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Ara§tırmacılann çağuna göre din psikolojisi, özellikle akademik bir disiplin 
olarak, hala çok az rastlanan bir bilim dalıdır. Bunun sebebi, bazen böyle bir 
disiplinin teolojik ön kabuller nedeniyle imkansız görülmesi, bazen ki§isel ilgilerin 
olmaması nedeniyle gereksiz görülmesi ve bazen de dine kar§ı takınılan dü§man
ca tavırlardır. Diğer yandan psikolojik yakla§ımı içeren, "dilli kurtulu§" motifini 
kullanan, dine ve maneviyara kar§ı psikolojivari (psychology-like) yakla§ımlar 
sergileyen haricf bir akademik psikoloji alanı da bulunmaktadır. Belki bir yönüyle 
pastaral psikolojiyi bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bütün bunlara rağmen din 
ile ilgilenen psikolojivari yakla§ımlar dar anlamda genellikle "din psikolojisi" 
olarak değerlendirilmezler. 

Din psikolojisi din adına çok fazla yarar ortaya koymaz, daha çok mütevazıca, 
dinin psikolojik görünümlerini tanımlamaya çalı§ır (Vegote, 1983/1997). Geçen 
30-40 yıl içerisinde ciddi emekler harcanarak hızla geli§en din psikolojisi (din 
psikolojisindeki bu geli§meler için b k. Wulffl 1 996) kendisini psikolojinin bir alt 
dalı olarak tanımlar (Hood ve diğerleri 1996) ve genel akademik psikolojinin 
farklı kaHarına kendisini yönlendirir. Sonuç olarak din psikolojisi de genel psiko
lojinin kaderirıi payla§ır. Dirı psikolojisi akademik psikolojinin gücünden fayda
lanınakla birlikte onunla aynı tehlikelerle kar§ı kar§ıya kalmaktadır. Karl 
Buhler'in 1927'de Crisis in Psychology (Psikolojinin ÇıkmazlanF isimli eserinde dile 
getirdiği gibi psikolojideki kriz, aynı §ekilde onun alt dalları için de geçerlidir. Bu 

. "The Historicocultural Approach in the Psychology of Religion: Perspectives for lnterdiscip· 
linary Research",]ournalfor ıhe Scientific Study ofReligion, 1997,36 (3), 358-371. 
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krizi Amedeo Giorgi (1976), "bütünlükten ve güvenden yoksun olma" ve "bir 
bilim olarak kendini problematik değerlendirme" şeklinde tanımlamı§tır. Bugün 
post modern çağda bile herhangi bir araştırmacı, psikolojideki bu çok biçimliliği 
dile getirme eğiliminde olsa bile, Giorgi'nin dile getirdiği sorunlardan bazıları 
(yukarıda bahsedilen iki problem) günümüzde de devam etmektedir. 

Psikolojinin temel insan anlayışındaki sınırlılıkları, bireyin özelliklerini değer
lendirmedeki yetersizlikleri ve orta sınıf beyaz öğrencilerle sınırlı kalıp genelle
nemeyen sonuçları aynı şekilde din psikolojisi için·de problem te§kil etmektedir. 
Psikoloji, yetersiz düzeydeki ölçekleri yenilernesi ve daha nitelikli istatistiksel 
teknikler geliştirmesine rağmen, olguları yeterince derinlemesine inceleyememesi 
nedeniyle eleştirilmektedir. Giorgi'ye göre psikolojideki bu alaka eksikliğinin 

sebebi, psikolojinin kendini anlamlandırmadaki sorunudur. Çünkü psikoloji, 
doğal bilimiere özendi ve "yaşanan dünyanın isteklerine inanıp bilimin gereklilik
lerine kulak asmama" veya "bilimin gerekliliklerine bağlı kalıp ya§anan dünyanın 
hakkını vermeme" şeklinde ortaya çıkan temel ikilemi aşamadı. Giorgi'ye göre 
fenomenler kendilerini dünyada ifade ettikleri şekliyle incelenmelidir. Bu yüzden 
"psikoloji biliminin bakış açısı dünya perspektifi içerisinde inşa edilmelidir". 
İnsanın dünyasını anlamak için psikoloji, doğal bilimden ziyade, "beşeri bir bilim" 
olmalıdır (Giorgi 1976: 293). 

