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

kiflilik psikolojisi ve kiflilik kavramlar›n› tan›mlayacak,kiflili¤in geliflimine et-
ki eden biyolojik ve çevresel etkenleri aç›klayabilecek,
kiflili¤in anlafl›lmas› ve incelenmesine yönelik gelifltirilen kuramlar› tan›mla-
yabilecek,
kiflili¤in de¤erlendirilmesi için yap›lan kiflilik testlerinin neler oldu¤unu ve
özelliklerini aç›klayabileceksiniz.
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‹kizler hakk›ndaki araflt›rmalara yönelik bir kavgayd› bu. Her iki kardefl de ken-
di uzmanl›k alanlar›ndaki dergilerde bu konu hakk›nda yazm›flt› – Eduard, bi-
yolojik; Lothar, toplum bilimsel aç›dan karfl›t düflmüfllerdi. Kavgalar›n›n co¤rafi
kaç›fl noktas› Minneapolis’ti. Pek çok gözlemci, Profesör Bouchard ve ekibinin
burada tek yumurta ikizleri üzerine yürüttü¤ü uzun süreli araflt›rman›n insan
kiflili¤inin as›l olarak kal›tsal bir öze mi dayand›¤›, yoksa çevre faktörlerinin mi
belirleyici oldu¤u fleklindeki büyük bilmeceye bir çözüm getirece¤ini umuyordu.
Eduard’›n gözünde her fley çevre kuramc›lar›n›n ve bunlar›n felsefi muhatapla-
r›n›n iflaslar›n› ilan edeceklerine iflaret ediyordu. Belli durumlar üzerinde yap›-
lan araflt›rmalar, daha emzirme ça¤›nda ayr›lan ve son derece farkl› ortamlar-
da yetifltirilen tek yumurta ikizlerinin son derecede benzer özellikler gelifltirdikle-
rini gösteriyordu. Denizlerle, konum farklar›yla, hatta demir perdeyle birbirle-
rinden ayr›lsalar bile çevreleri karfl›s›nda ak›l almaz bir kahramanl›kla savun-
duklar› do¤ufltan verili bir program› yerine getiriyorlard›. Birbirleriyle hiç bir te-
maslar› olmaks›z›n, hatta birbirlerinden haberleri bile olmadan ayn› marka si-
gara içiyor; zehir yeflili elbiselere karfl› ayn› düflkünlü¤ü gelifltiriyor; ayn› yafllar-
da Linda ad›nda sar›fl›n, dolgun gö¤üslü bir eflten boflan›yor ve sonunda birbir-
lerinden yaln›zca on kilometre uzakl›kta birer köy okulunda iki yafll› insan ola-
rak müdürlük yap›yorlard›.

Profesör Bouchard’›n raporlar›, Lothar’›, ço¤unlukla Eduard’a nefleden yok-
sunmufl gibi gelen kahkahalara bo¤uyordu. Lothard, genellikle makaleleri ondan
önce okumufl oluyor ve Eduard için mühürlü kap› olan Rus dilinde bas›l› k›y›da
köflede kalm›fl dergilerden edindi¤i, geri plan bilgilere dayanarak bu makaleleri
sorguluyordu. Lothar araflt›rma paras›n›n CIA kaynaklar›ndan ç›kt›¤›n› öne sü-
rüyordu. Bouchard’›n ikizlerinin sigaralara, elbiselere, kad›nlara, ayn› marka
arabalara gösterdikleri flafl›rt›c› düflkünlük y›llar öncesinden senaryolaflt›r›lm›flt›.
Bouchard’›n projesi de on befl y›l öncesinin ad› ç›km›fl Cyril-Burt skandal› gibi so-
nuçlanacakt›: O zamanlar, sözüm ona zekan›n kal›tsall›¤›n› kan›tlayan bir ikiz-
ler araflt›rmas›n›n ampirik verilerinin büyük ölçüde sahte oldu¤u ortaya ç›km›flt›.

Eduard bu tür itirazlara her zaman tepki gösterirdi. Lothar’›n "gen fraksiyonu"
karfl›s›ndaki polemi¤inin asl›nda neyi hedefledi¤ini bildi¤ini san›yordu: Bu, ba-
bas›n›n Eduard’a yak›flt›rd›¤› "do¤ufltan yetenek"ti. (Lothar’a göre) Eduard’›n du-
rumunda, yetenek hanesine yaz›lm›fl art› puan, babas›n›n bir vehmi olman›n öte-
sine geçmezdi. Babalar›, kendi h›rs›n› t›p biliminde tatmin edemedi¤i için kendi
düfllerini ilk do¤an çocu¤una, toplumbilim diliyle söylersek, eline ilk geçene yan-
s›tm›flt›. Lothar bu yans›tman›n gerçekte Eduard’a belli avantajlar sa¤lad›¤›n› ka-
bul ediyordu. Babas›n›n, befli¤ine konmufl oldu¤unu iddia etti¤i sözü geçen tar-
t›flmas›z yetenek, Eduard’da, her fleyden önce, babas›n›n tek yanl› ve kör güveniy-
le uyanm›flt›. Lothar çevre teorisini savunuflunda flu iddiaya var›yordu: Evet, ke-
sinlikle kendisi, Lothar, e¤er Mozart ya da Einstein’›n evinde yetiflmifl olsayd›, bu
adamlarda oldu¤u iddia edilen dehaya atfedilen baflar›lar›n ayn›s›n› dünyaya
mutlaka bahfletmifl olacakt›.

Kaynak: SCHNEIDER, Peter, "Paarungen", Rowohlt-Berlin Verlag GmbH, Berlin, 1992. (Çev.) ‹lknur ‹gan,
"Çifleflmeler", Alfa Yay›nlar›, 1997.
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G‹R‹fi
‹nsan için en ilginç konulardan birisi kuflkusuz insan›n kendisidir. ‹nsan›n kendi-
ni tan›ma iste¤i ve amac›, insanl›k tarihi boyunca onun say›s›z çabalar›nda görül-
müfltür. Örne¤in, güzel sanatlar-resim-,edebiyat, din, felsefe, t›p bilimleri; ve niha-
yet 19.yüzy›lda önem kazanan bilimsel çal›flmalar yoluyla insan, içinde yaflad›¤›
çevresini, bu çevrede yer alan olgu ve olaylar› anlamaya ve yorumlamaya çal›fl-
m›flt›r. Shakespeare, Dostoyevski gibi yazarlar›n, insan özelliklerini derinlemesine
betimlemeleri; Camus, Kierkegard ve Sartre gibi yazar ve filozoflar›n yap›tlar›; kül-
türlerin ayr› ayr› ya da bir kültürün kendi içinde nesilden nesile aktard›¤› gözlem
ve genellemelerin hepsi, insan davran›fllar› ve insan do¤as› hakk›nda bilgi biriki-
mine neden olmufltur. Tüm bu do¤al süreçler ve bilinçli çabalar, kiflili¤in, yani in-
san›n, kendini anlama, baflkalar›n› da anlama, inceleme ve çal›flmalar›na temel sa-
y›lacak fikir, görüfl ve denenceleri (hipotez) sa¤lam›flt›r. Ancak, kiflili¤in psikoloji
dal› içinde incelenmesi, bilimsel metodolojinin (yöntembilim) uygulanmas›n› da
beraberinde getirdi¤inden, oldukça yeni bir geliflme say›l›r.

K‹fi‹L‹K PS‹KOLOJ‹S‹ VE K‹fi‹L‹⁄‹N TANIMI
Kiflilik psikolojisi, insanlar aras›ndaki "bireysel ayr›l›klar›" oluflturan özellikleri -de-
¤iflkenleri- saptamak yoluyla, bireyleraras› ve bireyiçi ayr›l›klar› inceler. Böylece,
her insan›n kendine özgü olan bireyselli¤ini (emsalsizlik, benzersizlik) ya da di-
¤er insanlarla olan ortak özelliklerini (benzer yönlerini) betimler. O halde kiflilik
psikolojisi, genelde bireysel ayr›l›klar› oluflturan "ba¤›ms›z de¤iflkenleri" belirle-
mek yoluyla davran›fl›n düzenli oluflunu ve böylece davran›fllar›n yordanabilece-
¤ini olanakl› k›lmaya çal›fl›r. Ancak, bu aç›klamadan, "kiflilik psikolojisi" ile "birey-
sel ayr›l›klar psikolojisinin" birbiriyle tümden biniflen iki psikoloji alan› oldu¤u dü-
flünülmemelidir. Bu iki alan›n vurgulad›¤› konular farkl›d›r. fiöyle ki: Bireysel ay-
r›l›klar psikolojisi, gerçekte gözlenen özellikler (yafl, cinsiyet, kilo, göz rengi, ›rk,
kardefl say›s› vb.) boyutunda bireyleraras› ayr›l›klar› incelerken; kiflilik psikolojisi,
ço¤unlukla vardanan özellikler boyutunda ve örgün bir bütün olarak bireyi ele
alarak incelemelerine yön verir. Kiflilik psikolojisinde baz› kavramlar›n tan›mlan-
mas› önemlidir. Bunlar, kurultu ve vardama'd›r.

Kurultu (Construct): Bireyin içsel durumlar› ya da özellikleri hakk›nda ileri sü-
rülen ifadelerdir. Genellikle bu ifade ya da kavramlar›n oluflmas›, mant›ksal bir sü-
reç sonucudur ve belirli say›lt›lara dayanan kuramsal özellik tafl›r. Geçerli¤i, yarar-
l› ve ekonomik olma esas›na dayan›r. Örne¤in, zeka ve kiflilik birer kurultudur.

Vardama (Inference): Gözlenen ve ölçülen olaylardan, özellikle say›sal veri ve
olgulardan, henüz gözlenmeyen olay ve olgular›n yordanmas›d›r. Yani, eldeki ve-
rilerin ötesine gidilerek olaylararas› iliflkileri ve bu iliflkiler sonucu ortaya ç›kabile-
cek olaylar› yordamak, vardamada bulunmak demektir. Yordamalar say›sal veri
analizine dayand›¤›ndan oldukça güvenilirdir ve sa¤danabilme (s›nanarak do¤rula-
nabilme) özelli¤ini tafl›r. ‹statistiksel vardama iyi bir örnek olarak düflünülebilir.

Kurultu ve Vardaman›n ‹liflkisi: Kurultular›n gelifltirilmesi vardama sürecini
gerektirirken, herhangi bir vardama iflleminde de kurultulara baflvurulabilinir. ‹ki-
sini ay›rtetmek gerekirse kurultunun kuramsal ve mant›ksal; vardaman›n ise dene-
nebilir ve s›nanabilir oldu¤u söylenebilir.
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K‹fi‹L‹⁄‹N TANIMLANMASI
Kiflilik kavram› bir kurultudur. Çünkü kiflilik do¤rudan do¤ruya gözlenemez.
Gözlenebilen ve ölçülebilen davran›fllardan ve olaylardan, yaflant›lardan varda-
n›r. Gözlenenlerin ve "ölçülenlerin" ötesine gidilerek, bu davran›fllar›n temelinde-
ki psikolojik yap›y›, süreçleri ve organizasyonu keflfetme, kiflilik psikolojisinin
kuramsal ve deneysel çal›flmalar›n›n amac›d›r. Kiflili¤i tan›mlama çabalar› yüzler-
ce tan›m›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Bu tan›mlar, ço¤unlukla belirli bir
kiflilik kuram› çerçevesinde oluflturulmufl; kuram say›s› kadar farkl› "kiflilik" tan›-
m› ortaya ç›km›flt›r. Eldeki tan›mlar "kiflilik nedir?" sorusunu yeterli bir flekilde ya-
n›tlayamasalar da psikologlar›n ço¤unun üzerinde anlaflabildi¤i hemen hemen
tüm tan›mlar için geçerli olan baz› anahtar kavramlar üzerinde durmakta yarar
vard›r. Bunlardan birisi, emsalsizlik ya da bireye özgülük (uniqueness) kavram›-
d›r. Emsalsizlik, bireyi baflkalar›ndan ay›ran ve kendine özgülü¤ü oluflturan tüm
davran›flsal özelliklerdir. Birey bu özellikleri, biyo-psikososyal geliflim süreci için-
de yer alan koflullar ve geç girdi¤i yaflant›lar›n bir sonucu olarak kazan›r. O hal-
de bireyin emsalsiz olma nedenlerinden bafll›cas›, geçirdi¤i farkl› geliflim ve ö¤-
renme yaflant›lar›d›r.

