) kavramı ortaya atılmıştır. Maslow bu yeni görüşünü 

1967 yılında San Francisco’daki First Unitarian Church’te∗ vermiş olduğu bir konferansta 

sunmuştur. Onun, kendini gerçekleştirme ve doruk deneyimler üzerine yaptığı 

araştırmaların bir özeti niteliğinde olan bu konferans, The Journal of Transperonal 

Psychology’nin (Transpersonel Psikoloji Dergisi) ilk sayısında baş makale olarak 

yayınlanmıştır. Aynı sayıda Maslow, Transpersonel Psikoloji’nin “felsefî babası” 

(philosophical father) olarak nitelendirilmiştir.590 “Hümanist Ötesi” terimi, anlam olarak 

farklı yönlere kaydığı için 1968 yılından itibaren bu anlayışı belirtmek için “Kişilik 

Ötesi” (transpersonal) terimi benimsenmiştir. Bu terimi ortaya atan isim ise 

Transpersonel Psikoloji’nin öncülerinden Stanislav Grof olmuştur.591 Aslında insanın 

ötesine vurgu yapan terimler, James, Freud ve Jung gibi psikologlar tarafından da 

kullanılmıştır. Ancak terime, bugünkü kullanılan anlamını kazandıran isim Maslow; bu 

terimin literatürde bir kavram olarak yer etmesini sağlayan isim ise Grof olmuştur. 

Maslow’un Hümanist Psikoloji’yi kurmasından kısa bir süre sonra insanın aşkın 

boyutuna yönelmesi ve bunun dünya çapında ilgi uyandırması, Transpersonel 

Psikoloji’nin ortaya çıkışındaki en önemli dinamiklerden biridir. 1960’ların 

Amerika’sında Transpersonel Psikoloji’nin popüler hale gelmesinde şüphesiz, dönemin 

sosyal atmosferinin büyük etkisi olmuştur. O dönemde, kültürel normlara karşı bir isyan 
                                                
589 Walsh, Roger ve Frances Vaughan, Ego Ötesi, (Çev. Halil Ekşi), İnsan Yay., İstanbul 2001, s. 20. 
∗ Hıristiyanlığın teslis inancını kabul etmeyen mezhebine ait bir kilise. 
590 Wulff, Psychology of Religion Classic and Contemporary, s. 616; Wulff, David M., “Transpersonel 
(Benötesi) Psikoloji”, MÜİFD, (Çev. Mehmedoğlu, Ali Ulvi ve Saliha Uysal), C. XXXI, S. 2, 2007, s. 243. 
591 Transpersonel psikolojinin temel görüşleri için bkz. Grof, Stanislav, Geleceğin Psikolojisi, (Çev. Sezer 
Soner), Ege Meta Yay., İzmir 2002. 
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başlamıştır ve halüsinasyon gibi farklı bilinç durumları meydana getiren uyuşturucu 

kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Ayrıca kadın hakları ve zenci ayaklanmaları da aynı 

döneme tekabül etmiştir. Böyle bir ortamda, psikologlar da alternatif bilinç halleri ve 

insanın daha derine ve aşkın yönleri gibi konulara ilgi duymuşlardır. Dolayısıyla, insanın, 

insan olduğu için değerli olduğunu ve içsel potansiyellerini aşkın boyuta geçmek için 

kullanabileceği iddiasıyla ortaya çıkan Transpersonel Psikoloji kolayca yayılma zemini 

bulmuştur. Hipnoz, meditasyon, geri-bildirim, yoga, Parapsikoloji, şamanizm, alternatif 

sağlık yöntemleri, mistik farkındalık, lüsid rüyalar ve ölüme yakın deneyimler gibi 

konular, insanın daha sevgi dolu ve özgür olmasının yollarını aramak amacıyla başta 

Transpersonel Psikologlar olmak üzere bütün psikologlar tarafından incelenmeye 

başlanmıştır.592 

Hümanist Psikoloji ile Transpersonel Psikoloji arasında anlamlı bir fark bulmak 

oldukça güçtür.593 Bununla birlikte Transpersonel Psikoloji, insan potansiyeline vurgu 

yapma yönünden Hümanist Psikoloji’den beslenmiş olsa da insanın ötesine uzanan bir 

boyuta sahip olması noktasında ondan farklılık göstermektedir. Bu ifade, genel olarak 

insan ırkı yerine kişisel deneyim üzerine vurgu yapmaktadır. Maslow’un bu yeni bakış 

açısı, pek çok psikoloğun da ilgisini çekmiştir. The Journal of Humanistic 

Psychology’nin (Hümanistik Psikoloji Dergisi) eski editörü Sutich, Maslow ve Grof’un 

da destekleriyle, 1969 yılında The Journal of Transpersonal Psychology’nin 

(Transpersonel Psikoloji Dergisi) ilk sayısını yayınlamıştır. O, derginin alanını, insan 

yeteneklerinin sınırlarıyla ilgilenen bilim adamlarını da kapsayacak şekilde geniş 

tutmuştur. Ardından gelen süreçte, 1970 yılında ilk Kişilik Ötesi Merkezi kurulmuş; 1972 

yılında Kişilik Ötesi Derneği (The Association for Transpersonal Psychology, ATP) 

faaliyete geçmiştir. Transpersonel teori, terapi, meditasyon ve diplomalı eğitimde 

uygulanmaya başlanmıştır. 1974 yılında ise bu alanda büyük katılımlı bir uluslar arası 

konferans düzenlenmiştir.594 Bununla birlikte, Transpersonel Psikoloji bütün resmî 

çevrelerde hemen kabul görmüş değildir. Örneğin, 1986 yılında o, Amerikan Psikoloji 

                                                
592 Barnard, G. William, “Diving into the Depths: Reflections on Psychology as a Religion”, Religion and 
Psychology: Mapping the Terrain Contemporary Dialogues, Future Prospects, Routledge, London-New 
York 2000, s. 310.  
593 May, Robert M., Cosmic Consciousness Revisited, Element Books, Massachusetts 1993, s. 239. 
594 Tüfekçi, Çiğdem, Transpersonel Psikolojiye Göre Bilinçlilik Aşamaları ve Dinî Tecrübe, 
(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniv., Sos. Bil. Enst., Bursa 2004, s. 27-28. 
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Derneği’ne (APA) üçüncü ve son kez bağımsız bir birim olmak için başvurmuş ancak 

talebi geri çevrilmiştir.595 

“Trans” kelimesinin üç anlamı vardır: “öte” (beyond), “kaplamak-yayılmak” 

(pervading) ve “değiştirmek” (changing). Bu üç anlam, “transpersonel” kelimesine 

uygulandığı zaman, “ego-ötesi” (beyond ego), “insan olma halinin yayılması” (pervading 

personhood) ve “insanlığı değiştirmek” (changing humanity) ifadeleri ile karşılaşılır. 

Dolayısıyla, ego ötesi psikolojide transpersonel, içeriktir (content). Birleştirici 

psikolojide transpersonel, bir bütün olarak insan tecrübesini çalışmak için genişletilmiş 

bir bağlam (context) sağlar. Dönüşümsel psikolojide ise transpersonel, insanın değişimi 

için bir katalizör (catalyst) görevindedir.596 

 

 1. ANLAM  2. ANLAM  3. ANLAM 

Ego ötesi psikolojinin 

içeriği olarak 

transpersonel 

İnsanı bir bütün halinde ele 

alan psikolojinin bağlamı 

olarak transpersonel 

İnsan dönüşümünün 

katalizörü olarak 

transpersonel 

Ego ötesi  

(Beyond Ego) 

İnsan olmanın yayılması 

(Pervading Personhood) 

İnsanlığı değiştirmek 

(Changing Humanity) 

Trans = Öte Trans = yayılma Trans = Değişim 

 

Tablo 1: Transpersonel Psikoloji’yi tanımlamada üç tema arasındaki ilişki.597 

 

Bu üç kavram ışığında Transpersonel Psikoloji terimi daha kapsamlı olarak ele 

alınabilir. Özetle denilebilir ki; “Transpersonel Psikoloji, ego ötesi fenomenleri, bir 

bağlam olarak ele alan bir Psikoloji yaklaşımıdır ve bu durum, insan değişimini anlamak 

ve gerçekleştirmek için bir çerçeve sunar. Kısacası Transpersonel Psikoloji, insan 

aşkınlığını, bütünlüğünü ve dönüşümünü ele almaktadır.598 

Transpersonel terimi, çeşitli bilinç durumlarını deneyimleyip, kendi kimliklerinin 

bireysellikten ve kişilikten öteye doğru genişlediğini kaydeden kişilerin anlattıklarının 

özenli bir incelemesi sonucu ortaya atılmıştır. Bu nedenle Transpersonel Psikoloji’yi bir 

                                                
595 Hartelius, Glenn ve diğ., “Transpersonal Psychology: Defining the Past Divining the Future”, The 
Humanistic Psychologist, C. XXXV, S. 2, 2007, s. 149. 
596 Hartelius ve diğ., agm, s. 142-144. 
597 Hartelius ve diğ., agm, s. 144. 
598 Hartelius ve diğ., agm, s. 144-145. 
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kişilik modeli olarak ele almak çoğu zaman doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü kişilik 

onun sadece bir yönüdür. Transpersonel Psikoloji, varoluşun özüne yönelik bir 

sorgulamadır.599 The Journal of Transpersonal Psychology’nin ilk sayısında 

Transpersonel Psikoloji’nin sınırları çizilmiş ve amaçları belirlenmiştir. Buna göre 

Transpersonel Psikoloji’nin ilgilendiği konular şunlardır:  

“Transpersonel süreç, değerler ve durumlar, bütünleştirici bilinç, üst-düzey 

ihtiyaçlar, doruk deneyimler, vecd, mistik tecrübe, varoluş, öz, mutluluk, huşû, 

hayret, beni aşkınlaştırma, ruh, günlük hayatın kutsanması, birlik, kozmik 

farkındalık, kozmik oyun, bireysel ve türler-arası sinerji, meditasyon teori ve 

pratikleri, ruhsal yönelimler, merhamet, transpersonel birliktelik, transpersonel 

idrâk ve etkinleşme ve ilgili kavram, deneyim ve uygulamalar.”600 

Transpersonel Psikoloji, bireylerin değeri ve biricikliği üzerinde durur; manevî 

değerlerin geçerliliği ve kıymetini yüceltir ve her insanın içinde gizli olan doğuştan gelen 

potansiyellerin ortaya çıkma ihtiyacı üzerinde durur. Transpersonel Psikoloji, bu temaları 

Hümanist Psikoloji ile paylaşır; ancak, isminden de anlaşılacağı üzere o öncelikle, insan 

psişesinin, kişisel sınırlarını aşar gibi görünen yönleri ile ilgilenir.601 20 yılı aşkın süredir 

yapılan yeni çalışmalar ışığında Denise Lajoie ve S. I. Shapiro, bu Psikoloji alanının 

konularını kısaca şöyle ifade etmişlerdir: “Transpersonel Psikoloji, insanlığın en büyük 

potansiyelini incelemekte; farkında olma (recognition), anlama (understanding) ve 

bilincin birleştirici, manevî ve aşkın halleriyle ilgilenmektedir.”602 

Transpersonel Psikoloji modeli, önceki ekolleri eleştirmekten çok onların 

değinmediği sağlığın düzeyleri ve bilinçlilik hallerini kapsayan daha geniş bir perspektif 

sahibi olma niyetiyle ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle o, çağdaş psikologların ihmal 

etmiş oldukları konularla ilgilenmiştir.603 Bu modelin, bilinç, şartlanma, kişilik ve kimlik 

olmak üzere dört temel boyutu vardır.604 

- Bilinç konusunda Transpersonel Psikoloji, değişik bilinç durumlarının geniş 

bir yelpazesi olduğunu savunmaktadır. Bu durumların bir kısmı, potansiyel 

                                                
599 Walsh, Ego Ötesi, s. 16. 
600 Dergiden nakl. Wulff, “Transpersonel (Benötesi) Psikoloji”, s. 244. 
601 Barnard, “Diving into the Depths: Reflections on Psychology as a Religion”, s. 309. 
602 Nakl., Wulff, Psychology of Religion Classic and Contemporary, s. 616-617. 
603 Wulff, age, s. 616. 
604 Walsh, Roger ve Frances Vaughan, “Kişi Nedir?”, Ego Ötesi, (Ed. Roger Walsh ve Frances Vaughan), 
(Çev. Halil Ekşi), İnsan Yay., İstanbul 2001, s. 67 vd.  
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olarak faydalı ve diğerlerinin sahip olmadığı bazı işlevlere sahiptir. Bunlar 

arasında “yüksek bilinç düzeyleri” de vardır. 