Giorgi'nin söyledikleri, oldukça anlamlı olmasına rağmen, her fırsatta oldukça 
soyut, felsefi ve yeterince gerçekçi olmamakla eleştirilmiştir. Fenomenologlar 
genellikle insan bilimi olarak, farklı bir psikolojinin gerekliliğini savunmaianna 
rağmen, ciddi bir alternatif teklif edememişlerdir. Onlar her zaman mevcut 
psikolojiden şikayet etmişler, fakat daha iyisinin nasıl olması gerektiğini göster
memişlerdir. Peki durum böyle midir? Giorgi'nirı görüşlerini ortaya koyduğu 
yıllarda bir insant bilim olarak psikoloji henüz kendini tanımlama sürecindeydi. 
Fakat o günden bu yana birçok §ey değişti. Bugün sosyal yapısalcılık (Gergen 
1985; Shotter 1993), öyküsel (narrative) psikoloji3 (Bruner 1990, 1992; 
Josselson-Lieblich 1993) retorik psikoloji (Billig 1987, 1991), diskursif psikoloji4 

(Edward-Potter 1991; Harre-Gillett 1994; Harre-Stearns 1995) gibi yeni ve farklı 
yaklaşımlar psikolojide geçerli alternatifler olarak ortaya çıkmışlardır. Aynı 
zamanda bu yaklaşımlar din psikolojisi adına da umut vericidir. Tabii ki ilk 
zamanlarda insanın günlük hayatındaki fenomenleri değerlendiren psikolojik 

Öyküsel psikoloji (narrative psychology), psikolojinin alt dalı olmaktan ziyade psikolojideki bir 
yakla§ıma i§aret eder. İnsanın hayat tecrübesindeki hikayeler ve anlamlar üzerinde duran bir 
yakla§ımdır. Jerome S Bruner, Kenneth Gergen, Rom Ham~ bu yakla§ımı benimseyen psikolog
lardan bazılandır (çev). 
Diskürsif psikoloji (discursive psychology), insaniann konu§malanndaki psikolojik temalann 
analizine dayanan bir psikoloji yakla§ımıdır. Jonathan Potter ve Derek Edwards tarafından 
1990'da geli§tirilnıi§ bir yakla§ımdır. Bu yakla§ım bellek, tutum, motiv ve atfetme gibi sosyal psi
koloji ve bili§sel psikolojinin konulanna yeni açılımlar getirrııi§tir {çev). 
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çabalar olmu§tur. Bütün bunlarla birlikte mevcut din psikolojisini ele§tirmek ve 
yeniden incelemekten ziyade, psikolojinin nesnesi için tarihi-kültürel bir boyutu 
gündeme .getirebilir ve din çalı§malarında kültürel psikolojiye dikkat çekebiliriz. 
Şu ana kadar ortaya konan yeni yayınlarda (bk. Jahoda 1993, Stigler ve dğr. 
1990; Shweder 1991; Triandis 1994, 1995) ve Kültür Psikoloji ve Psikokültürel 
ba§lıklı yeni dergilerde olduğu gibi biz de psikolojide uzun bir geleneğe sahip olan 
"tarihi-kültürel psikolojinin" din psikolojisine faydalı yakla§ımlar sunduğunu 
göstermeye çalı§acağız. Ayrıca sosyo-tarihsel psikoloji de (Ratner 1991, 1993), 
farklı alanlardan ara§tırmacıların i§birliği yapmaları için yeni yakla§ımlar sunmak
tadır. Daha da önemlisi bu psikoloji yakla§ımı dindarlık çalı§malarında etkin 
imkanlar ortaya !<oyar. Şimdi bu tarihi-kültürel yakla§ımın din psikolojisi için 
neler sunduğuna §öyle kısaca bir bakalım. 

Psikolojide Çoğulcu Yaklaşım 

Dindarlığın zaman, kültür ve bireyler bağlamında oldukça çe§itli tezahürleri 
olan bir olgu olması, pek çok farklı psikolojik yakla§ımlar ve "mini psikolojiler" 
tarafından incelenmesini mümkün kılar. Bu çerçevede teorik psikolojide veya 
psikoloji felsefesinde bilgi edinme teorileri genellikle iki ya da üç gruba ayrılabilir. 
İnsanlar mekanik, organik ya da yorumsamacı (hermeneutic) içerikli teorileri 
tercih edebilirler (Sanders-Rappard 1982; Strien 1993). Mekanik ve organik 
teoriler, insan! gerçekliğin tarihi-kültürel açıdan arka planını ve belirlenebiiirliği
ni önemserneme eğilimindedirler. Yorumsamacı psikolojide ise, böyle bir yakla§ım 
benimsenmemi§tir. Bu yüzden yorumsamacı psikoloji, dindarlık çalı§malarına 

daha uygun görmektedir. 

Söz konusu farklı psikolojilerdeki bilim felsefesi yakla§ımları daha eski zaman
lara dayanır. Doğal ve insan! bilimler ayırımı 1900'lü yıllara kadar uzanır. Fakat 
bugün ilim çevreleri böyle katı bir yakla§ıma bağlı kalmazlar. Açıklama-anlama 
arasındaki ve nomotetik-idiyografiP ara§tırma arasındaki ayırımlar, artık katı bir 
§ekilde sürdürülmese de bu ayırımlar, psikolojide bugün bile büyük rol oynamak
tadır. Fakat burada sorulması gereken asıl soru §udur: Psikoloji doğal bilimler 
tarzında mı çalı§malı yoksa insani bilimlerin çalı§ma tarzına mı uymalıdır? 