Daha önce de de¤inildi¤i gibi, insanlar›n birbirlerine benzeyen yanlar› oldu¤u
gibi ayr›lan yanlar› da vard›r. Bu benzerlikler veya farkl›l›klar -ayr›l›klar- davran›fl-
lar›n zaman içinde kazand›¤› özelliklerden kaynaklanmaktad›r. Kiflilik alan›nda
çal›flan psikologlar bu benzerlik ve farkl›l›klarla onlar›n süreklili¤i ile ilgilenir. Bu-
nun nedeni, kiflili¤i oluflturan davran›fl ve tutumlarda zaman içinde gözlenen sü-
reklilik; dolay›s›yla tutarl›kt›r. Bu özelli¤in alt›nda yatan ana fikir; kiflili¤in yavafl
yavafl oluflan, aniden de¤iflip geliflmeyen kifliye özel bir davran›flsal özellikler bü-
tünü oldu¤udur. Kiflili¤in, yavafl da olsa de¤iflebilmesi davran›fllara, onlar›n yap›l-
ma nedeni, ortam ve koflullar›na ba¤l›d›r. Çünkü, oluflan kiflilik bulundu¤u aflama-
da davran›fllar› etkiler ve onlar›n da zaman içinde de¤iflmesine neden olur. O hal-
de davran›fl ve tutumlardan oluflan, oluflmas›n› sürdüren kiflilik, davran›fllar› etki-
ler ve etkilenen davran›fllar da kiflili¤i tekrar etkiler. Bu aktif bir etkileflim süreci-
dir; davran›fl, tutum ve kiflili¤in birbirinden ba¤›ms›z olarak düflünülmemesi gere-
kir. Bu da baflka bir anahtar kavram›n ortaya ç›kmas›na neden olur. Genel anlam-
da kiflilik ve davran›fllar aras›ndaki etkileflim; kiflili¤in gelifliminin süreklili¤i, dav-
ran›fl ve tutumlarda gözlenmesi beklenen tutarl›l›k gibi unsurlar›n örgün bütünlü-
¤ü, psikolojik ifllevsellik kavram›n› dikkate getirir.

Psikolojik ifllevsellik, bireyin yaflam›nda yer alan temel amaç ve yönelimler,
bunlara ba¤l› davran›fllar aras›ndaki iliflkidir. Bir baflka deyiflle, organizman›n, kal-
bin at›fl›, sindirim gibi biyolojik ifllevleri de¤il; ö¤renme, dikkat, bellek, alg›, duy-
gu, düflünce vb. gibi psiflik anlam kazanan davran›fllar önemlidir. Kiflilik incelenir-
ken genellikle yetiflkin birey ele al›n›r. Kiflili¤in, do¤umdan itibaren tüm geliflim
süresince çeflitli ö¤renme ve yaflam deneyimleri sonucu yetiflkinlik döneminde
belirginleflti¤i; davran›fllar›n bir örüntü içinde süreklilik ve tutarl›l›k özelliklerini
kazanarak bütünleflti¤i düflünülecek olursa, bu do¤ald›r.

Kiflilik tan›mlar›n› incelerken yukar›daki bilgilerin ›fl›¤›nda bafll›ca iki noktaya
dikkat edilmelidir. Bunlar: 

• Kiflilik tan›m› genellikle araflt›rmac›n›n yönelece¤i davran›fllar› ve bunlar›
incelemek için kullanaca¤› teknikleri seçmesinde yönlendirici olmal›d›r.

• Kiflili¤in yanl›fl veya do¤ru tan›m› yoktur.
fiimdiki halde elimizdeki en çal›fl›r ve geçerli gözüken kiflilik tan›m› flöyle for-

müle edilebilir: Kiflilik, bireyin çeflitli durumlardaki özel davran›fllarda ifadesini

Kifl i l i¤ in  Tan›mlanmas›242

Psikolojik ifllevsellik, bireyin
yaflam›nda yer alan temel
amaç ve yönelimler, bunlara
ba¤l› davran›fllar aras›ndaki
iliflkidir.

Kiflilik, birey(ler)in çeflitli
durumlardaki özel
davran›mlarda ifadesini
bulan yap›sal ve dinamik
özelliklerinin tümüdür.



bulan yap›sal ve dinamik özelliklerinin tümüdür. Bu özellikler onu baflkalar›ndan
ay›ran sürekli ve tutarl› olan davran›fllar›d›r (bireyin emsalsizli¤i). Bu tan›m olduk-
ça genifl kapsaml› olup afla¤›daki boyutlar› içermektedir:

• Kiflilik, bir yap› ve dinami¤i kapsar; yani kiflilik, parçalar (davran›fl) ve bun-
lar aras›ndaki iliflkilerle biçimlenir. Bu anlamda kiflili¤e bir sistem, bir bütün
gözüyle bakmal›d›r.

• Kiflilik, davran›flsal aç›dan betimlenir. Araflt›rmac› davran›fllar› gözleyebil-
meli; çeflitli teknik ve yöntemlerle, ölçme araçlar›yla ölçebilmelidir.

• Tutarl›l›k boyutu önemlidir. Kiflilik denince bireyin kendi içindeki ve birey-
ler aras›ndaki iliflkilerinde davran›flsal tutarl›l›¤› ima edilir.

• ‹nsanlar, baflkalar›yla grup etkileflimi içinde yaflarlar. Ö¤renme yoluyla ka-
zan›lan davran›fllar›n betimlenmesi aç›s›ndan önemli olan bu boyut, kiflilik
tan›m›nda kapsanmal›d›r.

K‹fi‹L‹⁄‹N GEL‹fiMES‹
Kiflili¤in geliflmesinde rolü olan etkenleri iki genel grupta inceleyebiliriz:

• Biyolojik Etkenler
• Çevresel Etkenler

Biyolojik Etkenler

Kal›tsal Etkenler
Saç, göz ve ten rengi gibi özellikler do¤rudan kal›t›ma ba¤lanabilir. Kiflili¤in ge-
liflmesinde kal›tsal etkenlerin rolü oldukça karmafl›kt›r. Belirli kiflilik özelliklerini
tek bafl›na ne kal›t›ma ne de çevre etkilerine ba¤layabiliriz. Davran›fllar›m›z›n ge-
liflmesinde ve nitelik kazanmas›nda her ikisinin de etkileri vard›r. Önemli olan, ki-
flili¤in oluflmas›nda çevre mi yoksa kal›t›m m› etkendir sorusuna yönelik tart›flma
yerine, biyolojik-kal›tsal etkenlerle çevresel etkenlerin etkileflimi sonucu kiflili¤in
nas›l geliflti¤inin incelenmesidir.

Fiziksel Yap›
Genel olarak bireyin fiziksel yap›s›n›n, baz› davran›fllar›n›, dolay›s›yla kiflili¤ini et-
kiledi¤i söylenebilir. Bedenindeki sakatl›k, eksiklikten dolay› mutsuz olan ve içi-
ne kapanan insanlara çevremizde s›kça rastlar›z. Örne¤in, bir delikanl›n›n kuvvet-
li, yak›fl›kl› ve sa¤l›kl› görünümü nedeniyle arkadafl grubundaki kabulünün, pres-
tijinin, ayn› yafltaki zay›f, çelimsiz ve sa¤l›ks›z bir delikanl›n›nkinden farkl› olmas›
beklenebilir. Bunun sonucu olarak, birinci delikanl›n›n ikinciye oranla kendine
daha güvenli, sosyal, giriflken, at›lgan ve baflar›l› olma gibi özellikleri gelifltirmesi
beklenebilir.

Çevresel Etkenler
Kiflili¤in gelifliminde çevrenin etkileri, döllenmeden bafllayarak sürer. Örne¤in,
hamilelik s›ras›nda yetersiz beslenmenin, geliflmekte olan fetüs üzerinde olumsuz
etkilerinin olmas›; ilaç, alkol, tütün, vb. gibi madde ba¤›ml›l›¤› olan annelerin ço-
cuklar›nda da ayn› maddeleri kullanmaya yatk›nl›¤›n olmas›; ya da hamilelikte ge-
çirilen afl›r› heyecanl› yaflant›lar›n bebekte de afl›r› hareketli olma gibi sonuçlar›
ortaya ç›karmas›... Bu gibi bilimsel yönden aç›klanabilen sonuçlar›n yan›s›ra bir
de eskiden beri yayg›n olan ancak yanl›fl ve bilimsel geçerli¤i olmayan birtak›m
düflünce veya inançlar da vard›r ki, bunlar bizi yan›ltmamal›d›r. Örne¤in, hamiley-
ken garip, çirkin birfleye bakan kad›n›n çocu¤unun da garip, anormal olaca¤›; yi-
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ne hamileli¤inde kültürel faaliyetlere kat›lan, çok okuyan kad›n›n çocu¤unun da
sosyal, entellektüel, zeki ve kültürlü olaca¤› gibi. 

Daha önce araflt›rma bulgular›na dayal› olarak verilen örneklerle anlat›lmak is-
tenen, annenin do¤um öncesi dönemde geçirdi¤i çeflitli yaflant›lar›n -beslenme,
heyecansal vb. -bazen dolayl› olarak bebe¤e, daha anne karn›ndayken bafllayan
etkilerinin olabilece¤idir. 

Do¤um sonras› ilk yaflant›lar›n, çocuklu¤un ilk y›llar›ndaki yaflananlar›n ve
çevre etkilerinin, ilerleyen y›llardaki kiflilik geliflimine olabilecek etkileri de önem-
lidir. Çevresel uyar›c› eksikli¤i, yoksunlu¤u ya da zenginli¤inin etkilerini incele-
mek için yap›lan baz› araflt›rmalar sonuçlar› bak›m›ndan oldukça dikkate de¤er-
dir. Örne¤in, çevre zenginlefltirmesi ile ilgili bir araflt›rma serisi Harlow ve Zim-
mermann (1959) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Maymunlarla yap›lan bu deneylerde yavru maymunlar rahat kafeslerde tek
bafllar›na beslenip büyütülmüfllerdir. Kafeslerde anne yerine tel ve havlu türü ku-
maflla kapl› manken anneler kullan›lm›flt›r. Bir grup yavrunun beslenmesi için bi-
beronlar "havlu" anneye; di¤er grup için ise "tel" anneye yerlefltirilmifltir. Deney
süresince tel anneden beslenen yavrular›n giderek zamanlar›n›n büyük bir k›sm›-
n› "havlu" annenin yan›nda geçirdikleri izlenmifltir. 

Bu deney dizisinden iki sonuç ç›kart›labilir. Birincisi, maymunlar›n anneye ya-
k›n olma ve ona dokunma güdüsüne do¤ufltan sahip olduklar›; ikincisi ise, anne
seçimi ile beslenme aras›nda bir ba¤lant› olmamas›d›r. E¤er anne ile geçirilen za-
man beslenmeye ba¤l› olsayd›, "tel" anneden beslenen maymunlar›n zamanlar›n›n
ço¤unu "tel" annenin yan›nda geçirmeleri beklenirdi. Oysa, yavru maymunlar sü-
tü "tel" annedeki biberondan emmifl olmalar›na karfl›n zamanlar›n›n büyük bir k›s-
m›n› "havlu" annenin yan›nda geçirmifllerdir ("havlu" anne, daha yumuflak ve s›-
cak olmas› nedeniyle gerçek anneye benzemektedir). 