- Şartlanmayla ilgili olarak Transpersonel Psikoloji, insanların takdir 

ettiklerinden daha fazla şartlanmalarının tuzağına saplanıp orada tutuklu 

kaldıklarını ve bu şartlanmadan kurtulmanın mümkün olduğunu savunur. 

Gerçekte Transpersonel Psikoloji’nin amacı, zihni bu şartlanmalardan 

kurtarmaktır. 

- Kişilik, Transpersonel Psikoloji’de nihaî bir hedef değil, araçtır. Çünkü 

kişilik, bireyin onunla özdeşleşebileceği ama buna zorunlu olmadığı, 

varoluşun bir yanıdır. Bu Psikoloji modelinde sağlık, kişiliğin düzeltilmesi 

yerine bireyin onunla birebir özdeşleşmesinden uzak olması hali olarak ele 

alınır. 

- Kimlik, bu düşünce modelinde hayatî öneme sahip bir terimdir ve kavramsal 

olarak geleneksel Batı anlayışının ötesine yayılmıştır. Çünkü Batı, dış 

nesnelerle özdeşleşme olgusu üzerinde dururken Doğu, bu özdeşleşmeyi kabul 

etmekle beraber içsel (intrapsişik) olgularla ve süreçlerle özdeşleşmenin daha 

önemli olduğunu savunmuştur. Kişi, kimliğini ancak iç özdeşleşme ile 

kazanabilir. 

Transpersonel Psikoloji, psikolojik araştırma alanını, en iyi sağlık ve iyilik 

durumlarıyla ilişkili olarak insan davranışı ve deneyimlerini de içerecek biçimde 

genişletmeyi amaçlamıştır. Bu açıdan, hem Batı bilimi hem de Doğu bilgeliğine 

başvurarak, insan potansiyellerinin gerçekleştirilmesine yönelik her iki gelenek bilgisini 

bütünleştirmeyi hedeflemiştir.605 Transpersonel teorisyenler, Batılı olmayan geleneklerin 

mistik tecrübenin aşamalarını detaylı bir şekilde açıklamalarından etkilenmişler ve 

bireylerin bu tür tecrübeleri nasıl elde edebileceklerini bilimsel yollarla açıklamaya 

çalışmışlardır. Bu doğrultuda Transpersonel Psikologlar, gerçeğin doğası ile kişilik 

arasında bir köprü niteliğinde olan yeni bir paradigma oluşturmak için Batılı olmayan 

mistik anlayışlar ve manevî uygulamaları araştırmışlardır. Bu yeni paradigma, Psikoloji, 

Antropoloji, ekolojik çalışmalar, dinî çalışmalar, Felsefe, Sosyoloji ve Yeni Fizik gibi 

alanları birbirleriyle ilişkilendirme eğilimindedir.606 Ayrıca Transpersonel Psikoloji’nin 

önde gelen isimlerinden Charles Tart’a göre Transpersonel Psikoloji ile Parapsikoloji sıkı 

                                                
605 Walsh, Ego Ötesi, s. 15-16. 
606 Barnard, “Diving into the Depths: Reflections on Psychology as a Religion”, s. 310. 
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bir ilişki içerisindedir. Popüler parapsikoloji ile bilimsel Parapsikoloji arasında fark 

olduğuna dikkat çeken Tart, bilimsel Parapsikolojiyi ele almaktadır. O, Parapsikoloji ile 

Transpersonel Psikoloji arasındaki ilişkiyi Fizik ile mühendislik arasındaki ilişkiye 

benzetmektedir. Çünkü fizik, gerçekliğin temel karakteristiğini tanımlar ve mühendisler, 

pratik uygulamalarda bu parametrelerle çalışırlar. Aynı şekilde Parapsikoloji de özellikle 

transpersonel alanda insanın muhtemel oluşumu ile ilgili olarak gerçek olan ve olmayan 

öğeleri belirler. Transpersonel psikologlar da bu kaynaktan elde ettikleri gerçeklere 

dayanarak çeşitli uygulama yöntemleri geliştirirler.607 

Doğu’nun dinsel öğretileri, Batı’nın evren görüşleri gibi psikolojik kuramlar 

içermektedir. Doğu’nun geleneksel Psikolojileri, deneysel bilim standartlarınca 

belirlenmekten ziyade, gündelik hayatın tecrübî fenomenlerine uygulanabilir yorumsal 

bir yapı arz etmektedir. Örneğin Budist gelişim şeması, sadece çağdaş Psikoloji’nin insan 

için nelerin mümkün olacağına dair önerdiği kademeleri genişletmekle kalmamış; böyle 

bir değişimi mümkün kılan meditasyon gibi araçlar hakkında da ayrıntılı bilgiler 

vermiştir. Dileyen herkes meditasyon yoluyla farklı bilinçlilik durumlarına girebilir ve 

dikkat alışkanlığını sistematik bir eğitime tabi tutarak, bilinçliliği bir varlık niteliği olarak 

farklı biçimlerde deneyimleyebilir.608 

Batı’nın bilimsel yöntemleriyle Doğu’nun Batınî gelenekleri birleştirme 

noktasında Robert Ornstein önemli bir isimdir. Bu sentezi, özet olarak ele alan Ornstein, 

görüşlerini dört maddede toplamıştır:609 

1. “İki temel bilinç biçimi insanda mevcuttur ve tamamlayıcı olarak işlev 

görürler. Kültürümüzde hakim biçim, sözel ve rasyonel olduğu için, bunların 

varlığını tanımamız bizi sezgisel ve bütüncül ikinci biçimin incelikleri içine 

sokar. Birinci biçim, biyolojik varlığımızla ilişkilidir. Metaforumuza göre 

gündüzdür ve aktiftir.  İkinci biçim ise alıcıdır, karanlığı ve bilincin gizli alanı 

olan geceyi oluşturur. 

2. Kişisel ve bilimsel dikkatimiz, inceleme nesnesi olarak bilincin önemine ve iç 

durumların öz kontrolüne kaydırılmaktadır. Bu yüzden psikolojik geri-bildirim 

                                                
607 Tart, Charles, “On the Scientific Foundations of Transpersonal Psychology: Contributions from 
Parapsychology”, Journal of Transpersonal Psychology, v. XXXVI, i. 1, 2004, s. 67. 
608 Goleman, Daniel, “Psikoloji, Gerçeklik ve Bilinç Çalışmalarına Bakışlar”, Ego Ötesi, (Ed. Roger Walsh 
ve Frances Vaughan), (Çev. Halil Ekşi), İnsan Yay., İstanbul 2001,  s. 39-40. 
609 Ornstein, Robert, Yeni Bir Psikoloji, (Çev. Erol Göka ve Feray Işık), İnsan Yay., İstanbul 2003, s. 183-
184. 
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araştırmaları, teknolojinin dış çevreden daha çok iç duruma köklü bir şekilde 

yeniden yöneltilmesini içermektedir. 

3. Batılı bilim toplumlarında bir zamanlar sanıldığının aksine insan, kapalı bir 

sistem değildir. Çoğunlukla günün aydınlığıyla farkında olamadığımız 

jeofiziksel ve insanî güçlerin gizli enerji kaynaklarına duyarlı ve 

geçirgenizdir. 

4. “Normal” ve “paranormal” kavramları, değişme süreci içindedirler. Örneğin 

“otonom” sinir sisteminin kendi kendine kontrolünü ya da gizli jeofiziksel 

uyarımlara duyarlılığını iddia etmek daha önceleri paranormal olarak 

değerlendirilirdi.” 

Transpersonel Psikoloji’de bilinçlilik durumları ile ilgili olarak ortaya atılan 

sistematik görüş, Wilber’e aittir. Bu kuram, “bilinç tayfı” (the spectrum of conscious) 

olarak nitelendirilmiş ve Transpersonel Psikoloji’nin en temel kuramları arasında yer 

almıştır.610 Wilber, Doğu ve Batı geleneklerinin insanın yapısal organizasyonunun 

gelişimine yönelik görüşlerini bir araya getirerek bir hiyerarşi oluşturmuş ve 

“Transpersonel Evreler” başlığı altında on tane evreden bahsetmiştir. Fiziksel, duyumsal 

ve coşkusal (cinsel) şeklindeki üç evreden oluşan ilk grup arkaik evredir ve “kişi-öncesi” 

(pre-personal) olarak nitelendirilmiştir. Büyü, mit ve rasyonel olarak isimlendirilen dört, 

beş ve altıncı evrelerin oluşturduğu grup, “kişi” (personal) aşamasıdır. Transpersonel evre 

ise, yedinci aşama olan psişik evre ile başlayıp ince kavrayış, nedensel ve nihaî 

aşamalarla sonuçlanmaktadır.611 Personel evrelerden transpersonel evrelere yükselmek, 

“kendini aşma yönündeki kişisel gelişim anlamına gelen kozmik evrimsel süreçtir. Bu 

süreç, atom, molekül ve hücrelerde de aynı şekilde işler. İnsan bağlamında ise, okkült ve 

gizemli olmayan bir şekilde doğal haliyle süperbilince doğru devam eder. Çünkü 

farkındalık, kişinin kendi bedeni, personası, egosu ve zihninden ayrılmıştır. Dolayısıyla 

artık o, bütünleşmiş bir forma (tarz) katılabilir. 612  

Wilber’in gelişim aşamalarına göre bireyin yaşadığı farklı bilinç durumlarının son 

noktası, herhangi özel bir tecrübeyi gerektirmez. Aksine, tecrübeyi yaşayan kişinin 

kendini aşmasını ve gözlemci prensibin ortadan kalmasını gerektirir. Diğer bir ifadeyle, 