Psikolojide doğal-bilimsel yakla§ımın kurucusu olarak kabul edilen Wilhelm 
Wundt, psikolojinin çoğulcu bir yapıya sahip olması gerektiğini ifade etmi§tir. 
Ona. göre psikoloji, eğer sadece "temel psi§ik süreçleri" incelemek istiyorsa 

Nomotetik yakla§ımda tekil bir olay yerine, davranı§ın altında yatan genel yasalan veya ilkeleri 
(örneğin davranı§ın veya ki§iliğin, sınıflandırma ve tahmin amacıyla kullanılabilecek olan önem
li yanlarını} belirlemek amacıyla birçok olay veya ki§i incelenir ve ortak, evrensel özellikler belir
lenmeye çal!§ılır. Buna kaqılık idiyografik yakla§ımda ise genel ilke ve yasalarla değil, belli bir 
bireysel duruma özgü olarak ve önceden tahmin edilemeyen ko§ullarla açıklama yoluna gidilir 
(çev}. 
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"deney"i metot olarak kullanabilir. Fakat "üst düzey psi§ik süreçleri" çalı§mak 
isterse diğer bilimsel yönelimlere de ba§vurması gerekir (Wundt ı 900- ı 909). 
Wundt'a6 göre psikologlar tarih bilimine ba§vurmalıdırlar. Onun zamanında 
psikoloji yanlı§ bir yönelim sebebiyle kırılma ya§amı§tır. Bilimsel objektiflik ve 
prestij yakalama çabası içerisinde olan psikolojideki ana akım sık sık Wundt'un 
ara§tırma programına ba§vurdu. Wundt ara§tırma programında psikolojinirı 

konularını doğal bilimin konusuymu§ gibi ele aldı ve yöntem olarak nesnelle§me
ye önem verdi. Bu ana akımı takip eden pek çok din psikoloğu da aynı yanlı§ 
yapma riskini ta§ımaktadır (Brown ı987). 

Din Psikolojisinin Nesnesi: Kültürün Ürünü Olarak Dindarlık 

İnsanoğlunun pek çok karakteristik özelliği gibi dindarlığı da kültürel bir fe
nomendir. Bundan onlarca yıl önce Vygotsky (ı978) gibi bazı psikologlar, üst 
düzey psi§ik fonksiyonların kültürel ve bireysel (kültürel olanı kendine mal etme) 
olmak üzere çifte kökeninin olduğunu ortaya koydular. Buna göre psi§ik gerçek
liğe ait bütün somut fenomenler, kültürel çerçeve (encadration) tarafından 
belirlenir. Bilme, tecrübe etme, eylemde bulunma, isteme ve hayal kurma gibi 
bütün zihinsel ve davranı§sal durumlar ancak tarihi-kültürel altyapısı gün yüzüne 
çıkanldığında anla§ılabilir. Örneğin duygular sadece doğal ve kaçınılmaz tepkile
rin irrasyonel belirtileri olarak değerlendirilemez. Duygular, inanç sistemleri ve 
kültürel topluluklar tarafından belirlenen istekler, kanaatler ve değerlendirmele
rin bir göstergesidir.7 Sosyal §artlar içerisinde kazanılan ve ifade edilen, sosyo
kültürel bir tarzda belirlenen tecrübe örüntüleridir (Armon-Jones ı986). Özel bir 
duygunun belirtisi olan davranı§sal, fizyolojik ve zihinsel tepkiler sadece kendi 
bütünlüğü içerisirıde "duygusal" olarak nitelendirilemez. Nihayetinde duygular, 
bütün diğer davranı§ların temelini olu§turan fizyolojik süreçlere dayanırlar. Fakat 
duygusal belirtiyi olu§turan §ey, belirli kontekste yorumlanan ve düzenlenen 
farklı tepkilerdir. Yani duygular daha önce geçerli olan kültürel formlara uygun
luk gösterirler. Sosyal açıdan biçimlerren belirtiler ve bireyin bir durumu değer
lendirmesini kapsayan geçici sosyal rollerdir. (Averill, 1985). Bütün bunların 
ötesinde Batı toplumunun uygarla§ma sürecinde (Elias ı939/ı978-82) bazı 
duygular tersyüz olmu§ sadece yeniden düzenlenmekle kalmamı§, yeniden olu§tu
rulmu§tur (Foucault 1975/ı977). İnsan öznelliği genellikle birtakım tariht
kültürel §artlara maruz kalır, yani bütün anlamlı ürünler kültürel olarak olu§ur. 
Bu açıdan hangi kültürel bağlamda hangi muhtemel eylem, tecrübe ve bilginin 