Harlow'a göre, yavru maymunun bafll›ca doyum kayna¤› yaln›z beslenme de-
¤il, ayn› zamanda gerçek anneye benzeyen "havlu" anneyle fiziksel temast›r. O
halde, yavru maymunun, "ö¤renilmemifl dokunman›n verdi¤i rahatl›k" diyebilece-
¤imiz bir gereksiniminden söz edilebilir. Havlu annenin bile gerçek bir annenin
yerini tam anlam›yla tutamad›¤› zamanla gözlenmifltir. Maymunlar büyüyüp gelifl-
tikçe sald›rgan ve anti-sosyal olmaya bafllam›fllar; olgunluk dönemine erifltiklerin-
de de normal büyüyen karfl› cins maymunlarla cinsel iliflkiye girme güçlükleri
gösterdikleri gözlenmifltir. 

‹nsanlarla yap›lan say›s›z çal›flmalar›n sonuçlar› da benzer do¤rultudad›r. Anne
ile bebek aras›nda, e¤er anne, çocu¤un gereksinimlerinde zaman›nda ve uygun
tepkilerle karfl›l›k verecek kadar dikkatli ve duyarl› ise, örne¤in, a¤lad›¤›nda ku-
ca¤›na almas›, alt›n› ›slatt›¤›nda geciktirmeden temizlenmesini sa¤lamas›, düzenli
beslemesi, vb. sa¤l›kl› bir iliflki, ba¤l›l›k kurulacakt›r. Bu iliflkide etkileflimi güçlen-
diren annenin di¤er efllik edici davran›fllar› ise gülümseme, kucaklama, göz tema-
s›, uygun ses tepkilerini verme, vb.dir. 

Harlow ve Zimmermann'›n deneyinde aç›klanmaya çal›fl›lan nedir?

Kültürel Etkenler
Kiflili¤in gelifliminde en önemli etkenlerden biri olan çevresel etkenler aras›nda
çocu¤un sosyal çevresi ile olan iliflkileri ve etkileflimi büyük önem tafl›r. Birey ya-
flad›¤› toplumda di¤er insanlarla sürekli bir sosyal al›flverifl, etkileflim içindedir.
‹çinde yaflan›lan her toplumun kendine özgü bir kültür yap›s›, yaflama biçimi, tö-
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re ve gelenekleri, amaç ve tutumlar› vard›r. Çocuk, içinde yaflad›¤› toplumdan ve
kültüründen etkilenir. Kültür çocu¤a nelerin ö¤retilece¤ini belirler. Kültürün bi-
reyden baz› beklentileri vard›r. Bir dereceye kadar çocu¤un yaflant›lar›n›n çeflitle-
ri ve geniflli¤i kültür taraf›ndan saptan›r. Tüm kültürlerde çocuklar›n beslenmesi,
büyütülmesi, hastal›klardan korunmas›, cinsel ve sald›rganl›k dürtülerini kontrol
etme yollar›n›n ö¤retilmesi yer al›r. "Kültür'ün", bireyin çocukluktan bafllayarak
süren kiflilik gelifliminde ve psikolojik olgunlaflmas›nda önemli rol oynayan sosyal
etkileflim ba¤lam›nda de¤erlendirilmesi sonucu ortaya ç›kan anlam›n›n, burada
aç›klanmas›nda yarar vard›r. 

"Kültür" günlük dilde, sanat, edebiyat ve felsefe gibi güzel ve yüksek sanatlar
anlam›na gelir ki, bu ba¤lamda kiflinin bireysel geliflmesiyle efl tutulur. Kültür kav-
ram›n›n sosyal bilimlerdeki anlam› ise çok daha genifl kapsaml›d›r. fiöyle ki, "Kül-
tür, bir toplumun yaflama, türünü sürdürme, örgütlerini düzenleme, ö¤renilmifl
davran›fl biçimlerini, bilgi, inanç ve insanlarla oluflan tüm etkinlikleri karfl›lamak
ve gereksinmelerini yerine getirmek için gelifltirdi¤i bir yaflam biçimidir. Kültür,
bir anlamda, insan›n çevresine katk›s›d›r; bir toplumun üyesi olarak, insan›n yap-
t›¤›, düflündü¤ü ve sahip oldu¤u herfleydir. De¤erler, inançlar, idealler, gelenek
ve görenekler, sosyal iliflkiler bu tan›ma girer."

Ailenin Etkileri
Kiflili¤in gelifliminde aile ve çocuk etkileflimi de çok önemlidir. Bu etkileflim süre-
cinde önemli bir olgu, toplumsallaflmad›r. Toplumsallaflma, çocu¤un ailesi ve için-
de bulundu¤u sosyal grubu taraf›ndan kabul gören, gelenek, töre ve beklentilere
uygun davran›fllar› gelifltirmesi sürecidir. Kal›tsal s›n›r ve gizilgüçleri (potansiyel)
içinde çocuk, çeflitli sosyal özellikleri gelifltirebilir. Birey, daha çok cinsiyetine,
sosyal ve dinsel grubuna uygun davran›fllar› ö¤renir. Toplumsallaflma, ilk önce ai-
lede bafllar. Aile toplulu¤undaki en önemli kifli ise annedir. Çocu¤un özellikle an-
nesiyle geçirdi¤i ilk yaflant›lar› daha sonraki kiflilik özelliklerini etkilemesi bak›-
m›ndan çok önemlidir. 

Aileden baflka di¤er sosyal grup ve kurumlar da kiflili¤in geliflmesini ve yeni
davran›fl örüntülerinin kazan›lmas›n› etkiler. Örne¤in, okul ve arkadafl gruplar›.
Ayr›ca gazete, radyo, televizyon, sinema, vb. gibi kitle iletiflim araç ve ortamlar›
da kiflili¤in oluflmas›na etki yapabilecek yeni tutum ve davran›fllar›n kazan›lmas›n-
da önemli rol oynarlar.

Kiflili¤in geliflmesinde rol oynayan bafll›ca etkenler nelerdir? Siz de kendi kiflili¤inizin ge-
liflmesinde sözü edilen etkenlerin etkisini tart›fl›n›z. 

K‹fi‹L‹K KURAMLARI
Kiflilik kuramlar› birkaç aç›dan önemlidir. Bunlar,

• Karmafl›k davran›fllar›n k›sa ve aç›k ifadesini sa¤lamalar›,
• Mevcut bilgilerin anlaml› bir bütün oluflturacak flekilde biraraya getirilmesi;
• Yeni olgu, görüfl ve bilgilerin oluflmas›, araflt›rmalar›n teflvik edilmesi, yor-

damalar›n yap›lmas›na olanak vermesidir.
‹deal olarak bir kiflilik kuram› flu kapsam› içerebilmelidir: "Kiflili¤in ne oldu¤u,

nas›l olufltu¤u ve çal›flt›¤›, kiflili¤i tan›mlarken ne gibi kurultulara -örne¤in, güdü,
treyt, tutum, gereksinim, e¤itim, vs.- baflvuruldu¤u; kiflili¤in nas›l örgütlendi¤i
hakk›nda k›sa, aç›k ve anlafl›labilir ifadeler, kavramlar." 
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Bu kapsam bizi flöyle bir tan›ma götürür: Kuram, gerçe¤i aç›klamaya çal›flan,
s›nanmam›fl, kapsaml› bir potansiyel denenceler bütünü ya da bir spekülasyon-
dur. Di¤er bir deyiflle, kuramc› taraf›ndan ortaya at›lan bir ilkeler grubudur. Bu il-
keler grubunun kapsam›nda sistematik olarak düzenlenmifl birbiriyle ilintili birçok
temel say›lt› ve iflevuruk (operasyonel) tan›m bulunur. Bir kuramdaki say›lt›lar ve
tan›mlar, belirli kurallara göre s›nanabilen, geçerli¤i sa¤lanabilecek özellikteki ifa-
delerdir. Say›lt›lar aras› iliflkilerin aç›k ve anlafl›l›r olmas› ve say›lt›lar›n belirli ku-
rallara göre birlefltirilmesi sonucu bir kuramdan çeflitli denence ve görgül sonuç-
lar ç›kart›labilinir. Kuram›n kapsam›ndaki say›lt›lar›n içeri¤i, o kuram›n ay›rtedici
özelli¤ini oluflturur. 

Say›lt›lar›n dakiklik derecesi, say›lt›lar›n birbiriyle olan iliflkilerindeki aç›kl›k ve
s›nanabilirlik özelli¤i ise, kuram›n ne denli yararl› oldu¤unu belirler. Kiflilik kuram-
lar›ndaki say›lt›lar, en dakik olan›ndan en göreli olan›na kadar de¤iflebilmektedir. 

Mevcut kiflilik kuramlar› genellikle kiflili¤i iki yönde ele al›rlar:
• Tüm insanlar›n davran›fllar›ndaki ortak özellikler;
• ‹nsanlar aras›ndaki bireysel ayr›l›klar.
Ortak özellikler, kiflili¤in "özünü" (core of personality); bireysel ayr›l›klar› olufl-

turan özellikler ise kiflili¤in "yüzeyini" ( periphery of personality) temsil eder.
Kiflili¤in özünü oluflturan özellikler, do¤ufltan mevcut olan, de¤iflmeye direnç-

li, yaflam boyu bireyin davran›fllar›n› genifl çapta etkileyen e¤ilimler, yatk›nl›k ve
yetenek gibi özelliklerdir. Kiflili¤in yüzeyini oluflturan bireysel ayr›l›k özellikleri
ise baflkalar› taraf›ndan kolayca gözlenebilen, ö¤renmeyle kazan›lm›fl, bireyin
davran›fllar›n› s›n›rl› bir flekilde etkileyen davran›fllard›r. Do¤ufltan var olan özel-
likler, bir gizilgüç olarak tan›mlan›r ve bunlar belirli koflul ve ortamlarda belirli ya-
flant›lar sonucu (ödül, ceza, vb.) biçimlenirler. Çevreyle etkileflim sonucu özün
kapsam›ndaki özellikler bu flekilde oluflarak, somut, kal›plaflan (bireyin yüzeysel
özellikleri) özellikler olarak belirirler. Böylece bireye özgü olan davran›fl tarzlar›
ya da onu di¤erlerinden ay›ran özellikleri saptan›r. Kiflili¤in özü ile yüzeyi aras›n-
daki ba¤›n bir örüntü içinde geliflmesine, "kiflilik geliflimi süreci" denir. 

Kiflilik Kuramlar›n›n Durumu
Kiflilik psikolojisi kitaplar›nda karfl›lafl›lan kuramlar ço¤unlukla kendi kuramc›s›-
n›n ad› ile tan›n›rlar. En s›k karfl›lafl›lan kuramc›lar Freud, Jung, Adler, Horney,
Sullivan, Murray, Lewin, Allport, Cattell, Sheldon, Rogers, Erikson, Kelly, Maslow
ve Angyal'd›r. Bu kuramc›lar›n kuramlar› bazen afla¤› yukar› ayn› görüfl ve yakla-
fl›m› anlatan say›lt›, kavram ve ilkeleri savunduklar›ndan temsil ettikleri yaklafl›m
ad›yla an›l›rlar. Örne¤in, insanc›l- hümanistik; psikoanalitik; davran›flç›; treyt vb.
gibi.

Kiflilik kuramlar›n›n bilimsel kuram olma özelliklerinin ço¤undan yoksun ol-
duklar›, kiflilik alan›yla ilgili sorunlar›n tümünü ya da ço¤unlu¤unu yan›tlayacak
kapsaml› tek bir kuram›n olmad›¤› görülür. Varolan kuramlar›n daha çok kiflilikle
ilgili sorunlar›n yaln›z bir bölümünü yan›tlamaya ya da aç›klamaya yarayan; ku-
ramdan çok bir görüfl, bir anlay›fl olarak kabul edilmelerinin daha do¤ru olaca¤›-
na iflaret edenler de vard›r.

Baz› aç›lardan yetersiz olmalar›na karfl›n kiflilik kuramlar›n›n hiç yararl› olma-
d›klar› kan›s›na var›lmamal›d›r. Varolan kuramlar, araflt›rmac›y› aç›k sonuçlara gö-
türmese de davran›fllar hakk›nda birtak›m ilgili say›lt›lar› belirler; genel olarak
araflt›rmay› teflvik eder; araflt›rmac›ya yön verirler. Yeni fikirlerin oluflturulmas›n-
da, merak ve sorular›n do¤mas›nda, kuflkunun uyanmas›nda etkili olurlar. Örne-
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¤in, Freud'la bafllayan kuramc›l›k çabalar›, kiflilik alan›ndaki çal›flma, inceleme,
araflt›rma ve kuramsal yaklafl›mlara ›fl›k tutmufltur. 