                                                
610 Wilber bu kuramını hem makale hem de kitap olarak yayınlamıştır. Kuram ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. Wilber, Ken, “Bir Gelişimsel Bilinçlilik Modeli”, Ego Ötesi, (Ed. Roger Walsh ve Frances Vaughan), 
(Çev. Halil Ekşi), İnsan Yay., İstanbul 2001, s. 127 vd.  
611 Wilber, Ken, Transandantal Sosyoloji, (Çev. Cemil Polat), İnsan Yay., İstanbul 1995, s. 33 vd. 
612 Bidwell, Duane R., “Ken Wilber’s Transpersonal Psychology: An Introduction and Preliminary 
Critique”, Pastoral Psychology, v. XLVIII, i. 2, 1999, s. 84. 
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özne-nesne ikiliği ortadan kalkmakta; kişi Tanrı’yı tefekkür etmenin ötesine geçip onunla 

bir olma deneyimini yaşamaktadır. Bu aşamada insan tamamen benliğini aşar ve ayrı bir 

benlik duygusundan kurtulur. Böylece üst veya alt, kutsal veya kutsal dışı bütün 

görüntüleri ile mutlak bir kimliğe ulaşmışlık varsayılır.613 Wilber’e göre manevî gelişim 

çizgisi (psişik, ince kavrayış ve nedensel isimli bilinç aşamaları), insan hayatının amacı 

ve Transpersonel Psikoloji’nin kalbidir. Manevî gelişim, öznel bir bakış açısıyla bireyin 

bilinç aşamalarını aşma ve daha yüksek perspektiflere yükselme kabiliyetiyle ölçülür. Bu 

aşkınlık, Wilber’in psikolojik modelinin özüne ulaşmış kişinin göstergesidir. 614 

Uyanma faaliyeti, genelde zihinsel içerikten, özelde ise düşüncelerden kademeli 

olarak sıyrılmak şeklinde değerlendirilebilir. Bu hal, tüm zihinsel içeriğini hızlı ve doğru 

bir şekilde gözlemleyip tanımlamak üzere eğitildiği içgörü meditasyonu gibi 

uygulamalarda ortaya çıkan bir gerçektir. Algının yavaş yavaş saf dışı bırakıldığı bu 

süreç, özdeşliğin derin tabakalarının tek tek ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır. Bilincin 

artık hiçbir şeyle tek tek özdeşleşmez hale gelmesi, aydınlanma veya özgürleşme gibi 

adlarla anılan, bilinçteki kalıcı ve köklü değişimi ifade etmektedir.615 

Wilber, bilinç tayfı teorisine dayanan “bütünleyici terapi” (integrative therapy) 

isimli bir yöntem geliştirmiştir. Bu terapi, terapistin, hastasının hangi bilinç aşamasında 

olduğunu tespit etmesi ve  onun daha yüksek aşamalara çıkmasına yardımcı olması 

esasına dayanmaktadır. Wilber’e göre bu terapiyi uygulayan terapist, hem Batı’daki 

psikolojik yeniliklere hem de Doğu’daki geleneksel yöntemlere hakim olmalıdır. Çünkü 

o, bilincin gelişim labirentinde hastasına uzman rehberlik yapmalıdır. 616 

Transpersonel Psikoloji, insanın aşkın boyutunu incelemesi nedeniyle din ve 

Tanrı gibi konulara da sıkça yer vermiştir. Bu Psikoloji’ye göre, aydınlanma diye bilinen 

bilinç durumunda olan insanlar, kendilerini “saf farkındalık”, “her şey” ve “hiçbir şey”, 

“tüm kainat”, “koşulsuz”, “değişmeyen”, “sonsuz” ve “başkalarıyla bir” olarak 

hissettikleri gibi, Tanrı’yla bir olarak da hissetmektedirler. Tanrı’yı dışarıda olan bir 

kimse ya da varlık olarak görmezler. O, tüm varlıkların doğrudan tecrübesini temsil eder. 

İnsan ruhunun en derininde tüm sınırlayıcı özdeşleşmelerden sıyrılınca, bilinç kendini 

uzay ve zamanın sınırlarının ötesinde tanımlamak ve bunu doğrudan duyumsamak için 

                                                
613 Wilber, Transandantal Sosyoloji, s. 45. 
614 Bidwell, “Ken Wilber’s Transpersonal Psychology”, s. 84. 
615 Walsh, “Kişi Nedir?”, s. 74. 
616 Bidwell, agm, s. 85. 
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sınır tanımaz. Buna insanlar genel olarak Tanrı adını vermişlerdir.617 Wilber’e göre Tanrı, 

hem kişi (kimlik talebi) hem de diğeridir (ilişki kurma ve katılma talebi). Evrimsel 

sürecin ortasında insanlar bu Tanrı’yla karşılaşırlar ve Tanrı, tam olarak farkında 

olunmayan bir düzen (order) ya da akıl (intelligence) olarak tecrübe edilir. İçe dönük 

düşüncelerle bu Tanrı’ya yaklaşılır ve Tanrı, gerçekliğin tüm yönlerini (hem yüksek hem 

alçak bilinç aşamalarını) birbirine kaynaştırır. Bu durum kaçınılmazdır.618 

Transpersonel Psikoloji’nin kurucusu olan Maslow’un Tanrı ile ilgili görüşleri, bu 

Psikoloji’nin dine yaklaşımını da belirleyici bir niteliğe sahip olmuştur. Çocukluğunu 

asosyal ve mutsuz bir ortamda geçiren Maslow, üniversite yıllarında bir ateist olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu tutumu, Transpersonel Psikoloji’nin temellerini attığı döneme 

denk düşen ve doğaüstü (supernatural) boyutu reddettiği süreçte de değişmemiştir. Bir 

Transpersonel Psikolog olan Maslow, Tanrı inancı üzerine kurulu din kavramına hiçbir 

zaman sempati duymamıştır. Bugün de Transpersonel Psikoloji, dergisinde Tanrı 

inancına dayanmayan Budizm’e oldukça ilgi göstermesine rağmen Maslow’un tutumuna 

sadık kalmıştır.619 Bu noktada, Maslow ve transpersonel psikologlar, bir bakıma din 

olmadan dinî tecrübe; Tanrı olmadan da aşkın (transcendent) tecrübe yaşamaya 

çalıştıkları iddiasıyla eleştirilmişlerdir.620 

James gibi Maslow da doruk deneyimleri kurumsal dinden ayırmaya çalışmıştır. 

Maslow, bu mistik aydınlanmaların, bütün dinlerin özündeki nüveyi (intrinsic core) 

şekillendiren özgün (orjinal) kavrayış olduğuna inanmıştır. Bununla birlikte o, kurumsal, 

resmî ve dogmatik dinî yapıların, bu orijinal mistik kavrayışların saflığını bozduğunu; 

ayrıca bu yapıların çoğunlukla bireylerin daha öte mistik uyanışlarını bastırdığını iddia 

etmiştir. Maslow’a göre Transpersonel Psikoloji’nin insanlara sunduğu şey, bunun tam 

tersidir. Çünkü o, pek çok dinde bulunan dogmatizm ve bürokratik katılık olmaksızın 

bireylerde doruk deneyimlere ulaşmaya çalışan bilinçli bir girişimdir. O, Transpersonel 

Psikoloji’nin, dinî gelenek veya kutsal ilhamların otoritesine değil, kişisel deneyimlere 

dayanan doğal bir inanç yaratabileceğine ve yaratması gerektiğine inanmıştır.621 

Günümüzde Transpersonel Psikoloji, sağlık, sosyal bilimler ve uygulamalı 

sanatlar gibi pek çok bilim dalı ile ilişki içindedir. Transpersonel bakış açısı, Psikoloji’nin 

                                                
617 Walsh, “Kişi Nedir?”, s. 76. 
618 Bidwell, “Ken Wilber’s Transpersonal Psychology”, s. 87. 
619 May, Cosmic Consciousness Revisited, s. 236-237.  
620 May, age, s. 245. 
621 Barnard, “Diving into the Depths: Reflections on Psychology as a Religion”, s. 309. 
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yanı sıra Psikiyatri, Antropoloji, Sosyoloji, Farmakoloji alanlarında ve kültürler arası 

çalışmalarda da benimsenen bir yaklaşım olmuştur. Ayrıca pek çok terapik uygulamada 

transpersonel terapilerden de faydalanılmaktadır.622 İlgilendiği konular çok geniş bir 

yelpazeye sahip olan Transpersonel Psikoloji, Parapsikoloji, ölüme yakın deneyimler, 

Tasavvuf Psikolojisi ve Pastoral Psikoloji gibi pek çok yeni yönelişe kaynaklık etmekte 

ve onları da kapsamına dahil etmektdir. Bu araştırmanın konusu, dine psikolojik 

yaklaşımlar olduğu için, sonraki bölümde güncel konular olarak Tasavvuf Psikolojisi ve 

Pastoral Psikoloji’ye değinilmiştir.  

                                                
622 http://en.wikipedia.org/wiki/Transpersonal_psychology, 03.07.2007. 
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II. TASAVVUF PSİKOLOJİSİ 

Psikolojinin gelişimine bakıldığında, insanın özüne ilişkin görüşlerin olumsuzdan 

olumluya doğru bir yöneliş izlediği söylenebilir. Hümanist Psikoloji ve Transpersonel 

Psikoloji gibi son gelişen akımlar, insanın özüne ilişkin müspet bir yaklaşım geliştirmekle 

kalmamış; onun kendi ötesine uzanan bir potansiyeli olduğunu da ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda hızla gelişen transpersonel hareket, öteden beri insanın aşkın boyutuna vurgu 

yapan Doğu gelenekleri ve tüm dinlerin mistik boyutunu ön plana çıkarmıştır. Bunun 

yanı sıra başta Batı olmak üzere tüm dünyada tasavvufa yönelik artan bir ilgi söz 

konusudur. Batı ülkelerindeki manevî arayış, genellikle, tasavvufa veya “New Age” 

(Yeni Çağ) akımlarına yönelik bir merak şeklinde ortaya çıkmıştır.623 Diğer taraftan 

Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Sadece dindar çevrelerde değil; her türlü 

görüşün yer aldığı kesimlerde gözlenen dine yönelik ilgi, esas itibariyle tasavvuf 

kanalıyla olmaktadır.624 Dünyanın hemen her bölgesinde ve her alanda kendini hissettiren 

bu yönelim, Psikoloji alanında da ortaya çıkmış; mistik öğretilerle psikolojik teorilerin 

karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların sayısı artış göstermiştir.  