1879'da Leipzing'de yaptığı çalı§malar nedeniyle psikolojinin kurucusu kabul edilen Wilhelm 
Wundt (1832-1920), kültürel psikolojiyle ilgilendi. Halk Psikolojisi (Völker Psychologie) isimli 10 
ciltlik eserinde dil, sanat, efsaneler, hukuk, ahlak, gelenek ve görenekierde kendisini gösteren 
zihinsel geli§imin çe§itli a§amalannı ara§tınnasında konu edindi (çev). 
Duyguların kültürel alt yapısıyla ilgili geni§ bilgi için bk. Deborah Lupton, Duygusal Y~anıı: 
Sosyo-kiilıiirel Bir İnceleme, İstanbul 2002 (çev). 
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olu§tuğunu belirlemek gerekir. Bu nedenle din psikolojisi de antropoloji, dil bilim 
ve tarih gibi yorumsamacı bir bilimdir. Anlamlar üzerine odaklanır ve kültürel 
§artlar içerisinde ortaya çıkan anlama uygun kurallar ortaya koyar. 

Kültürel-Psikolojik Y akla§ rm 

Dindarlık gibi insani ve kültürel olguları çalı§mayı hedefleyen psikolojinin, 
yorumsamacı psikolojilere (Messer, Sass-Woolfolk 1988; Terwee 1989; Widders
hoven-De Boer 1 990) yönelmesi ve bugün insan ile kültür arasındaki ili§ ki yi 
ortaya kayabilen öyküsel teori gibi yeni geli§melere ba§vurması iyi olur. Öyküsel 
psikoloji ki§inirr dikkatini, kimliğin olu§umunda ve geli§iminde etkili olan hika
yenin rolüne yöneltir. Bizlere insanların hikayelerin yapılarına göre hayal kurduk
ları, hissettikleri, dü§ündükleri ve eylemde bulunduklarını ifade eder (Sarbin 
1986). Bu bağlamda bazı psikologlar, o kadar ileri giderler ki, antropoloji ve 
psikolojide çokça tartı§ılan benliği (self) "öykü" olarak görürler (Schafer 1983). 

Biz burada insan öznelliğinde rol oynayan fiziksel veya psiko-fiziksel faktörleri 
reddetmiyoruz. Aksine tarihsel-yorumsamacı psikoloji ekolü, insanı insan yapan 
bedenini açıklayıcı bilgiler geli§tirmektedir. Bu çizgide Portınann (1951), Gehlen 
( 1961), La can (1966) gibi psikologlar ise, fiziksel olanın psi§ik olanın temeli 
olması için kültürel ilginin bütünlemesine ihtiyaç olduğunu dü§ündüler. Burada 
bahsedilen kültürel psikolojik bakı§ açılarının anlatımları hafife alınmamalıdır. 
Çünkü bu kültürel psikolojik bakı§ açısı birkaç yüzyıldır batı dü§üncesinde yaygın 
olan birçok fikri kapsamaktadır. Bu bakı§ açısına göre insan eylemi, zihni ve 
tecrübesi farklı kültürlerdeki deği§ik forıniara uygunluk gösterir. Ayrıca bu bakı§ 
açısı, insan öznelliğinin, bir bütün olarak, kültürel §artlar tarafından olu§turuldu
ğunu vurgular. Bu bakı§ açıcısı, kültürel din psikolojisi sahasında önemli yeri olan 
Clifford Geertz'in çalı§malannda güzel bir §ekilde ifade edilmi§tir: "İnsan doğa
sında kültürden bağımsız bir §ey yoktur" (Geertz 1973, 49). Ona göre psikoloji 
insanoğlunun içinde ya§adığı kültürü anlamaya çalı§malıdır. Nitekim insanı bir 
makine gibi görmeyen herhangi bir psikoloji, insan öznelliğindeki "yoğrulabilirli
ği" anlamaya ve kültürün insanoğlunun "ikinci doğası" nın olu§masındaki etkile
rini ara§ tırmaya çalı§ ır (Boer 1983). 

Bu bağlamda psikologlar ne zaman dindarlığı çalı§ırlarsa onu bireysel tecrü
benin nesilden nesile geçtiği kültürel bir çerçevede değerlendirmeleri gerekir. 
Doğal bilimlerdeki metotların aksine anlamlı bir hayat formuyla ilgili ara§tırma 
yapmak isteyen ara§tırmacılar deneklerini sıradan güncel hayatın içerisinde 
incelemelidirler (Voestermans 1992). Modern ara§tırmalarda deney, test, anket
ler gibi tekniklerin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte kültürel psikolojideki 
katıltınlı gözlem, mülakat gibi teknikler terk edildi. Kültürel psikolojiye göre, 
psikolojik fenomenlerdeki uzun vadeli tahminierin ara§tırılması bilimin hedefine 
uygun olmayabilir. Ona göre psikologların rolü, insan davranı§lannın kültür 
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içerisinde anla§ılması ve yorumlanmasına yardımcı olmak ve insanlara kültürel 
potansiyeller içerisindeki eylem potansiyelleri hakkında bilgi vermektir. Bu 
yüzden ara§tırma bireyin geleceğini tahminden ve otoriteden ziyade gerçeklikle 
ilgilenmelidir (Misra ve Gergen 1993, 237; Hermans ve Kepmen 1993). 