Bu bölümde sunulacak olan kiflilik kuramlar›, genel olarak psikolojideki önem
ve etkileri; kiflili¤in araflt›r›lmas›nda insana bak›fl aç›lar›n›n farkl›l›¤› ve tarihsel ge-
liflim s›ras› içinde birbirlerini etkileme, belirli görüfl ve yaklafl›mlar› yans›tmalar›
nedeniyle seçilmifl olan kuramlard›r. 

Psikoanalitik Kuram
Sigmund FREUD (1856-1939) taraf›ndan gelifltirilmifltir. Yaflam›n›n büyük bir bö-
lümü Orta Avrupa kültüründe geçmifl olan Freud'un kuram›n› gelifltirirken, bu
kültürün tüm verilerinden etkilendi¤i ve yararland›¤› görülür. Kuram, zaman›n-
Viktorya Dönemi- orta ve yüksek toplum kesimlerini temsil eden "hastalara" ait
klinik gözlem verilerine dayanarak gelifltirilmifltir.

Kiflilik Yap›s›
‹nsan organizmas› bir enerji sistemidir. Enerji, enerjinin da¤›l›m› ve davran›fllara
dönüflmesi biçiminde uyarlamalarla, Freud, fizik biliminden yararlanmaktad›r. Fi-
zik bilgini Helmholtz'un "enerjinin korunumu" -conservation of energy- ilkesine
göre de fizik enerji aktar›labilir; flekil de¤ifltirebilir; ancak, hiçbir zaman yok edi-
lemez görüflü, psikoanalitik kuram›n temel görüfllerinden birine, yani insan›n di-
namik bir enerji sistemi oldu¤u görüflüne temel oluflturmufltur. 

Bafll›ca dürtüler cinsellik ve sald›rganl›k dürtüleridir. Özetle, insan bir enerji
sistemidir; cinsellik ve sald›rganl›k dürtüleri taraf›ndan güdülenir ve hazz›n sa¤-
lanmas› için davran›r, gerginli¤ini azaltmak için çabalar. ‹nsan, görünürde yasal ve
toplumun beklentileri do¤rultusunda davran›r; ancak, davran›fllar›n›n nedenleri-
nin ço¤unlukla fark›nda de¤ildir; içgüdülerine sürekli gem vuran toplumun k›s›t-
lamalar›yla çat›flma halindedir. 

Kiflili¤i tan›mlarken iki zihinsel yaklafl›m bütünlük içinde ele al›n›r. Bunlar: Ya-
p›sal ve topografik görüfllerdir.

Yap›sal görüfl, zihinsel yaflam›n birbiriyle çat›flma halinde olan ancak birbirini
tamamlayan ögelerini, id, ego ve süperego olarak tan›mlar.

‹d: ‹nsan zihninin biyolojik yap›s› olup, daha sonra ego ve süperegonun üze-
rine geliflti¤i kiflilik sisteminin en ilkel yap›s›d›r. ‹d, psiflik enerjinin kayna¤›d›r.
Yaflam, ölüm, cinsellik ve sald›rganl›k gibi dürtülerden oluflur. ‹d, haz ilkesine
(pleasure principle) göre çal›fl›r. Yani, kayg›, ac› ve tehditten kaç›narak hazz› gö-
zetir. Bu sürece birincil süreç (primary process) denir. Haz ilkesi do¤rultusunda
hareket eden id, fl›mar›k bir çocuk gibi isteklerinin an›nda ve hemen doyurulma-
s›n›; tam bir doyumu ister. Mant›ks›z, bencil ve bireyseldir. 

Ego: ‹d hazz›; ego ise gerçe¤i arar. Egonun bafll›ca amac› ve ifllevi, idin afl›r›
isteklerine karfl› onlar› gerçeklere uygun bir biçimde doyuma ulaflt›rmakt›r. Buna,
ikincil süreç (secondary process) denir. Bu süreç gerçeklik ilkesine (reality prin-
ciple) dayan›r. Egonun bafll›ca özellikleri arzu ve ihtiras› fantaziden ay›rabilmesi,
engellemeler karfl›s›nda hoflgörülü olmas›; uzlaflt›r›c› ve zaman içinde de¤iflebilir
olmas› nedeniyle baz› alg›sal ve biliflsel beceriler gelifltirebilmesidir. Özetle, ego
mant›kl›, gerçekçi ve hoflgörülüdür. 

Süperego: Süperego toplumsal aktar›m›n ürünü olan ahlaki ifllevlerin temsil-
cisidir. Ulafl›lmak istenen idealleri, mükemmeli kapsar. Bafll›ca ifllevi, davran›fllar›,
toplumun beklenti ve kurallar› do¤rultusunda kontrol etmektir. Bunu yaparken
ceza (bireyin suçluluk duymas›-vicdan-afla¤›l›k duygular›na kap›lmas›) ya da ödül
(gururlanma, kendini be¤enip takdir etme-vicdan rahatlamas›) kullan›r.
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Freud ilerleyen y›llarda ego ve ifllevlerine daha çok önem vermifltir. Bu gelifl-
me, daha sonra baflta k›z› Anna Freud olmak üzere ayn› çizgideki "ego psikolog-
lar›" ya da "sosyal görüfllü psikoanalistler" (Alfred Adler, Karen Horney, Erik
Fromm, H. Stack Sullivan) taraf›ndan sürdürülmüfltür.

Topografik görüfl, kiflilik sisteminin veya zihinsel yaflam›n yüzeysel yap›s›n›
oluflturan betimleyici özellikleri, bilinçalt›-d›fl› (unconscious), bilinçöncesi (pre-
conscious), bilinç (conscious) olarak tan›mlar.

Bilinçalt›-d›fl›, Freud'un kuram›nda en çok üzerinde durdu¤u kavramlardand›r.
Davran›fllar›n nedenlerinin geçmifl yaflant›lara dayand›¤›; bu yaflant›lara iliflkin
duygu, düflünce ve güdü gibi psikolojik olgular›n izlerinin bilinçalt›n› oluflturdu-
¤u varsay›l›r. Bilinçalt›n› çözümlemek için bafll›ca teknikler olarak düfl analizi ve
serbest ça¤r›fl›m teknikleri kullan›l›r. Bu tekniklerin bireyin anlafl›lmas› ve psiko-
lojik tedavisinde kullan›lmas› psikoanaliz (psikoanalitik tedavi) ad›n› al›r. Bi-
linçöncesi ise bilince en yak›n k›s›md›r. Bilinçalt›n›n kolayca bilince gelebilecek,
hat›rlanabilir k›sm›d›r. Bilinç, kiflilik sisteminde yap›sal ö¤elerden egoya denk dü-
flen k›s›md›r. Yani gerçeklikle aç›klanan, fark›nda olunan zihinsel ö¤edir. 

Özetlenirse, ego bilinci; id ise bilinçalt›n› temsil eder.

K‹fi‹L‹K GEL‹fi‹M‹
Psikoseksüel Geliflim Dönemleri
Psikoanalitik kuramda kiflili¤in bafll›ca befl dönemden geçerek geliflti¤i ya da ye-
tiflkinlikteki kiflilik örüntüsünün temellerinin at›ld›¤› ileri sürülür. Belirtilen yafl s›-
n›rlar› mutlak s›n›rlar de¤ildir.

• Oral Dönem (0-1 yafl)
• Anal Dönem (1-3 yafl)
• Fallik Dönem (3-6 yafl)
• Latens Dönem (6-11 yafl)
• Genital Dönem (11 yafl sonras›)
Kiflilik geliflmesine getirdikleri bak›m›ndan ilk üç dönemin önemi büyüktür.

Bu dönemlerin herhangi birinde afl›r› doyum sa¤lama ya da engellenmelere ba¤-
l› doyumsuzluk sonucu saplant› olabilir. Belirli bir döneme ait saplant›s› olanlar,
o döneme ait davran›fl özelliklerini y›llar sonra dahi gösterebilirler. ‹lk üç döneme
"pregenital dönemler" de denir.

• Oral Dönem (0-1 yafl): Bu dönemde a¤›z en önemli organ ve haz kayna¤›-
d›r. Dönemin en önemli özelli¤i çocu¤un anneye ba¤›ml›l›¤›d›r; di¤er bir
özelli¤i ise al›c›l›k-içe alma-d›r. Örne¤in, emme, parmak emme ve di¤er
a¤›z hareketleri bafll›ca doyum faaliyetleridir. Bu dönemin doyum ve do-
yumsuzluklar›na ba¤l› yetiflkinlikteki olas› oralite özelliklerine, sigara içme
al›flkanl›¤›, kinayeci ve münakaflac› olma gibi davran›fllar örnek verilebilir. 

• Anal Dönem (1-3 yafl): Bu dönemde çocuk, fizyolojik geliflmeye ba¤l› ola-
rak d›flk›lama faaliyetlerini kontrol etmeyi ö¤renir. Ana baba taraf›ndan ve-
rilen tuvalet e¤itiminin etkileri ileriye yönelik büyük önem tafl›r. Çocu¤un
ilgi oda¤›, bafll›ca haz kayna¤› olan d›flk›lama organlar› ve faaliyetleridir.
Tuvalet e¤itiminin kat› ve cezaland›r›c› olmas› halinde bu döneme saplant›
olabilir. Afl›r› kontrolcü olma, kuralc›l›k ve cimrilik gibi kiflilik özellikleri bu
dönem saplant›lar›n›n ileride görülebilecek örnekleri say›l›rlar.

• Fallik Dönem (3-6 yafl): Bu döneme giren çocuk, k›z ve erkeklerin farkl›
beden yap›s›na sahip olduklar›n› ö¤renir. Bafll›ca haz kayna¤› cinsel organ-
lard›r. Bu dönemde "odipal kompleks" denen, çocu¤un karfl›t cinsteki ebe-
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veyne cinsel yak›nl›k ve ilgi duyma yaflant›s› yer al›r. Ana-babaya ayn› za-
manda duyulan sevgi ve k›skançl›k ya da düflmanl›k duygular› çocukta ça-
t›flma ve kayg› yarat›r. Bu çat›flma, ayn› cinsiyetteki ebeveynle özdeflim ku-
rarak çözümlenmeye çal›fl›l›r.

• Latens Dönem (6-11 yafl): Bu dönemde kiflili¤in belirli yönleri belirginleflir.
Bir geçifl ve bekleyifl dönemi say›lan bu dönemde egonun geliflmesi, dav-
ran›fllara yans›yan çeflitli s›n›rlamalar, erteleme ve kontrollerle sürer. 

• Genital Dönem (11 yafl sonras›): Cinsel olgunlu¤a, karfl› cinsten olan kifli-
lerle kurulan iliflkiler sonucu ulafl›lan dönemdir. Arkadafll›k, cinsellik, mes-
le¤e yönelme, gelece¤i planlama, evlilik vb. konularda düflünmeye ve ha-
z›rl›k yapmaya bafllama bu dönemde yer al›r.

Psikoanalitik yaklafl›m, çocu¤un dönemsel bir geliflim örüntüsü geçirdi¤ini; her
geliflim döneminin kiflilik geliflimine etkileri bak›m›ndan kritik özellikler içerdi¤i-
ni savunur. 

Psikoanalitik kuram tüm davran›fllar› ve aç›klamalar›n› içeren, genifl kapsaml›
bir kuram olmas› nedeniyle di¤er kiflilik ve psikopatoloji kuramlar›n›n geliflmesin-
de önemli bir rol oynam›fl ve davran›fl bilimlerinin tarihsel geliflimindeki önemli
yerini alm›flt›r.

Topografik görüflün öne sürdü¤ü üç temel kavram nedir? Tan›mlay›n›z.