Dinin en belirgin özelliği, doğaüstü bir kuvvet -veya kuvvetlerin- varlığının kabul 

edilmesi ve bu kuvvetle ilişki kurma isteği temeline dayanıyor olmasıdır. Ayrıca din, 

insanın dünyadaki konumunu anlamasında ve hayatı anlamlandırmasında önemli bir 

etken olmaktadır.625 Mistiklik ise, sırf bir dine has olmayıp, hemen her kültürde hatta din 

dışı inanç sistemlerinde dahi kendini gösteren insanî bir olaydır. Genel olarak bütün 

mistik yaklaşımlarda ortak olan unsur, nihaî hakikatin mahiyetinin şuuruna varmak için 

kişiyi, derin içsel tecrübelere dalmaya yönelten “Mutlak aşkı”dır.626 Dolayısıyla 

mistisizmde hedef, ideal varlığa ulaşmak, kendini aşarak onda bir olmak ya da 

Budizm’de olduğu gibi Nirvana’ya ulaşmak, yani tam olgunluğa erişmektir. Bu yolda, 

kalbi temizlemek, ruhu yüceltmek, uğrunda mücadele vermek ve sıkıntılara katlanmak 

gibi olgular, çeşitli mistik anlayışlarının belli başlı ortak noktalarıdır. Genel anlamda 

amaç aynı olsa da metotlar, gelenekten geleneğe farklılık göstermektedir.627 

                                                
623 Batı’nın İslam ve tasavvufa yönelmesinin ardında yatan sebepler ve bu yönelişin sonuçları için bkz. 
Zarcone, Thierry, “Sözlü Gelenek ve Yazım Arasında Sufizm’in Yeri”, (Çev. Hülya Küçük ve Sevde 
Düzgüner), Bilgi Yolu, C. IX, 2006, s. 133 vd. 
624 Güngör, Erol, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul 1998, s. 172. 
625 Güngör, age, s. 172. 
626 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 314. 
627 Peker, Din Psikolojisi, s. 182. 
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Mistisizm, nihaî gerçeklik veya Tanrı’yı ani bir kavrayışla bilme ve onunla 

iletişim kurma esasına dayanan dini simgelemektedir. Bu nedenle kişisel tecrübeye 

dayanan her dinde mistik unsurlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, en yalın haliyle 

mistisizm, görülemez dünyanın yoğun ve canlı bir şekilde kavranmasını ve kişinin onun 

içine doğru çekilmesini içermektedir. Bu durum, özne-nesne ayrımının ortadan kalkarak 

bir haline gelmesi şeklindeki özel bir bilinç durumunu da beraberinde getirmektedir. 

Böylece, nesnesiyle birlikte tanımlanan özne, çok geniş görüşe sahip olmakta ve 

tanımlanamaz şeylerden haberdar olmaktadır.628 

Belli bir ruh hali, ancak belli bir dinî niyet içerisinde oluşmuş ise “dinî” olarak 

değer kazanır. Bununla birlikte mistik ruh hali, hiçbir dinî kaynağa dayanmadan da 

oluşabilmektedir.629 Dinî mistisizm ise, kendi huzur ve olgunlaşma ilkesini Allah’ta 

gören insan ruhunun, kendi geçici benliğini terk ederek Allah’ın yol göstericiliğinde yeni 

bir benlik kazanma arzusunun bir ifadesidir.630 Dinde insan aktiftir; akıl, duygu ve istek 

kendi rollerini oynarlar. Dinlerin akıl, ahlak ve mistik faktörlere yaptıkları vurgular farklı 

oranlardadır. Ancak, hiçbiri diğerlerini göz ardı ederek sadece birine odaklanmaz. 

Dolayısıyla mistisizm, kendi değer ve işlevine sahiptir.631 

Mistik unsurlara psikolojik yaklaşım, sınırları çizilmiş ve metodolojisi belirlenmiş 

bir alan olmaktan henüz uzaktır. Bununla birlikte bağımsız olarak “Tasavvuf Psikolojisi” 

adı altında olmasa bile psikologların görüşleri arasında mistik konulara rastlamak 

mümkündür. Bu noktada, karşımıza çıkan ilk isimlerden biri, Din Psikolojisi’nin 

temellerini de atmış olan Amerikalı psikolog William James’tir. O, Dinî Tecrübenin 

Çeşitliliği isimli eserinde mistisizm başlığı altında bir bölüm kaleme almıştır. Mistik 

tecrübenin tanımının, ancak işlevi doğrultusunda yapılabileceğini savunan James, bu 

tecrübenin dört temel özelliği olduğunu ileri sürmüştür: anlatılmazlık, aklî nitelik, 

geçicilik ve pasiflik.632 

James öğretisinde mistik tecrübe ile dinî tecrübe aynı anlama gelmektedir. Çünkü 

ona göre bütün dinlerin kaynağı, kişisel mistik tecrübedir.633 Bu noktada, psikologlar 

arasında dinî tecrübe ile mistik tecrübeye yaklaşım farkları ortaya çıkmaktadır. Bu 

konuda iki ayrı yaklaşım tarzının olduğunu söylemek mümkündür. İlk bakış açısı, dinî 

                                                
628 Selbie, W. B., The Psychology of Religion, Oxford University Press, Oxford 1924, s. 245. 
629 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 319. 
630 Hökelekli, age, s. 317. 
631 Selbie, age, s. 248.  
632 James, The Variesties of Religious Experience, s. 367-368. 
633 Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, s. 132. 
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tecrübeyi daha genel ve geniş bir kategori olarak ele almakta ve mistik tecrübeyi onun alt 

sınıfına yerleştirmektedir. Bu anlayışa göre mistisizm, dinî hayatın özel bir biçimidir. 

Dinî ve mistik tecrübe ile ilgili ikinci bakış açısı ise, mistisizmi genel ve asıl kategori 

olarak alıp dinî tecrübeyi bunun altında ele almaktadır. Örneğin Maslow, doruk 

deneyimlerin, herhangi bir dine bağlı olmaksızın evrensel olduğunu savunan görüşü bu 

gruba girmektedir.634 

Jung, diğer psikanalistlere nazaran tasavvufla daha çok ilgilenmiştir. Özellikle 

Doğu’ya yaptığı yolculuklarda diğer dinlere mensup mistiklerle de tanışma fırsatı bulan 

Jung’un ileri sürdüğü Analitik Psikolojiile mistisizm arasında benzerlikler bulunmaktadır. 

Her ikisinde de temel konu, insanı içinde bulunduğu bilinç durumundan daha yüksek 

bilinç durumlarına götüren farkındalığın geliştirilmesidir. Her iki modelse de bir 

dönüşüm süreci söz konusudur.635 Bununla birlikte bir terapist olarak Jung’un odak 

noktası tedavi iken sufiler için bu yol, Tanrı’ya ulaşma ve onunla bir olma gibi kutsal bir 

amaca yöneliktir.636 

Mistik yaşantı, kurulduğu günden beri Din Psikolojisi’nin popüler konularında 

biri olmuştur. Pek çok din psikoloğu, mistik konularla ilgilenmiş, çeşitli araştırmalar 

yapmış ve yayınlamıştır. Şüphesiz, dinî bilincin oluşması ve anlamlandırılmasında 

mistisizm, büyük katkı sağlamaktadır.637 Buna bağlı olarak psikologların dikkatini 

mistisizme yönelten ilk özelliği, mistiğin, “birlik” (union) olarak tanımladığı bir doruk 

noktaya çıkma yönünde bilincinde bir değişim yaşamasıdır. Teist bir mistik bu durumu 

Tanrı’yla bir olma hali olarak tanımlarken, Budistlerde olduğu gibi teist olmayan bir 

mistik ise, bunu başka terimlerle ifade etmektedir. Algıladıkları şeyi ifade etmede büyük 

farklılıklar gösterseler bile her iki mistik de, gerçekliğin bir yönünü içtenlikle algılama 

şeklinde betimledikleri tecrübenin önemi noktasında görüş birliği içindedirler.638 

Mistik din fenomeni daha yakından incelendiği zaman bunun, ruhsallığın en ham 

halinden, Tanrı’yla bir olma duygusunun en yüksek haline kadar pek çok unsuru içinde 

barındırdığı görülür. Bunların ayırt edici özelliği, içerdiği bilinç durumunun aniden 

ortaya çıkmasıdır. Psikolojik açıdan bu durum, ilhamdan (inspiration) vecde (ecstasy) 
                                                
634 Tüzer, Abdüllatif, Dinî Tecrübe ve Mistisizm, Dergâh Yay., İstanbul 2006, s. 97-99. 
635 Dorst, Birgitte, “Üstad, Mürid ve Sufi Grubu: Günümüzde Sufi İlişkileri”, (Çev. Kemal Yazıcı-Ramazan 
Kutlu), Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, (Ed. Spiegelman, Marvin ve diğ.), İnsan Yay., İstanbul 1994, s. 22. 
636 İnayet Han, Pir Vilayet, “C. G. Jung ve Sufizm”, (Çev. Kemal Yazıcı-Ramazan Kutlu), Jung Psikolojisi 
ve Tasavvuf, (Ed. Spiegelman, Marvin ve diğ.), İnsan Yay., İstanbul 1994, s. 44 vd. 
637 Selbie, The Psychology of Religion, s. 254. 
638 Thouless, Robert H., An Introduction to the Psychology of Religion, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1971, s. 121. 
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uzanan tecrübeleri temsil eden isteğe bağlı olmama hali ya da bilinçsizce yapılan beyin 

faaliyeti anlamına gelmektedir. Herhangi bir mütevazı Hıristiyanın Tanrı’nın yardımını 

ve varlığını hissetmesi ile bir mistiğin bütünün içine dahil olduğu duygusunu yaşaması 

birbiriyle benzerlik göstermektedir. Zihinsel tutum ve süreç, her iki durumda da aynı 

şekilde işlemektedir.639 

Bütün dinlerde bulunan mistik boyut, psikolojik araştırma konusu haline 

geldiğinde, dinlerin ayrı ayrı  incelenmesinden ziyade her dinin mistik boyutunda 

bulunan paralellikler önem kazanmaktadır. Genel hatlarıyla değinilecek olursa bunlar; 

meditasyon, yoga gibi zihinsel alıştırma sistemleri, az yeme, halvet gibi davranış kuralları 

sistemi. Bu tür bedensel ve zihinsel alıştırmaların hedefi, iyiye yanaşmak ile kötüden 

kaçınmak şeklindeki iki tutum arasında bir farkın olmadığını öngören bir hale 

ulaşmaktır.640 Bu aşamada, yaşamda var olan her şey büyük bir bütünün parçası olduğu 

için iyi ve kötü ayrımı ortadan kalkar. 

Mistik tecrübenin bir çeşidi olan vecd tecrübesi, Tasavvuf Psikolojisinde önem 

taşıyan bir olgudur. Tasavvuf literatüründe bazen zevk de denilen vecd (ecstasy) hali 

hemen her mistikte görülmektedir. Bu esnada dünyaya ait olan görme, işitme gibi duyusal 

işlemler en aza indirgenir ve duyular dışı bir alemle iletişim kurulduğu inancıyla kalp, 

sezgiye açılır. Vecdin mutlaka dinî bir içeriği olması gerekmez. Gerek İslam 

tasavvufunda gerekse diğer mistisizmlerde vecd, amaç olmaktan ziyade araç 

durumundadır. Çünkü mistiğin amacı, vecd ile bir çeşit şuursuzluk halini tecrübe etmek 

değil; daha yüksek bir seviyede ferdî varlığını kainatla yeniden ilişki içine sokma 

çabasıdır.641 

Mistikler, vecd halinde zihinlerinin bir ayna haline geldiğini ve o aynaya 

hakikatlerin yansıdığını kabul etmektedirler. Buna dayanarak denilebilir ki; vecd hali, 

psikolojik açıdan bir içgözlem deneyimidir fakat bu içgözlem, belli bir ruhî hale girdikten 

sonra yapılmaktadır.642 Vecd halinin en belirgin özellikleri, yoğun duygusal heyecan, 

halihazırdaki oto-kontrolün kaybı, dış etkilere kapalı hale gelme ve görme ve işitme duyu 

güçlerinde artış. Modern psikoterapi, duygusal koşulların bu tür fiziksel sonuçları 

olabileceğini kabul etmektedir ancak burada asıl soru, bu durumların ne dereceye kadar 

normal sayılacağı sorusudur. Bunlar, karakteri güçlendirme ve insanın ahlakî ve manevî 

                                                
639 Selbie, The Psychology of Religion, s. 248-249. 
640 Thouless, An Introduction to the Psychology of Religion, s. 122. 
641 Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, s. 121 vd. 
642 Güngör, age, s. 136. 
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kuvvelerini artırma temayülünde oldukları sürece normal kabul edilebilirler. Aksine 

bunlar, bireyi yüksek değerlerden uzaklaştırıyor ve ona ulaşımı engelliyorlarsa anormal 

hale gelirler.643 

Psikolojinin mistik duygulara yaklaşımı, insanın tecrübe ettiğini belirttiği farklı 

bilinç durumları ve çeşitli duygu yoğunlukları şeklindedir. Dolayısıyla Psikoloji 

açısından mistisizm, bireyin zihin dünyasındaki duyguların aşkın kombinasyonu, akıl ve 

isteklerine etkisi ölçüsünde ele alınabilir bir değerdir. Psikoloji, tecrübelerde ortaya 

konan manevî hayatın doğası, varlığı ve gerçekliği konusuna değinmez.644 Çünkü 

psikolojik verilerle, Tanrı’nın ve görünmez, aşkın bir dünyanın gerçekliği, bilimsel olarak 

ispattan uzaktır. 