İnsan Öznelliğinin Tarihselliği 

Kültürel psikoloji, kültürlerarası veya senkronik (e§zamanlı) ve tarihi formları 
içerisinde yer alır. Temelde modern konuları inceleyen bu senkronik form, doğal 
olarak sosyoloji, etnometodoloji8 ve antropoloji gibi disiplinlerle benzer özellikler 
ta§ımaktadır. Özellikle Batı dı§ı meselelerle uğra§ıldığında veya deği§ik ülkeler 
arasında kar§ıla§tırmalar yapıldığında bazen yapılan bu çalı§malar yanlı§lıkla 
"kültürler arası psikoloji" olarak nitelenir (Berry, 1992; Bouvy 1994; Grad, 
Blanco ve Georgas 1996; Moghaddam ve diğerleri 1993). Tarihi form ise, batılı 
psikolojik yapılar içerisirlde vardır ve bu form batılı psikolojik yapıların diğer 
kültürlerdeki varlığını test eder. Oysa kültürel psikoloji belirli kültürler bağla
mında temel teorik kategorilere meyillidir (Much 1995). Bu senkronik formu bir 
kenara bırakarak ona göre daha az tanınan kültürel psikolojinin tarihsel formu 
üzerinde durmak istiyorum. 

Dindarlığın anla§ılması a§amasında yorumsamacı psikolojinin konusu, her 
zaman maddesellik ile kültürel anlamın kesi§iminde bulu§ur. Bu psikoloji, genel
likle insanoğlu hayat yolculuğunun belirli bir evresini tamamladığında onunla 
kar§ ıla§ ır. Y okuluğu yapanın kimliğiyle ilgili soru sorulduğunda, ki§inin bireysel 
tarihini bireysel olgunla§ma sürecini ara§tırır. Bütün bunların ötesirlde irlsanoğlu 
ile kültür arasındaki ili§ki "doğal" değil "tarihsel"dir. Yorumsamacı psikoloji her 
zaman tarihle yüz yüze gelir. Çünkü bir yandan insanoğlu tarihsel anlamda bir 
geli§im evresine ula§an kültür tarafından biçimlendirilir, diğer yandan da her 
birey varolu§ sürecinin, yapısal tarihin bir ürünüdür. Bireyin insanoğlu olarak 
i§levini sürdürebilmesi ve Kaspar Hauser9 olmaması için belirli bir kültürle az çok 
uyumlu olması gerekir. Bu durum kültür ile her bireyin sahip olduğu beden 
arasıdaki ili§kinin tarihsel karakterinin kavramla§tırılması için kalıcı bir öneme 
sahiptir. 

Bunu yaparken ara§tırmacı, ya kültürü ya da bireysel bedeni ba§langıç noktası 

Etnometodoloji, insaniann günlük hayatta kar§ıla§tıklan deneyimleri, nasıl anlamlandırdıklan
nın ampirik incelenmesidir. Etnometodologlar, düzenin kendi ba§ına bir gerçekliği olduğu fikri
ne kar§ıdırlar. Onlar daha çok düzenin ortam içinde bulunanlar tarafından o ortama mal edildi
ğini önerirler. Dolayısıyla insanlar kar§ıla§tıklan durum veya eylem ne olursa olsun onu "anlam
landımlaya" veya "düzenlemeye" çalı§ırlar {çev). 
Avrupa'da geçerli olan mitsel bir figürdür. İnsanoğlunun kültür olmadan geli§emeyeceği ve 
hayaunı devam ettiremeyeceğini simgeler. XIX. yüzyılda Bavyera'da terkedilnli§ halde bulunan 
bu çocuk, sosyalle§emedi, ya§anılan kültüre ayak uyduramadı ve genç ya§ta öldü. 
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olarak alabilir. Bu yüzden yapısalcı kültür psikologları, kültürü bireyi teslim alan 
bir olgu olarak anladılar. Tarihte her insanoğlu sosyalle§meyi ya§ar. Bu sosyalle§
meyi bireyin doğumundan önce var olan sosyal tanımlamalar olu§turur ve kültü
rel düzende bireyin yerini belirler. Bu tanımlamalar, bireyin sosyal davranı§larına 
uygun olarak geli§ir ve güçlenir. Pierre Bourdieu'nun kullandığı ve tarihin bir 
ürünü olarak ortaya çıkan "habitus"10, daha önceki tarihin belirlediği §emalara 
uygun olarak kendi tarihini üretir. Bu bağlamda o, dü§ünce, algı ve eylem §ema
ları formunda sunulan geçmi§in tecrübelerinin aktif bir varlığını sağlar. Geçmi§, 
bireylerin onları üreten kültürün ta§ıyıcısı olmalarını sağlar. 