FREUD SONRASI PS‹KOD‹NAM‹K KURAMLAR: Sosyal
Görüfllü Psikoanalistler
Psikoanalitik kuram, 19. yy da art›k ba¤›ms›z bilim dallar› olarak geliflmelerini sür-
düren sosyal bilimlerin (sosyoloji, antropoloji vb.) insana bak›fl aç›lar›ndan etki-
lenmifltir. Bu bilim dallar›na göre insan, Freud'un belirtti¤i gibi yaln›z biyolojik bir
varl›k de¤il, ayn› zamanda sosyal bir varl›kt›r; toplumun ürünüdür. Bu görüflün gi-
derek güç kazanmas› do¤rultusunda Freud'un izleyicilerinden bir ço¤u klasik psi-
koanalizden ayr›l›p, psikoanalitik kurama yeni bir yön verme çabas›na giriflmifller-
dir. Bu kuramc›lar›n bafll›calar› Alfred Adler, Karen Horney, Eric Fromm ve Harry
Stack Sulivan'd›r. Bu kuramc›lar›n kuramlar›nda savunduklar› görüfllerden burada
çok k›sa söz edilecektir. 

Alfred Adler
Adler'e göre insan sosyal bir varl›kt›r; sosyal dürtüler taraf›ndan güdülenir. Sos-
yal ilgi (social interest) do¤ufltan vard›r; ancak, di¤er insanlarla ve sosyal kurum-
larla olan iliflkiler bireyin yaflad›¤› toplum taraf›ndan belirlenir. Davran›fl›n sosyal
belirleyicilerinin önemi üzerinde durmas›; yarat›c› kendilik (creative self) kavra-
m›n›, -Freud'un "ego" kavram› yerine- bireyin yaflant›lar›n› yorumlayan, anlam
kazand›ran bir sistem olarak aç›klamas›, kiflili¤in emsalsizli¤ini önemsemesi, cin-
sel içgüdüye daha az önem vermesi, bilinci (consciousness) kiflili¤in temeli ve
esas› olarak kabul etmesi gibi bafll›ca kuramsal geliflmeler, Adler'i Freud'dan ay›-
ran ve kendisinden sonra gelen birçok kiflilik kuramc›s›n› da etkileyen özellikler
olmufltur. 

Karen Horney
Horney, düflüncelerini yeni bir "kiflili¤i anlama" yolu olarak kuramsal bir çerçeve-
ye sokmak yerine, yine psikoanalitik düflünce do¤rultusunda, psikoanalizi daha
sa¤lam bir temele oturtmak için yap›lmas› gereken de¤ifliklikler üzerinde durmufl;
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Adler gibi özellikle kuram›n mekanistik, biyolojik yönlerini elefltirmifltir. Freud'a
göre insan›n do¤as› dünyan›n her taraf›nda ayn›d›r. Kuramc› kendi kültüründe be-
lirli bir insan kesimini kapsayan klinik gözlemlerine dayal› kiflilik özelliklerini,
tüm insan evreninin do¤as›na ba¤lam›flt›r. Dolay›s›yla, insanlararas›-sosyal-iletiflim
ve etkileflimin ve toplumsal-kültürel etmenlerin rolünü önemsemedi¤i görülür.
Horney'e göre evrensel normal psikoloji yoktur; zira bir kültürde "nevrotik (anor-
mal)"kabul edilen bir davran›fl di¤erinde "normal" kabul edilebilir. Klasik olarak
"nevroz" veya "psikonevroz" bireyde kayg› ya da kayg›ya karfl› özel savunma be-
lirtileri ile kendini belli eden bireyin gerçekle ba¤lant›s›n›n kopmad›¤›, toplumsal
uyumunun genellikle fazla bozulmad›¤› tüm ifllevlerde bozuklu¤un hafif oldu¤u
rahats›zl›klar grubudur.

Horney'in ortaya att›¤› en önemli kavram temel kayg›d›r. Çocu¤un kendisini
düflman bir dünyada yaln›z ve yetersiz hissetmesidir. Bu kayg›n›n geliflmesinde en
önemli rolü, çocu¤un ana baba ile olan iliflkilerinde güvenli¤i sarsacak bir etmen
oynar. Örne¤in, afl›r› sevgi veya reddedilme; afl›r› koruyuculuk veya bask›lama; aile
içi çat›flmalar vb. Çocu¤un normal geliflmesi için koflulsuz olarak sevilip istendi¤ine
inanmas› gerekir. Horney, Freud'dan farkl› olarak insanlar›n içsel çat›flmalara yatk›n
olarak do¤mad›klar›na, çat›flmalar› sosyal koflullar›n do¤urdu¤una, nevrozlarda ise
özellikle zor çocukluk yaflant›lar›n›n rolünün çok önemli oldu¤una de¤inir.

Erich Fromm
Fromm, birey ve toplum aras›ndaki iliflki ile ilgilenmifltir. Ona göre psikolojinin
esas sorunu bireyin toplumla, dünya ile ve kendiyle nas›l bir iliflki kurdu¤unun in-
celenmesi ve anlafl›lmas›d›r. Bu iliflki flekli, ö¤renme ve toplumsallaflma süreçleri
sonunda edinilir. Böylece bir kendini bir üyesi olarak buluverdi¤i toplum, onun
nas›l bir kiflilik gelifltirece¤ini de belirler. Birey ve toplum aras›ndaki iliflki Fre-
ud'un düflündü¤ü gibi statik de¤il, devaml› de¤iflme halindedir. 

Harry S. Sullivan
Sullivan, kiflili¤in varsay›msal bir kavram oldu¤u ve kifliler aras› iliflkilerden ayr›
olarak incelenemeyece¤ini savunmufltur. Buna göre inceleme birimi insan de¤il
iliflki durumudur. Kiflili¤in yap›sal örgütü içsel alg›lardan (biyolojik dürtüler) çok
insanlar aras› iliflkilerin ürünüdür. Sullivan, biyolojik etmenleri reddetmemekle
birlikte kiflilik geliflmesi yönünden sosyal belirleyicilere daha çok önem verir. Ka-
l›t›m ve geliflim bireyin belirli kapasite ve e¤ilimlerini belirlerse de bireyin yete-
neklerini gösterme, doyum alma yollar›, kiflileraras› iliflkiler vas›tas›yla kültür-top-
lum taraf›ndan belirlenir.

Bu kuramc›lar›n d›fl›nda Erik Erikson' un kuram›nda geliflimin dönemsel oldu-
¤u, bu dönemlerin herbirinde de¤iflik önemli sosyal gereksinimlerin kiflili¤i etki-
ledi¤i savunulur. 

SOSYAL GÖRÜfiLÜ PS‹KOANAL‹STLER‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Yukar›da s›ralanan kuramlar›n (listeye baflkalar› da eklenebilir) herbiri önemli ba-
z› aç›lardan Freud'un psikoanalitik görüfllerinden ayr›l›yorlarsa da, özde saklad›k-
lar› belirli ö¤eler yönünden onun kuramsal çizgisini sürdürmüfllerdir. ‹flte bu ö¤e-
ler nedeniyle psikodinamik-psikoanalitik s›n›fa girerler. Bunlar: 

• Bilinç, bilinçli düflünce ve davran›fl vurgulan›yorsa da bunlar›n temelinde
yine bilinçd›fl› zihinsel süreçler vard›r. 
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• Bu bilinçd›fl› süreçler, kayg›n›n ortaya ç›kmas›nda rol oynarlar; ancak, kay-
g›n›n yap›sal belirleyicisi de¤ildirler. Kayg›, toplum taraf›ndan, bireyin do-
¤ufltan getirdiklerinin toplumla etkileflimi sonucunda ortaya ç›kar.

• Kiflili¤in geliflip flekillenmesinde ilk çocukluk yaflant›lar› önemlidir.
Freud'un kuramsal yaklafl›m›n› temsil eden bu temel ö¤elere karfl›n grup ola-

rak onlar› farkl›laflt›ran ve "Sosyal Görüfllü Psikoanalistler" grubuna sokan belirli
özellikleri ise flöyle özetlenebilir:

• ‹çgüdülerin önemini kabul etmekle birlikte sosyal etmenlerin, gereksinim-
lerin, kiflili¤in geliflmesindeki rolü vurgulan›r.

• Kendilik-benlik sayg›s› (self-esteem) kavram› önemlidir.
• Psikolojik bütünlük kavram› önemlidir.

‹NSANCIL YAKLAfiIMI SAVUNAN K‹fi‹L‹K KURAMLARI
Freud sonras› psikodinamik kuramlar, Freud'un, toplumun hedefleriyle ters dü-
flen, kiflinin daha çok cinsel ve sald›rgan dürtülerle yönlendirildi¤i görüflünden ay-
r›lmay› simgelerler; çünkü onlar sosyal gereksinimler ve bilinçli (ego) süreçler
üzerinde dururlar. Bu hareketin daha da ileri boyutu ‹nsanc›l (humanistic) kiflilik
kuramlar› ad› alt›nda gruplan›r. Bu kuramlar daha çok kuramc›lar›n isimleriyle
an›l›r. Örne¤in Carl Rogers, Abraham Maslow, Charlotte Buhler, Rollo May, Victor
Frankl ve Thomas Szasz. Bunlar kendilerini, daha sonra geliflen davran›flç› (beha-
vioristic) kuramsal yaklafl›m ile psikoanalitik yaklafl›m aras›ndaki -insana özgü
özelliklerin dikkate al›nmad›¤›- bofllu¤u dolduran, tamamlayan "üçüncü güç" ola-
rak görülürler.

Fenomenolojik Yaklafl›m: Bireye ait öznel zihinsel yaflant›lar›n dikkate al›n-
mas›. Yani kifli yaln›z karfl›laflt›¤› fiziksel çevreye ve koflullar›na -gerçekli¤e- basit
tepkilerde bulunmaz; onlar› kendine göre de¤erlendirerek yorumlar. Bu onun
dünyay› alg›lamas›d›r, gerçek budur.

Kiflinin Bütünlü¤ü: Di¤er kuramlar›n bir bütünlü¤ü anlamak için onu en ba-
sit parçalar›na indirgeme yaklafl›m›n› ihtiyatla ele al›rlar. Örne¤in, ilk davran›flç›la-
r›n, davran›fl›, refleksler ve yaln›z uyar›c›-tepki düzeyinde anlamaya çal›flmalar›.
Buna, "basite indirgeme" (reductionism) denir. ‹nsanc›l kiflilik kuramc›lar›, bu yak-
lafl›m› tamamen reddetmez; hatta gereklili¤ini çeflitli insan davran›fllar›n›n anlafl›l-
mas› için kabullenirlerse de, onlar için esas olan ve ihmal edilmemesi gereken,
"kiflili¤in, parçalar›n›n biraradaki anlaml› bütünlü¤ü" oldu¤u görüflüdür. 

Gerçekleflim E¤ilimi-Gücü: Bireyin, psikolojik olarak olumlu yönde geliflme
ve büyüme gizilgücü (varolabilme gizilgücü). ‹nsanc›l kiflilik kuramc›lar›, çevrenin
önemini küçümsemezler. fiöyle ki, kifli ancak verimli bir çevrede tam anlam›yla
kendini gerçeklefltirebilir. Ancak, bu gerçekleflimin yönü ve çevrenin kullan›m›,
organizman›n, bireyin içinden güdülenir. ‹flte bu güdüleme gücü, içten gelen seç-
me yetisi, gerçekleflim e¤ilimidir. ‹nsanc›l kiflilik kuramc›lar›ndan burada yaln›z
Carl Rogers'tan k›saca söz edilecektir.

Carl Rogers
Rogers, kiflileraras› iliflkileri önemseyen ve bu yöndeki çal›flmalar›n› psikoterapi
tekni¤ine indirgeyen, bu alanda çok etkili olmufl bir kuramc›d›r. Kuram›n› yaln›z
kiflili¤i anlamak ve aç›klamak için de¤il, "psikolojik tedavi-psikoterapi" s›ras›nda
olabilecek kiflilik de¤iflmesi ve geliflmesini anlamak için de gelifltirmifltir. 