Psikoloji alanında mistik konularla ilgili yapılan çalışmalarda iki husus öne 

çıkmaktadır. Daha çok Psikoloji alanında etkinlik göstererek mistik konulara vaka 

incelemesi şeklinde değinen psikologlar, daha genel tanımlamalar yaparak daha çok 

mistik tecrübenin kişisel oluşunu ve bilinç değişimi üzerindeki etkisini ön plana çıkaran 

çalışmalar yapmışlardır. Bu psikologlar arsında James, Maslow, Selbie ve Thouless 

sayılabilir. Bu kısma kadar anlatılan mistisizm ve Psikoloji ilişkisine dair görüşler, bu 

grupta yer alan psikologlara aittir. Daha çok Müslüman psikologların yer aldığı diğer 

grupta ise, Psikolojide olduğu kadar Tasavvuf alanında da etkinlik gösteren ve 

çoğunlukla kişisel yaşantılarında mistik tecrübeleri deneyimlemiş olan araştırmacılar yer 

almaktadır. Onlar, Psikoloji ile Sufizm’in benzerlik arz etmekle birlikte genelde 

Tasavvuf’un özelde ise İslam Tasavvufu’nun çok daha öte bir boyut olduğunu 

savunmuşlardır. Bu nedenle yazılarına, modern Psikoloji’nin mistik halleri açıklamaktan 

henüz uzak olduğu görüşünü taşımışlardır. Bu yazarlar arasında, Wilcox ve Frager 

sayılabilir. İkinci grupta yer alan düşünürlerin kitapları daha savunmacı bir üslûpla 

yazılmıştır. 

Frager’a göre İslam Tasavvufu ile Psikoloji’nin birleştirilmesinden oluşan Sufi 

Psikolojisi’nin üç temel kavramı vardır. Bunlar, “kalp”, “nefs” ve “ruh”tur. Söz konusu 

terimlerin günlük kullanımın yanı sıra bir de yan anlamları vardır. Bu anlamlar, 

Kur’an’da geçtikleri şekil ve asırlardır süregelen Tasavvuf kültüründe içerdikleri 

manalarla zenginleştirilmiştir. Sufi Psikolojisi’ne göre kalp, derin zeka ve irfanı içeren 

marifet mekânıdır. Sufini hedefi, şefkat dolu bir kalbe sahip olmak ve onun kavrayışını 

                                                
643 Selbie, The Psychology of Religion, s. 263. 
644 Selbie, age, s. 263. 
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geliştirmektir. “Benlik” terimine karşılık gelen nefs, psişenin en olumsuz ancak çok 

kıymetli bir hale dönüşebilecek bir unsurdur. Çeşitli mertebelere sahip olan nefs, en alt 

düzeyde tüm negatif duyguları barındırır. Ancak, nefs, mertebe olarak yükseldikçe 

saflaşır ve aydınlanır. Sufi Psikolojisi’nde ruh, insanı canlı tutan özdür ve tekamül 

prensiplerine uygun olarak bir gelişme gösterir. Madenî, nebatî ,hayvanî, insanî, ruhî, 

sırrî ve sırların sırrı olmak üzere yedi ayrı boyuta sahiptir. Bu boyutların her biri farklı bir 

bilinç durumuna işaret eder ve tasavvufun amacı, bunlar arasında dengeyi sağlamaktır.645 

Sufizm vePsikoloji isimli kitabında Wilcox, tanım, amaçlar ve metotlar açısından 

bu iki alanı karşılaştırmıştır. Hafıza, mtivasyon, zeka, düşünme, kişilik, bilinç ve kendini 

gerçekleştirme gibi konularla ilgili Sufizm ve Psikoloji’nin bakışını ele alan Wilcox, 

tasavvufun daha geniş bir paradigmaya sahip olduğu hususunu vurgulamıştır. Aşağıdaki 

tablo, onun Sufizm ve Psikoloji’ye yaklaşımının özeti niteliğindedir: 646  

 

 PSİKOLOJİ SUFİZM 

TARİHİ 100 yıldan az 1400 yıl 

 

AMAÇLARI 

İnsan Davranışını Konrol 

ve Tahmin Etmek 

Kendini Tanıma ve 

Yaratıcıyı Bilme 

METOTLARI Niceliksel ve Gayri Şahsî Niteliksel ve Şahsî 

 

 PSİKOTERAPİ SUFİZM 

SORUNUN TANIMI Zihinsel Hastalık Ruh Hastalığı 

 

AMAÇLAR 

 

Zihinsel Sağlık 

Ruhu Tedavi Etmek 

Sevgiliyle Birliktelik 

BİRİNCİL METOT Konuşma Uygulama 

SONUÇTA ORTAYA 

ÇIKAN DEĞİŞİMLER 

Küçük Belirtiler 

Uyum Sağlama 

 

Derin, kalıcı dönüşüm 

ODAK İNSAN ALLAH 

 

Tablo 2: Wilcox düşünce sisteminde Psikoloji ile Sufizm’in kyaslanması. 

 
                                                
645 Frager, Robert, Kalp, Nefs & Ruh: Sufi Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum, (Çev. İbrahim 
Kapaklıkaya), Gelenek Yay., İstanbul 2005, s. 28-30. 
646 Wilcox, Lynn, Sufizm ve Psikoloji, (Çev. Orhan Düz), İnsan Yay., İstanbul 2003, s. 234. 
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Wilcox ile aynı doğrultuda görüşlere sahip olan Frager ise, Psikoloji’ye nazaran 

Tasavvuf’un daha kapsayıcı bir yapıya sahip olmasını dokuz maddede 

sınıflandırmıştır:647   

“Batılı Psikoloji ve Sufî Psikolojisi Arasında Bazı Karşılaştırmalar: 

1. Geleneksel Psikoloji, evrenin tamamen maddi olduğunu ve hiçbir anlam ya da 

maksadı bulunmadığını varsaymaktadır. Sufî Psikolojisi’ne göre evren ilahi 

iradeyle yaratılmış ve huzuru ilahi evrene nüfuz etmiştir. 

2. Geleneksel Psikoloji, insanoğlunun fizîki beden ve fizîki sinir sisteminden 

gelişen bir akıldan ibaret olduğunu varsaymaktadır. Sufî Psikolojisi’nde ise; 

bâtınî sezginin, idrakin ve irfanın mekânı olan manevî kalp, önemli bir yer 

tutmaktadır.  

3. Batı Psikolojisi’nde insan doğasının tanımları, temelde insanın sınırları ve 

nevrotik eğilimleri ya da insanın kalıtsal iyiliği ve özce pozitif doğamız üzerine 

odaklanmaktadır. Birinci yaklaşım, tipik klinik yaklaşım; ikinci yaklaşım ise insan 

psikolojisidir. Sufî Psikolojisi’ne göre insanoğlu meleklerle hayvanlar arasında 

bir yerdedir. Her ikisinin doğasını da paylaşırız ve meleklerden daha yükseğe 

(a’lâ-yı illîyin’e) yükselme ya da hayvanlardan daha aşağıya (esfel-i sâfilîn’e) 

düşme potansiyeline sahibiz. 

4. Geleneksel Batı Psikolojisi’ne göre; en yüksek bilinç düzeyimiz rasyonel, 

uyanık halimizdir. Sufî psikologları insanların büyük bir kısmı için bunun aslında 

bir “uykudan uyanma” hali olduğuna dikkat çekmektedirler. İnsanlar doğaları 

gereği gafildirler ve kendileri ya da etraflarındaki dünyanın pek idrakinde 

değildirler.    

5. Batılı psikologlar öz-saygı ve güçlü bir ego kimliği duygusunun önemli olduğu 

görüşünü benimser. Tasavvufa göre; ayrı kimlik hissi, bizimle Allah (c.c.) 

arasında, hakikati saptıran ve bizim gerçek ilâhî doğamızı öğrenmekten alıkoyan 

perdelerden birisidir.  

6. Batılı psikologlar kişiliğin oldukça birleşik, bütüncül bir yapıya sahip 

olduğunu varsayar. Sufî Psikolojisi’nde ise, insanoğlu, bir çoğu farklı evrimsel 

gelişim aşamalarıyla bağlantılı, birbirinden farklı özellikler ve eğilimlerin 

koleksiyonu olarak görülür.  

                                                
647 Frager, Kalp, Nefs & Ruh, s. 30 vd. 
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7. Batı Psikolojisi muhakemeyi en yüksek insanî kabiliyet, bilgi ve hikmete giden 

yol olarak görmektedir. Sufî Psikolojisi’nde soyut, mantıksal zekâ, alt idrak 

olarak adlandırılır.  

8. Batı Psikolojisi neredeyse bütün önemli bilgilerin mantıksal olarak organize 

edilmiş nesirle aktarılabileceğine inanmaktadır. Sûfiler ise nesirin yetersiz ve 

sınırlı olduğunu bilir. 