Psikanaliz, kü_ltür ile birey arasındaki ili§kinin kavramsalla§tırılmasına en iyi 
örnektir. Bu ili§ki insan bedeninde ba§lamaktadır. Dürtü (drive) kavramının- ki 
bu ruh ile beden arasında şınır bir kavramdır-deği§kenlikleri üzerine ortaya 
konan psikanalitik dü§ünce, çocukluk dönemindeki ilk tecrübelerle ilgili bilgi 
vererek ve onlardaki nesnelliği hatırlatarak önemli katkılar sunar. Ayrıca insan 
hayatında hassas anları belirler ve insanın daha sonraki ya§arıunda psikolojik 
anlamda hastalık olarak ortaya çıkabilecek gerilimlerini tespit edebilir. Bu bağ
lamda insanın ya§adığı her eylem ve tecrübeye önem veren ara§tırmacı eylemle
rin insan hayatında i§gal ettiği yeri sorgularnalıdır Oetteman ve Thomae 1987). 
Akademik psikolojinin aksine her zaman yorumsamacı temeli olan diğer pratik 
psikolojiler ve psikoterapilere göre ise insanlar "anlam"ı ancak insanın geçmi§in
den çıkarılabilecek özel bir m ana olarak görürler (S trien 1 986). Bu çerçevede 
Freud psi§ik sürecin anlamını, "fiziksel süreklilikte etkili olan niyet" olarak 
tanımlar. Biz ara§tırmacıların çoğu da, kasıt ili§kisini dikkate alarak, amaç (sen
se), niyet (intention) veya gaye (purpose) gibi kavramları birbirinin yerine 
kullanırız. 

Çifte Yakla§ım: Tarihsel ve Kültürel Yakla§ımlar 

Gerek kültür gerekse insan bedeninden hareket etsin tarihsel yakla§ım, 
önemli bir farklılığa sahiptir. Nihayetinde psikolojinin amacı, beden ile kültür 
arasındaki kesi§me noktasında §ekillenen §eyi anlamaktır. Bu nedenle anlamlı 
eylem ve tecrübenin psikolojik açıklaması için çifte bakı§ açısı gereklidir. 
Bunlar kültürel topluluk tarafından payla§ılan anlam yakla§ımı ve bireysel 
ya§amı ele alan ki§isel anlam yakla§ımıdır. Larenzer'in (1977) görü§üne göre 
sapma bile bir "sembol" olarak anla§ılmalıdır. Çünkü sapmanın da bir anlamı 
olabilir. Çünkü kurulu bir düzenden sapma psi§ik bir çatı§maya i§aret ediyor 
olabilir. Bilinçli olarak "olabilir" diyorum çünkü her sapma psikopatolojiye 

10 Habitus, belli bir zaman ve mekana ait sosyal ko§ullann kafamıza yerle§tirdiği kazanılmı§ 
niteliklerin, algı, takdir ve eylem §emalannın bütünü olarak tanımlanabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bk. Zeki Aslantürk-T. Amman, Sosyoloji: Kavramlar, Kımtmlar, Süreçler ve Teori/er, İstanbul 
1999, s.417 {çev). 
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i§ihet etmez. Öte yandan çatı§manın olmaması da psi§ik sağlığa i§aret etmeye
bilir. Psikologlar bireyin sağlıklı ya da hasta olduğuyla ilgili pe§inen bir §ey 
söyleyemezler; ancak bireyin kültürel ve bireysel geçmi§ini inceledikten sonra 
onunla ilgili bir karar verebilirler. Bu bağlamda din psikolojisi de geni§ çapta bir 
tarihsel bilimdir. Yorumsamacı psikologlar ve tarihçiler çalı§ma yöntemleri 
bakımından birbirlerine benzerler. Her ikisi de ki§inin, bireysel, nitel, somut ve 
özgül görünümlerine önem verirler. Ginzburg (1986/1989) i§aret paradigma
sında (indication paradigm) tarihçileri ve psikologları bireyle§tiricini yakla§ım 
konusunda aynı kategoride değerlendirir. Bu çerçevede psikoloji ve tarih sık sık 
benzer yöntemleri kullanınakla kalmazlar aynı zamanda zaman zaman aynı 
kaynakları da kullanırlar. 