Rogers'›n kiflilik kuram› flöyle flu bafll›klar alt›nda özetlenebilir:
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• Her birey kendisinin merkezi oldu¤u devaml› de¤iflen bir yaflant› dünyas›n-
da yaflar. Bu bireye özgü, özel dünyas›d›r ve bu dünyaya fenomenal (ya-
flant›sal) alan denir.

• Birey, bu alana yaflad›¤› ve alg›lad›¤› bir tepkide bulunur. Bu alg›sal alan
birey için gerçektir.

• Davran›fl, bireyin gereksinimlerini, yaflad›¤› ve alg›sal alan›nda alg›lad›¤› gi-
bi doyurma amac›na yönelik bir giriflimdir. Bu giriflimde çevresiyle iliflkiler
kurar ve gerçe¤i s›nar.

• Bireyin benimsedi¤i davran›fl flekil ve yollar›n›n ço¤u, bireyin kendilik kav-
ram›yla tutarl› olanlard›r.

Rogers'a göre kendilik kavram› örgütlenmifl bir bütündür. Bu bütün, bireyin, hem
yaln›z kendisine ait alg›lar›n›, hem de çevresindeki di¤er insanlar ve nesnelerle olan
iliflkilerinin kapsam›ndaki alg›lar› ve bunlara yüklenen de¤erleri içerir. O halde sabit
de¤ildir, de¤iflen ve geliflen bir süreçtir; kifli olma sürecidir. Kiflilik tam anlam›yla fonk-
siyonda bulunan, kendini gerçeklefltirme sürecini yaflayan bireyde sembolize edilir.

‹nsanc›l kiflilik kuramlar›n›n de¤erlendirilmesine gelince bu kuramlar›n, insa-
n›n tüm gizilgüçlerinin aç›¤a ç›kar›larak kullan›lmas›ndan söz edilebilir. Tam an-
lam›yla fonksiyonda bulunan birey haline gelmesi görüflü, toplumlar›, özellikle bu
amaçla belirli konularda (örne¤in, iletiflim, meditasyon, fiziksel egzersiz gruplar›,
e¤itim ve ö¤retim, ana baba tutumlar› ve psikoterapi) bireylere beceri kazand›rma
amac›na yöneltmifltir.

DAVRANIfiÇI YAKLAfiIM
"Davran›fl Kuram›" terimi ile "Ö¤renme Kuram›" terimleri ço¤unlukla efl anlamda
kullan›l›rlar. Davran›flç› Yaklafl›m, ilk çal›flmalarda ortaya konan ö¤renme ilkeleri ve
bunlara dayal› uyar›c›-tepki (davran›m) modelinin, kontrollü koflullar›n sa¤land›¤›
laboratuvar deney ortamlar›ndaki deney ve araflt›rma bulgular›ndan temelini al›r.

Uyar›c›-tepki veya davran›m (U-D) modelini, davran›fl› ve kifliyi anlaman›n tek
yolu ve aç›klamas› olarak kat› bir biçimde benimseyen kuramc›lardan J.B.Watson,
bu ak›m›n kurucusu say›l›r. Di¤er önemli isimlerden bafll›calar› Pavlov, Bekhterev,
Thorndike, Guthrie, Hull, Skinner, Berkeley, Hume ve Hobbs'tur. 

Davran›flç› yaklafl›ma göre tüm davran›mlar ö¤renme yoluyla kazan›l›r. Ö¤ren-
me ilkelerinin U-D modelinde kullan›lmas› ile birçok davran›fl anlafl›labilir ve ge-
rekti¤inde de¤ifltirilebilir.

SOSYAL Ö⁄RENME KURAMLARI
Bu kuramlar, biliflsel-sosyal kuramlar diye de an›l›rlar. Psikolojide uzunca bir geç-
mifli olan ö¤renme, biliflsel süreçler ve sosyal etki konular›nda yap›lan laboratu-
var deney ve araflt›rmalar›ndan yola ç›k›larak geliflen "davran›flç›" yaklafl›m›n uzan-
t›s›d›r. Bunlar›n sosyal yaflant›lara verdikleri önem, Freud sonras› sosyal görüfllü
psikodinamik ve psikoanalitik yönlenimli ego psikologlar›; Freud'a karfl›t bir ge-
liflme olan ö¤renme ilkelerine dayal› davran›fl› inceleme yöntemi olarak yaln›z la-
boratuvar bulgular›na dayanan "Davran›flç›l›k" ile aralar›nda ba¤lant› kurulmas›na
yol açm›flt›r. Julian Rotter bu yaklafl›m›n babas› say›l›rken, Albert Bandura ve Wal-
ter Mischel de di¤er bafll›ca kuramc›lard›r. Sosyal-biliflsel ö¤renme kuramlar›n›n
temel görüflleri flöyle özetlenebilir:

Davran›fla Ait Nesnel -Objektif- Bilginin Önemi: Psikodinamik ve insanc›l
yaklafl›m›n klinik temelli sezgiye dayal› yarg› ve de¤erlendirmelerine pek itibar et-
mezler. Onlar için önemli olan gözlenebilir, nesnel bir flekilde ölçülebilir, somut
davran›fl verilerine dayanarak kiflili¤i anlamak ve çal›flmakt›r.
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Davran›flç› yaklafl›ma göre
tüm davran›mlar ö¤renme
yoluyla kazan›l›r.



Sosyal Çevrede Ö¤renme: Kiflilik özellikleri ö¤renilmifltir ve bu ö¤renme
sosyal çevre ile etkileflim sonucunda yer al›r. Her birey ayr› sosyal koflullara tabi
olaca¤›ndan, farkl› davran›fl tarz ve özellikleri kazanacak, bu da o bireyin kendi-
ne özgü kiflilik özelliklerini oluflturacakt›r. Sosyal etkileflim s›ras›nda davran›fllar›
izleyen sosyal ödül (övgü veya onaylama), olumlu pekifltireç rolü oynayacakt›r.
Baflkalar›n› gözleyerek ö¤renme -model alma- üzerinde de durulur. Kuramc›lar-
dan Bandura bu alan›n öncüsü say›l›r.

Kiflilik De¤iflkenleri Olarak Biliflsel (cognitive) Kurultular: ‹lk davran›flç›-
lar›n vurgulad›¤› gibi ö¤renmenin yaln›z basit bir uyar›c›-davran›m ba¤lant›s› ile
gerçekleflmedi¤i, nesne, olay ve iliflkilerin zihinsel-biliflsel formülasyonlar›n›n
oluflturulmas› sonucu gerçekleflebilece¤i varsay›l›r. Birey adeta bir bilim adam›d›r.
D›fl›ndaki dünya ile aktif iliflkiye girerek bilgi araflt›r›r, bu bilgiye dayal› denence-
ler gelifltirir, bunlar› kendisini yönlendirmek için kullan›r. Bu denenceler yani bi-
liflsel kurultular, bireyin de¤erlerini, amaçlar›n› ve beklentilerini içerir.

Kiflilik, bireyin tüm biliflsel yap›lanmas›n› kapsar. Herkesin kendine özgü bilifl-
sel kurulumuna ba¤l› olarak kiflili¤i oluflur.

Kiflilik De¤iflkenlerinin Duruma Özgülü¤ü: Ö¤renme belirli bir çevre ba¤-
lam›nda yer al›r. Bu bir ö¤renme durumudur. Dolay›s›yla, ö¤renilen biliflsel kurul-
tular -kiflili¤in temelini oluflturan- durumlara ba¤l›d›r. Örne¤in, birey, spor faaliye-
tinin yer ald›¤› alanda sald›rgan olmay› ö¤renmiflse, bu baflka durumlara genellen-
meyebilir. Buna göre spor alan›nda sald›rgan olan, s›n›fta çekingen olabilir; sah-
nede at›lgan olan, sosyal bir partide içe kapan›k davran›fl sergileyebilir.

Sosyal biliflsel ö¤renme kuramlar›n›n de¤erlendirilmesinde sosyal ö¤renme
yaklafl›m›n›n özellikle, "kiflilik de¤iflkenlerinin durumsal olmas›, davran›fllarda bi-
linçlili¤in, kiflili¤in araflt›r›lmas›nda" s›namaya dayal› deneysel yöntemi benimse-
mesi yönünden çok de¤erli oldu¤u söylenebilir. Davran›fl hakk›nda nesnel objek-
tif ölçümlerin, kontrollü koflullar›n sa¤land›¤› laboratuvarda al›nmas›, klinik göz-
lemlere dayal› verilerden daha güvenilirdir. Ancak, bunun da getirdi¤i k›s›tlamalar
vard›r. Bu k›s›tl›klar flu bafll›klar alt›nda toplanabilir.

• Bütünlü¤ün kayb›: Özellikle klinik yönlenimli psikologlar›n elefltirisi, labo-
ratuvarda tek tek davran›fl parçac›klar›n›n gözlenmesine dayal› verilerin,
sonra biraraya getirilerek kiflili¤in-bütünün-anlafl›lmas› için uygun olmad›¤›
do¤rultusundad›r.

• Bilifllere önem verilmesi-Dürtü ve heyecanlara az önem verilmesi: Labora-
tuvar yönteminin insan› ve kiflili¤i anlamak için kullan›lmas›n›n getirdi¤i k›-
s›tl›l›klardan birisidir. Dürtü ve heyecanlar, organizman›n içinde, bilind›fl›
ya da ço¤u zaman gözlenemez konumdad›r. Ancak bu konumlar›, onlar›n
gözard› edilerek önemsenmemelerini gerektirmez. 

Sosyal görüfllü psikoanalistlerin ortak özelli¤i nedir? ‹nsanc›l yaklafl›mla karfl›laflt›r›n›z. 

K‹fi‹L‹K DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE K‹fi‹L‹K TESTLER‹
Kiflilik kuramlar› genellikle bireyler aras›nda farkl›l›¤›n oldu¤unu ve bunun ölçü-
lebilece¤ini bir say›lt› olarak kabul eder. Bu görüfl kiflili¤in ölçülmesi ve de¤erlen-
dirilmesi konusunun temelini oluflturur. Kiflili¤in de¤erlendirilmesi, bireyin kiflili-
¤ini oluflturan çeflitli davran›flsal özellikleri hakk›nda bilgi edinme ifllemlerinin tü-
müdür. Bir baflka deyiflle, kiflinin "belirli durumlar"daki belirli koflul ve uyar›c›lar-
la olan iliflkilerinin sistematik olarak gözlenmesidir.
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Birey hakk›nda bilgi edinirken, onun davran›fllar›n›n hangi koflul ve uyar›c› or-
tamlar›nda yer ald›¤›n›; bu uyar›c›lar›n davran›fllar› ne flekilde etkiledi¤inin anla-
fl›lmaya çal›fl›lmas› gereklidir. Kiflinin içinde bulundu¤u böyle bir durum, genellik-
le çeflitli fiziksel özellikler ile davran›fllara etki yapabilecek uyar›c› ve koflullardan
oluflur. Kiflinin bu gibi durumlarda yapt›¤› davran›fllar›n dikkatli ve sistematik ola-
rak gözlenmesi bize kiflinin özellikleri hakk›nda bilgi sa¤lar. Sözü edilen belirli
durumlara en iyi örne¤i ise afla¤›da tan›t›lan kiflilik testleri oluflturur. Biz bunlar›n
bafll›calar›n›, objektif ve projektif kiflilik testlerine örnekler olarak sunaca¤›z.