9. Batılı psikologlar için iman gerçek olmayan şeylere ya da sağlam kanıtları 

bulunmayan fikirlere inanmaktır. Sufî psikologlara göre iman; maddi mevcudatın 

değişen görüntüleri ardındaki hakikate inanmaktır.”  
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III. PASTORAL PSİKOLOJİ 

Pastoral648 Psikoloji, teoloji (ilahiyat) bağlamında ele alınan bir alandır. Pek çok 

anlatımında Pastoral Psikoloji dikkatini, inanç toplumunda yer alan bireyi, inanç 

bağlamında ve tüm yönleriyle incelenmesine yönelterek bu konuyla ilgilenmeye 

başlamıştır.  Bu yaklaşım, beden, psişe ve ruhun birleşiminden oluşan insanın bakımını 

(care∗, ruhen ve bedenen sağlıklı olmasını sağlamayı) amaçlamaktadır. En önemlisi de 

ruhun sağlıklı veya hasta olmasının, kişinin tüm hayatıyla ve kültür ve toplum 

bağlamında anlam atfettiği durumlarla ilişkili olarak ele alınmasıdır. Pastoral Psikoloji, 

teolojik bir kuruluş ve işlevsel bir psikoantropolojik teori gerektirmektedir. Pastoral 

Psikoloji’nin, pastoral sağaltım (pastoral care), pastoral danışma (pastoral counseling) ve 

pastoral psikoterapi (pastoral psychotherapy) ile ilişki içinde olan teorik, akademik ve 

klinik bileşenleri vardır.649 

Günlük yaşantılarında insanların gelişen konulara nasıl tepki verdiği üzerine 

odaklanan pastoral sağaltım, bir vaize (papaz) bağlı bir gruba yöneliktir. Psişik travmanın 

ya da ilişkisel kızgınlığın üstesinden gelme üzerine odaklanan pastoral psikoterapinin 

uygulama alanı, daha çeşitli bir populasyondur. Pastoral teoloji ise, pastoral sağaltım ve 

pastoral psikoterapinin uygulamaları hakkında bilgi veren teolojik ve teorik çerçeve 

olarak tanımlanabilir.650 

Pastoral danışma, genellikle dinsel kurumlarda  papazların çalıştıkları kiliselerde 

uygulanmaktadır. Dua, İncil okuma ve günah çıkarma gibi dinî faaliyetleri kapsayan 

pastoral danışma, akıl sağlığı açısından tedavi edici nitelikte olduğu noktasından 

hareketle gelişmiştir.651 Pastoral danışmanlığın ayırt edici özelliği, danışmanlığın resmî 

görevli rahipler tarafından verilebildiği gibi diğer insanlar tarafından da özel 

yaşantılarında verilebilmesidir. Dolayısıyla pastoral danışma herhangi bir dinsel ortamla 

sınırlandırılmamaktadır. Pastoral danışma dinsel ve ruhsal problemlerin çözümünde 

kullanılan bir çeşit danışma sürecidir.652 Amerikan Pastoral Danışmanlar Derneği (The 

                                                
648 İngilizce bir kelime olan “pastoral”, sözlükte papazlara ait şeklinde tanımlanmıştır. Türkçe kullanımlar 
arasında “vaizsel” diye bir çevirisi olsa da metinde “pastoral” kelimesi aynen kullanılacaktır. Şu halde 
Pastoral Psikoloji, genel olarak, din hizmetlerinde psikolojiye başvurulması şeklinde tanımlanabilir. 
∗ Care, İngilice’de bakım ve ilgi anlamına gelmektedir. Ancak anlam kapalılığını gidermek için sağaltım 
olarak çevrilmiştir.  
649  Butler, Lee Hayward, “African-American Pastoral Psychology in the Twenty-First Century Will Be 
More Than Sensual Healing”, Journal of Religious Thought, v. LIII-LIV, i. 2-1, 1997, s. 119. 
650 Butler, agm, s. 121. 
651 Holm, Nils, Din Psikolojisine Giriş, (Çev. Abdülkerim Bahadır), İnsan Yay., İstanbul 2004, s. 142.  
652 www.sanalpsikolog.com/PastoralDanisma.doc, 02.05.2008, s. 1. 
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Constitution of the American Association of Pastoral Counselors, AAPC), pastoral 

danışmayı, “deneysel ve davranışsal düzeyde bireysel ve kolektif bağlamda teolojik bir 

bakış açısıyla insan hayatını araştırma, aydınlatma ve ona rehberlik etme” şeklinde 

tanımlamıştır.653 

Lindbeck’e göre pastoral danışma, disiplinler arası bir çalışma gerektirdiği için 

pastoral danışman, hem teoloji hem de Psikoloji’nin semboller sistemini bilmelidir. 

Kendi dünyasını, teolojik terimlerle olduğu kadar psikolojik terimlerle de yorumlama ve 

tecrübe etme donanımına sahip olmalıdır. Her iki düşünce tarzı ile uyum içinde nasıl 

hissedeceğini, davranacağını ve düşüneceğini öğrenmelidir. Bununla birlikte, iki alanı bir 

bütün haline getirmek neredeyse imkansızdır. Çünkü teoloji ve Psikoloji mantıksal olarak 

birbirinden farklıdır. Bu ikisinin de kendine has hedefleri, konuları, yöntemleri ve 

dilbilimsel (linguistic) kuralları vardır ve bu iki alan farklı düzeylerde bulunmaktadır. Her 

iki bakış açısı da pastoral danışmanın bir yönünü oluşturmaktadır. Bu durumda denilebilir 

ki; teoloji ve Psikoloji, bir kişiye entegre edilebilir ama dil ve düşünce bazında sistematik 

olarak birbirlerine entegre edilemez. Dolayısıyla pastoral danışma, danışmanlığa 

başvuran kişinin materyallerini, psikolojik ve teolojik şeklindeki iki ayrı bakış açısını 

dikkate alarak her iki mantığı da göz önünde bulundurmak suretiyle yorumlamak 

anlamına gelmektedir. Böylece ne teolojinin psikolojileştirilmesine ne de Psikoloji’nin 

teolojileştirilmesine gerek kalmaz. Nitekim zaman zaman bezerlik arz etseler bile bu iki 

alan temelde birbirinden farklıdır.654 

Pastoral Psikoloji, manevî rehberlik ile Klinik Psikoloji arasında bir köprü özelliği 

taşımaktadır. Din Psikolojisi’nin alt dallarından biri olan Pastoral Psikoloji, dine 

psikolojik yaklaşımlar ile teolojik yansımaları da birbirine bağlamaktadır.655 Bu noktada, 

Psikoloji’nin teoloji ile olduğu gibi teolojinin de Psikoloji ile ilgilenmesi söz konusudur. 

Pastoral teolojinin Psikoloji ile ilgilenmesi ve onun teorilerini kendi alanına uygulamaya 

başlamasının, 1940’lı yıllarda gerçekleştiği ileri sürülse bile Pastoral Psikoloji’nin 

temellerinin eski Mezopotamya uygarlıklarına kadar uzandığı söylenebilir. O dönemde, 

“hekim-rahip” ismi verilen kişilerin, hastaların günahlarından kurtulmalarına yarımcı 

olmak için bir çeşit terapi uyguladıkları kaynaklarda mevcuttur.656 Psikolojinin bilim dalı 

                                                
653 Hunsinger, Deborah van Deusen, Theology and Pastoral Counseling: A New Interdisciplinary 
Approach, William B. Eerdmans Publishing Company, Michigan 1995, s. 1.  
654 Hunsinger, age, s. 5-6. 
655 Holm, Din Psikolojisine Giriş, s. 152. 
656 Bkz. Birinci Bölüm, İlkçağ Medeniyetleri, s. 6-7. 



 140 

haline gelmesinin ardından geçen süreçte, Avrupa’da Freud ve Amerika’da William 

James’in çalışmaları da Pastoral Psikoloji’nin kurulmasında etkili olmuştur. Çünkü bu iki 

psikoloğun çalışmaları, insan davranışına statik bir bakış açısının, sadece fiziksel etki-

tepkiyi esas alan teorileri aşan dinamik bir bakış açısına dönüşmesinde etkili olmuştur. O 

dönemde, sadece Hıristiyan geleneği üzerinde durulmamış; bizzat dinî tecrübenin 

dinamiklerine ilişkin sorular gündeme gelmiştir ve bu dinamikler, psikolojik ve 

psikoterapik açılardan ele alınmıştır. 1930’lu yıllarda Pastoral Psikoloji’nin ilgisi, 

Hıristiyanlık, Yahudilik ve Şamanizm gibi din kaynaklı kişilik dinamikleri 

çalışmalarından ziyade Sosyoloji ve Psikoloji alanlarında yapılan kişilik ile ilgili 

çalışmalara yönelmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalar Batı’nın insan doğasına bakışını 

oldukça değiştirmiştir ve bu durum halen geçerlidir.657  

Pastoral Psikoloji tarihi eskilere dayansa bile akademik ve klinik disiplin olarak 

olgunlaşmasının son yarım asırda gerçekleştiği söylenebilir. Nitekim, Pastoral danışma, 

hem Psikoloji hem de teoloji alanlarında iyi bir donanım gerektirir. 658 Pastoral 

danışmanlar, hem oldukça fazla sayıdaki psikolojik kuramları hem de dinî öğretileri göz 

önünde bulundurmaları gerektiği için her iki alana da hakim olacak bir eğitim sürecinden 

geçirilmelidirler. Çünkü danışman, kendisine başvuran kişinin psikolojik durumunun yanı 

sıra inancını da göz önünde tutmalıdır. Şu halde Pastoral Psikoloji’de çizilen tablo, dinî 

fikir ve deneyimleri, danışmanlık teori ve pratiğine katarak farklı bir boyutta hizmet 

vermek şeklindedir.659 Psikoloji tarihi boyunca ileri sürülen tüm kişilik kuramları, 

danışmanın hastasına yardım etmede fark yönlerden fayda sağlayabilir. Bu nedenle 

pastoral danışma, insanın bir çok kişilik özelliğini dikkate alarak çok boyutlu bir çalışma 

gerçekleştirmesi yönüyle bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir.660 

Pastoral teoloji, Psikoloji ile ilgilenmeye başladığı zaman yöntemleri uygulama 

problemi gündeme gelmiştir. Eksikliği hissedilen kalifiye elemanların yetişmesi amacıyla 

Psikoloji okulları ve papaz okulları (seminary) açılmıştır. Ulusal Zihinsel Sağlık 

Enstitüsü (The National Mental Health Institute), teolojik (din dersi veren) okullarda 

Psikoloji programlarının açılmasına yardımcı olmuştur. En azından yedi üniversite, lisans 

döneminde din ve Psikoloji ve bunların türevlerinden oluşan derslerin okutulmasını 

                                                
657 Emerson, James G., “Pastoral Psychology in the Dynamic of the New Millennium”, Pastoral 
Psychology, v. XLVIII, i. 4, 2000, s. 251. 
658 Hunsinger, Theology and Pastoral Counseling, s. 1.  
659 Özdoğan, Öznur, “Ruhsal Yaklaşım ve İnsan: Türkiye’de Bir Uygulama Örneği”, Tasavvuf, C. XV, 
2005, s. 137. 
660 Özdoğan, agm, s. 138. 
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önermiştir.661 Bunu izleyen süreçte 1950’lerde fakültelerde (okullarda) büyük bir değişim 

meydana gelmiştir. Harvard İlahiyat Fakültesi (Harvard Divinity School), Richmond’daki 

Teolojik İlahiyat Fakültesi Birliği (Union Theological Seminary), aynı şekilde New 

York’taki Teolojik İlahiyat Fakültesi Birliği (Union Theological Seminary), Güney 

Kaliforniya Üniversitesi Din Bölümü (The Department of Religion at the University of 

Southern California), Atlanta ve Decatur’daki Emory ve Columbia ve 1962 yılında da 

Princeton Teoloji Okulu (Princeton Theological Seminary), pastoral ilgi ve danışmanlığı, 

dinî kuruluşun teolojik boyutu olarak sunmuşlardır. Tüm bu okullar, teolojiyle psiko-

dinamik ilişki üzerine odaklanmıştır. O dönemden günümüze kadar, bu alanda çeşitli 

görüşler ileri sürülmüştür.662  

Pastoral danışmanlar almış oldukları psikolojik ve dini eğitimden dolayı 

çalıştıkları alanlarda psikolojik yöntemlerin yanı sıra  dini motiflerden de 

faydalanmaktadırlar.663 Dolayısıyla pastoral danışmanlar olayı sadece dinsel açıdan 

görmemekte; ancak, dinin de insan hayatının önemli bir parçası olduğunu bilerek ve 

Psikoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek, teoloji ve Psikoloji’yi birleştirerek hizmet 

vermektedirler.664 Aslında her ne kadar kaynakları ve uygulama alanları farklı bile olsa, 

genel olarak dinlerin ve psikoterapilerin amacı, insanın duygusal dengesini kurma ve 

korumasında ona yardımcı olarak sağlıklı bir ruh hali içerisine girmesini sağlama 

noktasında kesişmektedir.665 Ancak hemen belirtmek gerekir ki; din, bir noktaya kadar 

terapik etkileri içinde barındırsa bile nihaî anlamda o, bunun ötesine geçerek aşkın boyuta 

vurgu yapmak suretiyle daha geniş bir alana yayılmaktadır. 