Tarihsel-Kültürel Psikolojinin Farklı Görünümleri 

Psikoloji ve tarih ili§kisinde öncelikle "tarih psikolojisi" ve "psikoloji tarihi" 
§eklinde muhtemel kombinasyonlar ortaya koyabiliriz. Fakat tahmin edildiği 
üzere tarih psikolojisini problemli görüyorum. Çünkü psikoloji, kültür ve dini 
açıklayabilse de· tarihi ara§tırma konusu yapamaz. Psikoloji, tarihi açıklayamaz; 
tarih ise psikoloji alanında gerçekle§en deği§imlerdeki yükseli§ ve dü§ü§lerini 
ortaya koyabilir. Tarih yazımcılığı (historiografi) tarihsel bilim ile psikolojinin 
apaçık bir etkile§im alandır. Bu bilim dalı kendine has organizasyonları ve yayın
larıyla özel bir disiplin halini almı§tır. 

Şimdi "tarihsel psikoloji" ve "psikolojik tarihyazımcılığı", psiko-tarih ve onun
la ili§kili olan din psikolojisine geri dönelim. Bu üç alan, psikoloji ve tarih arasın
daki bütünlükte veya psikoloji ve tarih yazımcılığının kesi§me alanında yer 
almaktadır. Tarihsel psikoloji, psikologların, psikolojik tarihyazımcılığı tarihçite
rin uğra§ alanına girmektedir, psiko-tarih ise bu iki alan arasındaki kav§ak nokta
sını olu§turmaktadır. 

Tarihsel 'Psikoloji (Historical Psychology) 

Tarihsel psikoloji "tarihi belli" olan psikoloji değildir. O psikolojinin tarihine 
ait bii: alandır, ancak modern bir psikolojidir. Tarihsel yakla§ımla zenginle§tiril
mi§ kültürel-psikolojik bir yakla§ımdır ve doğal olarak kültürel psikolojinin bir 
parçasıdır. Deği§ik kültürlerde ya§ayan bireyler, aynı kültürün ardı§ıklığı ve kendi 
öznellikleri içerisinde deği§ir. Fakat psikolojide genel olarak ara§tırmacılar, 
insanoğlunun her zaman ve her yerde aynı olduğu varsayımına uygun hareket 
eder. Fakat bu çerçevede yapılan birçok ara§tırma bu varsayımı geçersiz kılmı§tır. 
Tarihsel psikolojide bir ki§i tek bir kültür içerisinde kalsa bile zihin, duygu, 
ki§ilik, kimlik, zihin rahatsızlığı gibi olguların tarihsel açıdan belidendiği ortaya 
konulmu§tur (Peeters 1974, 1993; Hutschemaekers 1990). Şu bir gerçek ki, 
önceki zamanlarda insanlar bugünkülere göre farklı §eyler dü§ündüler, istediler 
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veya hissettiler. Ya§am sürecinde bili§sel (kognitif) geli§me ve hafıza farklıydı ve 
deği§ik §ekilde fonksiyon icra ediyordu (Olbrich 1986; lngleby-Nossent 1986; 
Huls 1986; Sonntag ı990; Carruthers ı990). Kendisini bilimsel gören psikoloji
nin deği§mez yasalar ke§fetmeye çalı§ması kabul edilmesi zor bir durumdur. Bu 
psikoloji için insan tecrübesindeki kültürel ve tarihsel açıdan varolan deği§ken
lik, gerçekte rahatsız edicidir ve yorumlamada telafi edilmesi gereken bir ölçme 
hatasıdır. Gergen'in kaygı veren görü§üne göre sosyal psikoloji, bugünün 
tarihyazımcılığıdır. Anın gözlenmesi ve kaydedilmesidir. Gerçekle§en olgular 
tarihseldir ve genellerneye izin vermez. Bu nedenle tarihsel psikoloji görecelilik 
ve alçak gönüllülük istemekte ve "bugünkü psikolojik kavramların geli§tirildiği 
ortamdan farklı b-ağlamlarda uygulanıp uygulanamayacağı" sorusunu gündeme 
getirmektedir. 

Tarihsel psikolojinin bir özelliği de bugünkü psikolojide bir ba§langıç noktası
na sahip olmasıdır. Tarihsel psikolojinin ılımlı ve ele§tirel olmak üzere iki versi
yonu vardır. Ilımlı versiyon, kendisiniri tarihsel ara§tırma vasıtasıyla bugünkü 
psikolojik bilgiye ilave bir geçerlilik kazandırabileceğirıi dü§ünür (Runyan ı 982, 
ı 988). Bunun aksini savunan ele§tirel versiyona göre ise böyle bir bilgi sınırlı 

geçerliliğe sahiptir. Tarihsel psikoloji, resmi psikoloji içerisinde aykırı bir ses ve 
akademik bir te§ebbüs olarak canlılığını sürdürmektedir. Ona göre psikoloji, 
objesi olan tarihsel ürünü bilimsel olarak açıklamaya çalı§ır. Onun hareket 
noktası psikolojik objelerin yapısını tanımlayan psikoloji tarihyazımcılığını andı
m. Üzerinde gerekli deği§iklikler yapıldıktan sonra (mutatis mutandis) bütün bu 
dü§ünceler din psikolojisi için de uygulanabilir. 