Objektif Kiflilik Testleri
Kiflilik alan›nda geçerli ve güvenilir ölçümlerin gelifltirilmesi çabas›, 1. Dünya Sava-
fl› döneminde zeka testlerinin gelifltirilerek baflar›yla kullan›lmas› ile birlikte artm›fl-
t›r. Gelifltirilen çeflitli kiflilik testleri aras›nda halen en yayg›n olarak kullan›lanlar›n
bafl›nda "Minnesota Çok Yönlü Kiflilik Envanteri" (Minnesota Multiphasic Persona-
lity Inventory-MMPI) gelmektedir. S.R.Hathaway ve J.C.Mc Kinley taraf›ndan gelifl-
tirilen testle ilgili zengin klinik bilgiler ilk yay›nland›¤›ndan (1943) bugüne sistema-
tik olarak saptanm›fl; birçok ülke için standardizasyonu gerçeklefltirilmifltir. "Do¤-
ru", "yanl›fl" ve "bilmiyorum" fleklinde yan›tlanan 550 maddeden oluflan MMPI, bi-
reyin kiflisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak de¤erlendirmeyi amaçlayan öl-
çe¤in ülkemiz için standardizasyonu, Prof. Dr. Ifl›k SAVAfiIR taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Testin 10 adet kiflilik ve 3 adet geçerlik alt testi vard›r. Temel amaç tan›ya yö-
nelik kiflilik de¤erlendirmesi oldu¤u için alt testlerden 9'u psikopatolojik tan›
gruplar›na göre ayr›lm›fllard›r. Bunlar: Hs (Hipokandria); D (Depresyon); Hy
(Histeri); Pd (Psikopatik Sapma); Mf (Maskulinite-femininite); Pa (Paranoya); Pt
(Psikasteni); Sc (fiizofreni), Ma (Hipomani)dir. Daha sonra gelifltirilen 0-Si (Sosyal
içedönüklük) alt testi de teste eklenmifltir.

Klinik alt testlerden baflka L,F, ve K diye adland›r›lan 3 geçerlik alt testi vard›r.
Bu testler, bireyin test alma tutumlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlarlar ve elde edilen
klinik puanlar›n geçerlik derecesiyle ilgili bilgi sa¤lar. Bu ölçe¤in kapsam›ndaki
baz› test maddelerine ait örnekler flunlard›r:

• Bazen utan›nca çok terlerim.
• Yürürken kald›r›mdaki yar›klara basmamaya dikkat ederim.
• Rüyalar›m›n ço¤u cinsel konularla ilgilidir.
Do¤ru olarak iflaretlenmifl cevap ka¤›d› örne¤i.

Bunlara benzer maddeleri kifli tek tek okuyarak durumuna uygun olup olma-
malar›na göre do¤ru (evet), yanl›fl (hay›r) olarak, yukar›da örne¤i görülen türden
bir yan›t ka¤›d› üzerinde iflaretler. Madde hakk›nda hiçbir fley bilmiyorsa hiçbir
iflaret koymayabilir (bilmiyorum).

Projektif Kiflilik Testleri
Projektif testler, Freud'un Psikoanalitik yaklafl›m›n›n temelindeki psikodinamik
görüfle dayan›r. Kiflinin içsel yafl›nt›lar›n› yans›taca¤› esas›na dayand›r›lm›fllard›r.
Bu testlerin amac›, kiflilerin psikolojik yaflant›lar›n› -duygu, düflünce, kayg› ve ça-
t›flmalar- sunulan belirsiz test uyar›c›lar›na yans›tmalar›n› sa¤lamakt›r. 
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Projektif testlerin genel olarak özellikleri flunlard›r:
• Yan›t özgürlü¤ü vard›r. Objektif testlerin aksine evet, hay›r gibi k›s›tl› yan›t-

lar yerine kifli uyar›c›lar›, kendine göre, istedi¤i gibi yan›tlar. Hiçbir s›n›rla-
ma yoktur.

• Uyar›c›lar tam olarak belirlenmemifltir. Böylece bireyin belirsiz uyar›c›y›
kendine göre de¤erlendirip, duygu ve düflüncelerini yans›taca¤› beklenir.

• Kiflili¤in bütününün de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Projektif testlerin uyar›c›lara de¤iflik ve çok say›da özgür yan›t verme özelli-

¤i, yan›tlar›n istatistiksel olarak de¤erlendirilmesini, nesnellik ve güvenilirlik gi-
bi ölçütlere ulaflmay› güçlefltirir. Burada örnek olarak bir kaç projektif testten
söz edilecektir.

Bu örnekler aras›nda H.Rorschach taraf›ndan gelifltirilmifl olan Rorschach
Testi 10 kart üzerine bas›lm›fl simetrik mürekkep lekelerinden oluflmufltur. Rorsc-
hach testi, bu iflte yetiflmifl deneyimli bir psikolog taraf›ndan verilmelidir. Bireyle
gerekli iyi iliflki kurulduktan sonra kartlar kendisine birer birer gösterilip, mürek-
kep lekelerinde neler gördü¤ü, ne alg›lad›¤› sorulur. Lekelerin nas›l alg›land›¤›
önemlidir. Verilen yan›tlar genellikle kliniklerde davran›fl bozuklu¤u tan›s› koy-
mak ve kiflilik dinami¤ini aç›klamak için kullan›l›r.

Bir di¤er örnek Tematik Alg› Testidir (Thematic Apperception Test- TAT-)
H.A.Murray ve C.D. Morgan taraf›ndan gelifltirilen test, üzerinde öykü türü yan›t
vermeye elveriflli resimler olan 30 karttan oluflur. Bireye, genellikle tüm kartlar
gösterilmeyebilir. Daha önceden seçilmifl olan belirli say›daki kartlar birer birer
gösterilerek kendisinden her kart için konulu bir öykü anlatmas› istenir. TAT'›n
say›lt›lar›ndan bafll›cas›, kiflinin anlatt›¤› öyküdeki kahramanla özdeflim yapt›¤›; bu
kifliye atfetti¤i duygu ve düflüncelerin asl›nda kendi duygu ve düflüncelerinin bir
yans›mas› oldu¤udur. TAT'›n bir de L. ve S.Bellack taraf›ndan gelifltirilmifl olan ço-
cuklara uygulanan formu vard›r. CAT (Childrens Apperception Test) diye an›lan
bu test, üzerinde insan yerine hayvan figürleri olan 10 karttan oluflmufltur. Bu re-
simler psikoanalitik kuram›n etkisiyle psikoseksüel geliflim dönemlerindeki temel
çat›flmalar› yans›tacak biçimde gelifltirilmifltir. 

TAT ve Rorschach gibi, kliniklerde en s›k kullan›lan testlerden baflka, uygulan-
mas› ve de¤erlendirilmesi daha basit olan Cümle Tamamlama Testleri ile tama-
men sözel yan›tlamay› gerektiren Kelime Ça¤r›fl›m Testleri de vard›r. Cümle Ta-
mamlama Testlerine örnek olarak "Rotter Cümle Tamamlama Testi" verilebilir. Bu
test yaln›z bir iki kelimesi yaz›lm›fl gerisi bofl b›rak›lm›fl cümlelerden oluflur. Ör-
ne¤in, "Hoflland›¤›m fley..............." Kelime Ça¤r›fl›m Testleri psikoanalitik yakla-
fl›mdan etkilenmifltir. Bilinçalt›n› anlama tekniklerinden olan Serbest Ça¤r›fl›m tek-
ni¤ine dayan›rlar. Bu testler, birbiriyle iliflkisi olmayan kelimelerin biraraya gelme-
sinden oluflur. Testi alan kifliye bunlar s›ras›yla sunularak herbiri için kiflinin ilk
akla gelen fleyi (kelime) söylemesi istenir. 

Kelime ça¤r›fl›m testleri önceleri zihinsel yeteneklerin araflt›r›lmas›yla u¤raflan
psikologlarca zihin süreçlerinin incelenmesinde kullan›lm›flt›r. Klinik kullan›mlar-
da ise daha çok psikoanalitik yaklafl›m›n temsilcileri taraf›ndan, örne¤in, C.Jung,
"duygusal ve heyecansal yaflant›lar›n" aç›¤a ç›kar›lmas› amac›yla uyar›c› anlams›z
kelimelerin de buna göre haz›rland›¤› flekilleriyle kullan›lm›flt›r. Kiflilik testlerinin
genelde psikolojik testlerin özellikleri aç›s›ndan k›sa bir de¤erlendirmesini yapa-
rak konumuzu bitirece¤iz.
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"Psikolojik test" kavram›, de¤iflik kifliler taraf›ndan de¤iflik anlamlarda kullan›l-
maktaysa da bugün amac›m›za en uygun görünen tan›m› Anastasi taraf›ndan veri-
lenidir. Bu tan›ma göre psikolojik test, davran›fl örneklerini ölçen standart ve nes-
nel bir ölçektir. Bir insan›n davran›fllar›ndan örnekler almadaki amaç, yaln›z örnek
davran›fl›n kendisini anlamak de¤il; bu örne¤in temsil etti¤i daha anlaml› davran›fl-
lar hakk›nda da bilgi edinmektir. Buna, testin yordama gücü (tahmin etme) denir.
Örne¤in, bir kiflilik testi sonucunda kiflinin belli baz› durumlarda nas›l davranaca-
¤›, ne gibi tutumlar gösterece¤i hakk›nda yordama yapmam›z sa¤lanabilir.

Psikolojik testlerin birtak›m özellikleri vard›r. Tan›m›m›zdaki nesnellik ve stan-
dartl›k özelliklerine de¤inilmiflti. Bir testin nesnel olmas› demek uygulamada tes-
tin verilmesi, puanlamas› ve de¤erlendirilmesinin, testörün kiflisel yanl›l›k ve de-
¤er yarg›lar›ndan ba¤›ms›z olmas› anlam›na gelir. 

Bir testin standardize olmas› ise, testin verilme kurallar›, materyali ve puanla-
ma koflullar›n›n önceden saptanm›fl olmas› demektir. Bunlardan baflka standart bir
ölçü arac› olan testin güvenirli¤i de olmal›d›r. Güvenirlikle, bir testin ölçmek iste-
di¤ini ne oranda kesin ve iyi ölçtü¤ü kastedilir. Bu da test tekrarland›kça puanla-
r›n oldukça sabit kalmas›yla gösterilebilir.

Bir de testin geçerlik özelli¤i olmal›d›r. Geçerlik, bir testin ifllevini ne derece-
de yerine getirdi¤ini; yani ölçmek istedi¤i özelli¤i ölçebilme derecesine denir.Bir
ölçü arac›n›n güçlü ve ifllevsel olmas›n› sa¤layan yukar›daki özellik ya da ölçütle-
re k›saca de¤inilmesinin nedeni, psikolojik testler ailesinden olan kiflilik testleri-
nin bu ölçütler bak›m›ndan bir de¤erlendirmesini yapmakt›r.

Bugün elimizde çok çeflitli kiflilik testleri olmas›na karfl›n an›lan test özellikle-
ri (nesnellik, güvenirlik vb.) yönünden kiflilik testlerinin genel olarak zeka ve ye-
tenek testlerinin eriflti¤i düzeye eriflti¤i söylenemez. Bunun nedeni, yap›lan çal›fl-
malar›n ya da gösterilen gayretin azl›¤›na ba¤l› olmaktan çok, kiflilik kavram›n›n,
bilimin ve psikolojinin çal›fl›lmas› en güç ve karmafl›k konular›ndan biri olmas›-
na ba¤lanabilir.
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Özet
Kiflilik Psikolojisi ve Kiflilik kavramlar›n› tan›mlaya-
cak, kiflili¤in geliflimine etki eden biyolojik ve çev-
resel etkenleri aç›klamak
Kiflilik, çeflitli flekillerde tan›mlanm›flt›r. Kiflili¤in
geliflmesini etkileyen bafll›ca etkenler biyolojik ve
çevresel olmak üzere iki genel grupta incelenmifl-
tir. Kiflili¤in anlafl›lmas› ve incelenmesine yönelik
çeflitli kuramlar gelifltirilmifltir.