1960’lardan itibaren pastoral danışmanlık organizasyonları gelişmiştir. Bunlar 

arasında Klinik Teoloji Birliği (Clinical Theology Association), Richmound Derneği 

(Richmound Fellowship), Raphael Danışma Merkezi (Raphael Counseling Services) ve 

Dympna Merkezi (Dympna Center) gibi oluşumlar sayılabilir. Ayrıca merkezi Protestan 

Kiliseleri olan daha katı Hıristiyan gelenekleri taşıyan danışmanlık sistemleri de 

mevcuttur. Buralarda daha çok dua edilip Hıristiyan geleneklerine ait öğeler anlatılmakta 

ve İncil’den okumalar gibi faaliyetler yapılmaktadır.666 
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1975 yılından sonra papazların danışmanlık konusunda eğitim görmeleri daha da 

yoğunlaşmıştır. Özellikle Anglikan Kilisesi’nde (İngiliz Kilisesi) bu konu hakkında 

çeşitli eğitim programları düzenlenmiştir ve bütün Anglikan rahiplerinin mesleğe 

atılmadan önce pastoral danışmanlık hakkında eğitilmesi ön koşul olmuştur. Ayrıca hem 

dinî kuruluşlar, danışanlık konusunda elemanlarını eğitirken hem de akademik kuruluşlar, 

pastoral danışmanlık konusunda kendi öğrencilerini eğitme yoluna gitmişlerdir.667 

Pastoral sağaltım ve danışma hareketi, genellikle doğru davranışı gösteren 

hükümlerden ve sosyal kurumların meşruiyetinden kendini çekmiş, bireycilik ve kendi 

kendine yetme gibi alanlara doğru bir yönelmiştir.668 Pastoral sağaltımın iyileştirme, 

destekleme, yönlendirme gibi özellikleri bulunur. İyileştirme özelliği daha ziyade kişisel 

ilişkilerde yoğun sorun yaşayan insanlar üzerinde uzun süreli bir pastoral danışma olarak 

kendini gösterir. Destekleme fonksiyonu ise destek danışmanlığında, destek gruplarında 

görülmektedir. Yönlendirme fonksiyonu ise hayatlarında bir yön arayan, iş arayan, evlilik 

hazırlığında olan veya emeklilik dönemini yaşayan ya da kariyer değişimlerinde etkilidir. 

Pastoral danışmanlığın dördüncü önemli özelliği olan arabuluculuk / uzlaştırıcılık daha 

çok çift terapilerinde, eş ve aile danışmanlığında ve grup terapilerinde kullanılmaktadır. 

Ancak bireysel danışmada da kullanılabilir. Son olarak ta Clinebell tarafından 1987 de 

beşinci bir fonksiyon eklenmiştir. Bu da  eğitmek; geliştirmektir. Birey ve grubun kişisel 

büyümesini ve gelişmesini teşvik edici , öngörücü, cesaret verici bir etkidir.669 

Bireyin bedenen ve ruhen sağlıklı olmasını önceleyen Pastoral Psikoloji, 

psikologların insana dair teorilerinin din hizmetleri alanına uyarlanması şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Pastoral Psikoloji’nin ortaya çıkışı, bu yeni alanda kurucu ve pratik 

incelemelerin yapılmasına davet niteliğinde olduğu için ilk Pastoral Psikoloji 

çalışmalarında, teorik bölüme daha kısa; teknoloji ve sağaltım verimi gibi konuların 

bulunduğu bölüme ise daha uzun yer ayrılmıştır. O dönemden itibaren, teoloji ile 

Psikoloji’nin diyaloğunun ne şekilde ve ne ölçüde olacağına dair çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Zaman içerinde bu diyalog, genel olarak sosyal bilimleri kapsayacak şekilde 

genişlemiştir. Paul Tillich’in eseri The Courage to Be (Olma Cesareti, 1952) ve Reinhold 

Niebuhr’un kitabı Self and the Dramas of History (Kişi ve Tarihî Olaylar Dizisi, 1955), 

bu diyaloğu konu alan ilk ve önemli çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu çalışmalardan 
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sonra ise, daha çok, doğrudan Din Psikolojisi’ni inceleyen araştırmalar ivme 

kazanmıştır.670 

Pastoral alanda etkinlik gösteren psikologlardan Rogers ve Clinebell, Pastoral 

Psikoloji’nin gelişiminde önem arz eden iki isimdir. Rogers, 1951 yılında Hasta Merkezli 

Terapi (Client-Centered Therapy) fikrini ortaya atmıştır. 1961’de ise, On Becoming a 

Person (Birey Olma Üzerine) isimli eserini yayınlamıştır ve bu iki çalışma Pastoral 

Psikoloji akımında önemli eserlerdir. Rogers’a göre hasta merkezli teorinin üç temel taşı 

vardır: uyum, kabul ve empatik yaklaşım. Rogers, uyum terimini, samimiyet ve gerçekçi 

olma ile eş anlamda kullanmıştır. Ona göre terapist, profesyonel yönünü ve kişisel 

yapısını ne kadar geride bırakırsa hastanın da o kadar olumlu gelişme göstermesi 

muhtemeldir. Rogers’ın “kabul”den kastı, terapistin hastaya koşulsuz olumlu yaklaşım 

benimsemesidir. Kabul, terapi süresince hastanın deneyimlediği her türlü duygunun 

tasdik edilmesidir. “Empatik anlayış” ise, terapistin, hastanın deneyimlediği duygular ve 

kişisel anlamları tam olarak hissetmesi ve bu kabulcü anlayışı hastasına bildirmesidir. 

Böylece danışman, hastanın kendisi gibi olmasa bile onun gerçek duygularını tecrübe 

etmektedir.671  

Psikologlar, Rogers’ın teroisinin Pastoral Psikoloji tarafından kolayca kabul 

görüp kendine mal etmesinde o dönemin sosyal şartlarının etkili olduğu görüşündedirler. 

Pek çok sosyal kurumun bireye, bireyin de bu kurumlara güvenmediği bir ortamda 

Rogers, teorisinin güven üzerine kurmuş olması, ilgileri üzerine çekmiştir.672 

Amerikan Pastoral Danışmanlar Derneği’nin (American Association of Pastoral 

Counselors) ilk başkanı olan Clinebell’in ileri sürdüğü gelişim teorisi (growth theory) de, 

Rogers’ın hasta merkezli terapisi gibi insanları gözleme ve onlara yardım etme temeline 

dayanmaktadır. Bu etkinlikleri göz önünde tutan danışman, “kurtarıcı” olarak 

nitelendirilir. Bir kurtarıcı olarak danışman, insan potansiyellerinin gerçekleşmesiyle 

sonuçlanan gelişme sürecini kolaylaştırır. Clinebell, kurtarma terimini, “gelişimi 

yavaşlatan her şeyden uzak durma ve artan yeterlilik, umut, sevinç ve topluma faydalı 

olmaya meyletme” şeklinde açıklamıştır. Buna ilaveten, gelişim danışmanlığı hipotezi, 

hasta danışman arasındaki bire bir ilişkiden fazlasının gelişme yardımcı olması 

gerektiğini iddia etmiştir. Bu kaynaklar, hastanın kendisi, danışman, hastanın kişiler arası 

                                                
670 Browning, “The Past and Possible Future of Religion and Psychological Studies”, s. 167. 
671 Snodgrass, “From Rogers to Clinebell: Exploring the History of Pastoral Psychology”, s. 517-518. 
672 Snodgrass, agm, s. 519. 



 144 

(interpersonal) iletişimi ve sosyal kurumlardır. Bu tür ilişkiler, kiliselerde, okullarda ve 

diğer toplumsal kuruluşlarda ortaya çıkmaktadır.673 

Clinebell, çeşitli dillere çevrilen yirmiden fazla kitaba yazarlık yapmış, katkıda 

bulunmuş ve editörlüğünü üstlenmiştir. 2005 yılında ölmeden önce Clinebell, Claremont 

Teoloji Okulu’nda (Claremont School of Theology) 30 yıl boyunca bu yaklaşımını 

uygulamıştır. Clinebell’in gelişim danışmanlığı yaklaşımı, günün koşullarına 

uygulanabilir olması nedeniyle Rogers’ın teorisini geride bırakmıştır. Hem Rogers’ın 

hem de Clinebell’in yaklaşımları, halen uygulanmakta ve Pastoral Psikoloji’nin teorisi ve 

uygulamasına katkıda bulunmaya devam etmektedir.674 

Son 30 yıldır, psikologlar ve din adamları (religionists) arasındaki anlaşmazlık 

yerini, karşılıklı ilgi ve işbirliğine bırakma eğilimindedir. Pastoral Psikoloji akımının 

hızla büyümesi, hem dindar hem de dindar olmayan psikologları, insan potansiyelini 

geliştirme çabaları noktasında bir araya getirmiştir. Bu konuda, Amerikan Psikoloji 

Derneği’nin bir bölümü olan Din Psikolojisi alanındaki çalışmalar, bu akımın 

yaygınlaşmasında merkezî bir rol üstlenmiştir. Örneğin Sanborn, Mental-Spiritual Health 

Models (Zihinsel-Ruhsal Sağlık Modelleri, 1979) isimli kitabında, zihinsel ve ruhsal 

sağlık ve hastalık durumlarıyla Pastoral Psikoloji ile teolojinin ilişkisini ele almıştır. 

Kısacası, günümüzde din ile Psikoloji’nin bütünleşmesi, Psikoloji’nin, teolojinin içinde 

bulunan; teolojik bir disiplin olduğu yönündeki görüşü destekler niteliktedir.675 

Yukarıda örnekleri verilen psikolojik terapilerin din hizmetlerine uygulanması, 

uzun bir süreçte ancak gerçekleşebilmiştir. Çünkü teologların Psikoloji’ye bakışları 

farklılık arz etmiştir. James ve Freud’un ardından Jung, Adler ve Rogers’ın 

çalışmalarının etkisiyle bazı papazlar, pastoral ilgiyi tekrar gözden geçirmede derin ve 

faydalı olan ve kişilikle ilgili yeni bir düşünce ekolünün yayılmaya başladığını fark 

etmişlerdir. Ancak bu görüşlerin büyük bir kısmı, dini nevroz olarak gören düşüncenin 

saldırıları nedeniyle ortaya çıkmadan bir kenara bırakılmıştır. Görüşlerinden 

vazgeçmeyen diğer grup ise, insan dinamikleri ile kurtuluş, tedavi, bağışlanma, acı ve 

refah gibi teolojik kavramlar arasındaki ilişkiyi bulmak için Psikanaliz ve kişilik 

çalışmalarının arka yüzündeki katkıları gören alanının öncüleri olmuşlardır. 676  

                                                
673 Snodgrass, “From Rogers to Clinebell: Exploring the History of Pastoral Psychology”, s. 520. 
674 Snodgrass, agm, s. 524. 
675 Hood, Ralph W. ve diğ., The Psychology of Religion The Guilford Press, New York & London 1996, s.  
407. 
676 Emerson, “Pastoral Psychology in the Dynamic of the New Millennium”, s. 253-254. 