Kiflili¤in anlafl›lmas› ve incelenmesine yönelik ge-
lifltirilen kuramlar› tan›mlayabilmek
Bunlardan bafll›calar› psikoanalitik, sosyal ö¤ren-
me, davran›flç› vb. kuramlard›r.
Kiflilik kuramlar› karmafl›k davran›fllar› k›sa ve aç›k
ifadesini sa¤lamalar›, mevcut bilgileri anlaml› bir
bütün haline getirmeleri aç›lar›ndan önemlidir.
Sigmund Freud taraf›ndan gelifltirilen psikoanalitik
kuram, kiflili¤i tan›mlarken yap›sal ve topografik
görüflleri temel al›r. Yap›sal görüfl zihinsel yaflam›n
bir biriyle çat›flma halinde olan ancak birbirini
tamamlayan id, ego ve süperego ögelerini tan›mlar.
Topografik görüfl ise zihinsel yaflam›n yüzeysel
yap›s›n› oluflturan betimleyici özellikleri bilinçalt›,
bilinçöncesi ve bilinç olarak ele al›r. Freud sonras› 

psikodinamik kuramlar ya da sosyal görüfllü
psikoanalistler insan› sadece biyolojik bir varl›k
de¤il ayn› zamanda sosyal bir varl›k olarak
toplumun bir ürünü görmüfllerdir. Bu kuramc›lar›n
aras›nda Adler, Horney, Fromm ve Sullivan yer al›r.
Bir di¤er yaklafl›m ise insanc›l kiflilik kuram›d›r. Bu
kuram sosyal gereksinim ve bilinçli (ego) süreçler
üzerinde durur. Bu kuramlar daha çok kuramc›lar›n
isimleriyle an›l›r. Carl Rogers, Abrahan Maslow,
Rolla May, Victor Frankl bu isimler aras›nda yer
al›r. Davran›flç› kuram ise ö¤renme kuram› ile para-
lel kavramlar› kullanmaktad›r. Sosyal biliflsel
ö¤renme kuramlar› ise davran›flç› kuramlar›n bir
uzant›s› olarak ö¤renme, biliflsel süreçler ve sosyal
etki konular› üzerine yo¤unlafl›r. 

Kiflili¤in de¤erlendirilmesi için yap›lan kiflilik testle-
rinin neler oldu¤unu ve özelliklerini aç›klayabilmek
Kiflili¤in de¤erlendirilmesi çeflitli kiflilik ölçekleriyle
yap›l›r. Kiflilik ölçekleri genellikle objektif ve pro-
jektif olmak üzere iki büyük kategoride incelenebi-
lir. Objektif testlere MMPI, projektif testlere Rorsc-
hach ve TAT bafll›ca örnekler olarak verilebilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Kiflili¤in de¤iflik "bireyleraras› iliflki durumlar›ndan var-
dand›¤›" görüflü kime aittir? 

a. W.James
b. Sullivan
c. E. Fromm
d. S. Freud
e. E Erikson

2. Afla¤›dakilerden hangisi herhangi bir kuramda olmas›
beklenen bir özelliktir?

a. De¤iflkenlerin gözlenemez olmas›
b. Kavram tan›mlar›n›n biniflikli¤i
c. S›nanabilir denencelerin olmas›
d. Spekülasyona dayal› kavramlar›n olmas›
e. Deneye elveriflli olmamas›

3. Afla¤›daki ifadelerden hangisi psikoanalitik kuram için
do¤ru bir ifadedir?

a. Kiflili¤i kapsaml› bir bütün olarak ele al›r.
b. Kapsaml› olmas› nedeniyle ekonomik de¤ildir.
c. Spekülatif olmas› bak›m›ndan etkin olamam›flt›r.
d. Kiflilik kuram› olarak yetersiz bulunmufltur.
e. E Erikson taraf›ndan ileri sürülmüfltür.

4. Afla¤›dakilerden hangisi bilinçalt› kavram›n› ifade
eder? 

a. Zihinsel yaflam›n betimleyici niteli¤idir.
b. Zaman-mekan ve mant›k çarp›kl›klar›n›n olmad›¤›

psiflik yaflam kesitidir.
c. Gerçeklik ilkesine göre çal›flan sistemdir.
d. Psikoanalitik kuram›n kiflili¤i aç›klayan temel

kavramlar›ndand›r.
e. Bilince en yak›n k›s›md›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi kiflilik psikolo¤u için önem
tafl›r? 

a. Davran›fl›n biyolojik ifllevselli¤idir.
b. Davran›fl›n kal›tsal yönleridir.
c. Davran›fl›n psikolojik ifllevselli¤idir.
d. Davran›fl›n ö¤renilen özellikleridir.
e. Davran›fl›n bilinmeyen özellikleridir.

6. Kiflilik kuramlar›yla ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Kiflilik kuramlar› bilimsel kuram olma özellikleri-
nin ço¤undan yoksundur.

b. Bilimsel özellikleri tümüyle kapsayan tek ve kap-
saml› bir kiflilik kuram› gelifltirmek imkans›zd›r.

c. Kiflilik kuramlar› kiflili¤in temelinde do¤adaki te-
mel düzenin oldu¤u say›lt›s›n› kabul ederler.

d. Kiflilik kuramlar› karmafl›k olaylar› basitlefltirerek
daha anlaml› hale getirirler.

e. Kiflilik kuramlar›n›n ifllevselli¤i tart›fl›lmaktad›r.

7. Dürtü ve heyecanlar› göz ard› ederek bilifllere a¤›rl›k
veren kiflilik kuram› afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. ‹nsanc›l kiflilik kuramlar›
b. Sosyal görüfllü psikoanalitik kuramlar
c. Davran›flc› kuramlar
d. Sosyal ö¤renme kuramlar›
e. Fenomelojik kuramlar

8. Afla¤›dakilerden hangisi projektif kiflilik testlerinin özel-
liklerinden birisi de¤ildir?

a. Uyar›c›lar› tam olarak belirlenmemifltir.
b. Kiflili¤in bütününün de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
c. Nesnellik ve güvenirlik gibi ölçütleri karfl›lamaya

uygundurlar.
d. Freud’un psikoanalitik yaklafl›m›n› temel al›rlar.
e. Yan›t özgürlü¤ü vard›r.

9. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal ö¤renme kuramlar›n›n
temel görüfllerinden birisi de¤ildir?

a. Birey, aktif olarak d›fl dünya ile iliflkiye girerek bil-
gi araflt›r›r.

b. Herkesin biliflsel kurulumu ayn› flekilde oluflur.
c. Kiflilik gözlenebilir somut davran›fllara bak›larak

anlafl›lmal›d›r.
d. Ö¤renme belirli bir çevre ba¤lam›nda gerçekleflir.
e. Baflkalar›n› gözleyerek ö¤renme modeli üzerinde

durur.

10. Afla¤›daki kuramc›lardan hangisine göre kendilik kav-
ram› örgütlenmifl bir bütündür? 

a. S. Freud
b. C. Rogers
c. A. Adler
d. E. Froom
e. H. Sullivan
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Yaflam›n ‹çinden
Son y›llarda bilim alan›ndaki en büyük geliflmeler, kuflku-
suz ki genetik mühendisli¤i alan›nda yaflanm›flt›r. Bunlar-
dan en önemlisi insan genom projesinin tamamlanm›fl ve
insan›n gen haritas›n›n ç›kar›lm›fl olmas›d›r. Bir di¤er
önemli bulufl ise canl›lar›n klonlama yöntemi sayesinde
genetik olarak t›pat›p ayn›lar›n›n oluflturulabilmesidir.
Genetik alan›ndaki bu geliflmeler beraberinde önemli tar-
t›flmalar› getirmifl ve dünya gündemini meflgul etmifltir,
hala da etmektedir. Bu tart›flmalardan bir tanesi, insan ge-
nom bilgilerini ve klonlama yöntemini kullanarak dünya-
da çok önemli ifller yapm›fl ve tarihe geçmifl kiflilerin ay-
n›lar›n› yaratma konusundad›r. Örne¤in Einstein’›n ya da
Atatürk’ün genetik olarak ayn›s› olan bir bebek yaratal›m
ve ondan tekrar büyük ifller yapmas›n› bekleyelim mi, gi-
bi. Tabi ki bu olumlu örneklerin yan›nda bir Hitler daha
yaratma tehdidi de gündemdedir.

Yukar›da verilen tart›flmay› size anlat›lan kiflilik psikolo-
jisin kavramlar›yla düflününüz. Kiflilik psikolojisi ba¤la-
m›nda anlat›lanlar› göz önüne ald›¤›n›zda, bir insan›n ge-
netik olarak ayn›s›n›n yarat›lmas›, onun geçmiflteki gibi
bir insan olaca¤› anlam›na gelir mi? Örne¤in Einstein’›n
ya da Atatürk’ün genetik olarak ayn› olan ikizlerini yarat-
sak, bu bebekler büyüdüklerinde Einstein’n›n ikizi önem-
li bir bilim adam›, Atatürk’ün ikizi büyük bir lider olurlar
m›? Bu konuyu kiflilik psikolojisi bilgilerini kullanarak
nas›l tart›fl›rs›n›z?

Biraz Daha Düflünelim
1. Kiflilik Psikolojisi ve Kiflilik kavramlar›n› tan›mlayarak,

kiflili¤in geliflimine etki eden biyolojik ve çevresel et-

kenleri aç›klay›n›z.

2. Kiflili¤in anlafl›lmas› ve incelenmesine yönelik geliflti-

rilen kuramlar› k›saca tan›mlay›n›z.

3. Kiflili¤in de¤erlendirilmesi için yap›lan kiflilik testleri-

nin neler oldu¤unu ve özelliklerini aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1.  b Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflilik Kuramlar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
2.  c Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflilik Kuramlar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
3.  c Yan›t›n›z yanl›fl ise Freud'un Kuram›n› tekrar

okuyunuz.
4.  d Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflilik Kuramlar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
5.  c Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflili¤in Tan›mlanmas›

bölümünü tekrar okuyunuz.
6.  b Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflilik Kuramlar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
7.  d Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Ö¤renme Kuramlar›

bölümünü tekrar okuyunuz.
8.  c Yan›t›n›z yanl›fl ise Psikolojik Testler bölümünü

tekrar okuyunuz.
9.  b Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Ö¤renme Kuramlar›

bölümünü tekrar okuyunuz.
10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Kiflilik Kuramlar› bölümünü

tekrar okuyunuz.
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Psikoloji tarihinin en tan›nan bilim adam› olarak karfl›m›za ç›kan Freud yazd›¤› eser-

lerle insan›n do¤as›n›n yeni bir gözle görülmesine ve bireyin davran›fl›n›n yeni bir aç›dan

alg›lanmas›na yol açm›flt›r. K›rk senelik meslek yaflam›nda bir çok eser yay›nlayan Freud’un

modern Psikoloji’nin oluflumunda çok önemli etkileri olmufltur. Freud 19. YY’›n burjuva

temel de¤erlerine sahip bilimsel pozitivizminden ve yaflamla ilgili ak›mlardan yo¤un bir

biçimde etkilenmifl bir düflünürdür. Sigmund Freud bir yahudi ailesinin çocu¤u olarak

1856’da Freiburg’da do¤du. Dört yafl›na geldi¤inde ailesiyle birlikte Viyana’ya tafl›nd›.

1938 y›l›na kadar olan çal›flmalar›n› bu kentte tamamlad›. Daha sonra Avusturya’n›n

Almanya ile birleflmesinden sonra ‹ngiltere’ye gitti. Freud yaflam›nda çok baflar›l› bir

ö¤renci olmufl ve en üstün derecelerle gitti¤i okullardan mezun olmufltur. 1881’de Viyana

T›p Fakültesi’nden mezun olmufl, 1885 y›l›nda ise Paris’te ünlü Jean Martin Charcot ile

çal›flmak üzere burs kazanm›flt›r. Freud için Charcot çok önemli bir kiflidir. Çünkü

Charcot’un Freud’un davran›fl bozukluklar› konusundaki düflüncelerinin oluflumunda

çok önemli etkileri olmufltur. Charcot’un karizmatik kiflili¤i Freud’u ayr›ca çok etkilemifl ve

yaflam boyu ona hayranl›k duymufltur. 1886 y›l›nda Viyana’ya döndükten sonra muayene-

hane açan ve doktor olarak çal›flan Freud 1939 y›l›nda Londra’da ölmüfltür. Eserleri hala

daha en çok okunan ve tart›fl›lan kiflilerden biridir.

S‹GMUND FREUD (1856-1939)