 145 

Freud ve Jung’un da pastoral danışmanlık üzerinde önemli etkileri olduğu 

söylenebilir. Din adamları, dinsel inanışların nörotik görünüşlerini anlamada Freud’un 

yaptığı dinî kritiklerden faydalanmışlardır. Ayrıca Jung’un sıklıkla kullandığı semboller, 

rüya imgeleri ve dinsel bakış açısını onaylayıcı yaklaşımı, bir çok pastoral danışmanı 

Jung kuramının sempatizanı yapmıştır.677 Harry Emerson Fosdick’in çalışması On Being 

a Real Person (Gerçek İnsan Olma Üzerine), konuyu popüler hale getirmiş ve kişilik 

çalışmalarına başvurmanın meşruiyetinin sinyallerini vermiştir. 1930’lardan günümüze 

kadar bu alan, yöntem ve uygulamada belli bir kuruluşa sahne olmamıştır. Ancak, 

pastoral konulara modern yaklaşımın, sağaltım ve danışmanlık  bağlamına yapılan vurgu 

ile başladığı söylenebilir. 678 

Pastoral Psikoloji akımının ortaya çıkmasında etkili olan nedenlerden bir diğeri 

de, psikanalistlerin seanslarında karşı karşıya kaldıkları bazı durumlar olmuştur. 

Hastasını tedavi sırasında onun iç dünyasını derinliklerine inen psikanalist, bir şekilde 

dinî unsurlarla karşı karşıya kalmıştır. Hastasına yardım etmek için onun bastırılmış 

duygu, istek ve arzularının yanı sıra dinî alt yapısının da bilinmesinin gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla psikanalist, hastasına yardım etme amacı doğrultusunda bir araç 

olarak dine önem vermek durumunda kalmış; din ile zihinsel sağlık arasında bir ilişki 

olduğu yönünde de bir kanaate sahip olmuştur.679 

20. yüzyılın başlarından itibaren pastoral sağaltım, genellikle bir papaza veya 

hastane vaizine gitme şeklinde; bu papazlar da başka bir iş yapmayan ruhban sınıfı olarak 

algılanmıştır. Bu sağaltım hatta teolojinin ardında bilimin olduğu gerçeği çok az kişinin 

aklına gelmektedir. Sonuç, bir taraftan inancı mantık çerçevesinde ele alma diğer taraftan 

tedavi kavramına tamamen farklı bir bakış şeklinde ortaya çıkmıştır.680 Pastoral Psikoloji, 

manevî rehberlik ile Klinik Psikoloji arasında etkinlik göstermektedir. Kişilerin hayat 

görüşleriyle ilgili sorunları ele alan bu Psikoloji, ağır ruhsal hastalıkların tedavisini 

uzaman psikiyatrlara bırakarak kapsamına dahil etmemiştir.681 

İsveç’te Kilise papazları arasında pastoral sağaltım ile ilgili yapılan bir 

araştırmada neredeyse bütün papazlar, pastoral sağaltımın Hıristiyan/teolojik bir bakış 

açısına dayandığını ve bu sağaltımın, Kilise’nin sorumluluğunda olduğunu ileri 
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sürmüşlerdir. Onlara göre pastoral sağaltım süreci, Tanrı’dan Kilise’ye; oradan da inanan 

ve inanmayan, tüm insanlığa kadar uzanmaktadır. Bu noktada iki önemli husus dikkat 

çekmektedir: Öncelikle pastoral sağaltım, Kilise’nin tüm işlevlerini kapsamakta; sadece 

danışmanlık seanslarıyla sınırlı kalmamaktadır. Diğer yandan, pastoral sağaltım, 

Kilise’nin sınırlarının ötesine kadar genişlemektedir.682 

Adı geçen araştırmada papazlar %90 oranında, pastoral sağaltımın, ruh ve içsel 

dünyanın da sağlıklı olması esasına dayandığını belirtmişlerdir. Bu grubun %80’i pastoral 

sağaltımın Hıristiyan/teolojik zeminde ele alınması gerektiğini savunmuşlardır. Pastoral 

sağaltımın hayat boyu sürdüğü, sadece kişisel değil tüm insanlık bağlamında ele alınması 

gerektiği gibi görüşlerin de yer aldığı çalışmada, papazların %43 gibi azımsanmayacak 

kadar büyük bir oranının da, Tanrı kaynaklı olması sebebiyle pastoral sağaltımın terapi, 

Psikoloji ve diğer yardımcı uygulamalarla karıştırılmaması gerektiğini ifade ettikleri 

ortaya çıkmıştır.683 Bu araştırmanın sonuçları, teoloji ile Psikoloji’nin iki ayrı mantık 

olarak ele alınması gerektiği şeklindeki görüşü desteklediği söylenebilir. 

Pastoral Psikoloji’nin uygulandığı pek çok toplumun var olduğu gerçeği göz ardı 

edilmemelidir. Bir Hindistan köyünde bile pastoral danışmanla karşılaşılabilir ya da bir 

pastoral danışman, güney kırsalından gelip Chicago kent merkezine sağaltım getirebilir. 

Her bir danışman, kendi toplumunu temsil etmektedir ve sağaltım dağıtma dinamikleri o 

kültürün bir parçasıdır. Dolayısıyla Pastoral Psikoloji’yi, papaz, öğretmen, sosyal hizmet 

görevlisi ve klinik terapist gibi bireysel olarak sağaltım dağıtan kimseler bağlamından 

daha geniş bir bağlamda ele almak gerekmektedir. Bu geniş bağlam, Pastoral 

Psikoloji’nin, pastoral psikologlar açısından değil; pastoral psikologlara kimliklerini 

veren pastoral toplumlar açısından tanımlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.684 
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SONUÇ 

 

Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar uzanan süreçte Psikoloji, çeşitli 

şekillerde daima insanların gündeminde olmuştur. Psikoloji, sadece deneyci bakış 

açısıyla değil, aynı zamanda çeşitli teoriler tarafından da yönlendirilmiştir. Çalışmamızda 

bahsi geçen farklı yaklaşımlar dikkate alındığında, Psikoloji’nin çok geniş çapta değişik 

yorumlara açık olduğunu söylemek mümkündür. Çok yönlü ve kompleks bir varlık 

olduğu için insanı tek bir teori veya belli bir bakış açısıyla inceleyip bilimsel veriler 

ortaya koymak, oldukça zor görünmektedir. Bununla birlikte Psikoloji alanında ortaya 

atılan farklı görüşler, insanın bilinmeyen bir yönüne daha ışık tutmakta ve bilim 

ilerledikçe insana dair bilgiler artmaktadır. 

İnsanlığın medeniyetlerini üzerine kurdukları din anlayışları da hep Psikoloji ile 

ilişki içinde olmuştur. Tarihte insanların ve toplumların din algıları farklılık arz etmekle 

birlikte farklı dinlerde ortak noktaların olduğunu ileri süren düşünürler de olmuştur. 

Yaptığımız araştırmadan elde ettiğimiz verilere göre diyebiliriz ki ilkçağ, doğa 

kanunlarının bilimsel olarak ele alınması söz konusu olmadığı için animist bir yaklaşıma 

sahne olmuştur. İlkel kabileler başta olmak üzere ilkçağ insanı, karşı koyamadığı doğa 

gücü karşısında çaresiz kalınca onu dini haline getirmiştir. O dönemde daha çok tabiatla 

bir olan insan anlayışı ile dünyanın ruhlar veya tanrılar tarafından yaratıldığı ve 

düzenlendiği görüşleri hakimdir. 

Ortaçağ, tüm bilim dünyasında din dogmalarının hakim olduğu bir dönem olarak 

bilinmektedir. Özellikle Batı’da Kilise’nin dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, 

tarihte ciddi kırılma noktalarının meydana gelmesine neden olmuştur. Bu dönemde doğa 

kanunlarına yönelik yeni keşifler, dünyayı evrenin merkezi olmaktan çıkarmış ve insanı 

da diğer canlılar sınıfına indirgemiştir. Asırlar boyu sürecek olan bilim din çatışmasının 

tohumları böylece atılmıştır.  

Psikolojinin resmen kurulduğu 19. yüzyıl ve hızla geliştiği 20. yüzyılda ise, insan 

ve dine karşı farklı tutumlar belirmiştir. Skinner, Freud gibi psikologlar dine karşı 

olumsuz bir tavır sergilerken Jung ve Maslow gibi psikologlar ise dinin insan hayatındaki 

önemine vurgu yaparak terapik değerini dile getirmişlerdir. Davranışçılık ve Psikanaliz’in 

etkisiyle uzun süre dine uzak kalan ya da dine tedavi edilmesi gereken bir nevroz olarak 

bakan Psikoloji, Hümanist Psikoloji ve sonrasında yeniden değer kazanmıştır. Aslında bu 

durum psikologların insan görüşleri ile de yakından alakalıdır. Nitekim davranışçılara 
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göre insan, uyarıcılara şuursuzca tepki veren organizma iken Psikanaliz’in kurucusu 

Freud’a göre bilinçaltı ve çocukluk deneyimlerine hapsolmuş bir varlıktır.  

Hümanist Psikoloji’nin insana değer vermesi ve onun potansiyellerini geliştirmesi 

gerektiğini ileri sürmesinin ardından, Psikoloji’nin dine bakışında hızlı bir değişim 

yaşanmıştır. Önce nevroz olarak görülen din, insanın hayatını anlamlandırmada ve 

kendini aşmasında büyük rol oynayan bir değere yükselmiştir. Bu noktada Batı, Doğu 

geleneklerine ilgi duymuş; kadim uygulamaların psikoterapik etkilerini araştırmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla bu karşılaşmada din, tekrar sahneye çıkmıştır. 

Sonuç olarak denilebilir ki; Psikoloji’nin günümüzdeki konumu, uzun ve zorlu bir 

yolculuktan sonra gelinen son noktadır. İstisnalar olmakla birlikte genel olarak, 

Psikoloji’nin dine önce olumsuz baktığı, zamanla yeniden ona yöneldiği ve artık mistik 

boyutuyla önem kazandığını söylemek mümkün görünmektedir. Dünya çapında Psikoloji 

alanında yapılan çalışmalara bakıldığında dini dikkate alma noktasında artan bir grafik 

göze çarpmaktadır. Buradan hareketle önümüzdeki süreçte Din Psikolojisi alanının daha 

çok gündeme geleceği ve hızla artan araştırmalarla daha da gelişeceğini söylemek 

mümkün görünmektedir. 
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