Psikolojik Tarih Yazımcılığı (Psychological Historiography) 

Psikoloji eski psikolojik tarih yazımcılığı. veya zihniyetler tarihiyle açıkça ilgili 
fakat aynı zamanda farklıdır (Vovelle ı982/1990). Genellikle varolu§, XX. 
yüzyılın psikoloji terminolojisi ve sistemleriyle az ilintilidir. Huizinga, Arü~s, 
Fevbre, Le Ray Ladurie ve Le Goff gibi tarihçiler aksiyete, nefret, koku, duyma 
ve görsel algılar gibi psikolojiyle ilgili fenomenlere ilgilerini yoğunla§tırdılar 
(Anders ı956; Arü~s ve Bejin ı984/ı986; Corbin ı982/ı986; Delumeau 
ı982/ı990; Kamper ı977; Lowe ı982; Schivelbusch 1977/ı979). Onlar, bu 
algıların ilk zamanlarda hangi formda ve içerikte olduklarını ve bugün geçen 
yüzyıllarla birlikte ne tür deği§iklikler ya§adıklarını ortaya koydular. Eğer bu 
yazarlar psikologlar tarafından okunsaydılar, onlar bugünkü gerçeklik merkezli 
psikolojik ara§tırmanın sürekli hatırlatıcıları olacaklardı. Psikolojik tarih yazımcı
lığı tarihsel psikolojinin temel esin kaynağını olu§turur. Din psikoloji de genel 
psikolojinin bir alt dalı olduğu için, tarihsel bir dirı psikolojisinin olmaması 
anla§ılabilir bir §eydir. Bütün bunlara rağmen din psikolojisinin teorik ve meto
dolajik araçları genel psikolojinin araçlarıdır. Önceki din psikologlarının (öme-
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ğin Rümke 1939) genellikle vurguladığınlll aksine dindarlığı doğal ve biyolojik 
bir içgüdüye benzeterek kavramla§tıranlar özel din! psi§ik fonksiyonların olmadı
ğını ve özel din psikolojisi kavramlarının ve metotlarının olmayacağını söylediler. 
Bununla birlikte din psikolojisinin ilgilendiği alanlarla da ilgilenen tarih yazımcı
lığı sahasında, din psikolojisinden neredeyse hiç bahsedilmemesine rağmen, 
ruhsal ve din! temaların psikopatolojik görünümlerine dair önemli eserler yayın
lanmı§tır. Fevbre (1942/1982), Keith Thomas (1971), King (1983), Cohen 
(1986), Demos (1988), Rubin (1994) gibi ara§tırmacıların eserlerini burada 
örnek olarak verebiliriz. 

Psiko-tarih (Psychohistory) 

Psiko-tarih, psikoloji ile tarih arasındaki muhtemel ili§kiyi içeren üçüncü ve 
en önemli disiplinlerarası formdur. Fakat bu alanda bazı önyargılar ve yanlı§ 
anlamalar vardır. Bunun sebebi kötü örneklerin varlığı ve DeMause (1982) 
gibilerin gösteri§çi tavırlarıdır. Şimdi burada bu yanlı§ anla§ılmaların bazılarını 
düzeltmeye çalı§acağım. Genel anlamda psiko-tarih, tarihsel ara§tırmalarda 

bilimsel psikolojinin sistematik bir §ekilde kullanılması olarak tarif edilebilir. Bu 
iddialı olmayan tanım, psiko-tarih yönteminin tüm potansiyel avantajlarını 
ortaya koyamaz. Psiko-tarih dikkatli bir §ekilde tasarlanmı§ bir süreç takip eder. 
O yanılmazlık iddiasında değildir. Fakat makul olmayan amatörce bir uğra§tan 
daha iyidir. Ayrıca sosyoloji ve ekonomi gibi disiplinler de psiko-tarihle birle§tiri
lebilir ve bu ara§tırmacılara yeni bir bakı§ açısı kazandırır (Burke 1 980; Bairoch 
1993). Bu durum aynı §ekilde psikolojiyle de yapılabilir. Şunu söylemek gerekir 
ki, psiko-tarih ile din psikolojisi aynı kaderi payla§ır. Her ikisi de indirgemecilikle 
suçlanır: Biri tarihi diğeri de dini psikoloji bağlamında açıkladığı için ele§tirilir. 
Fakat bu tür açılamalar yanlı§tır ve bugünlerde çürütülmü§tür (Gadlin 1992: 
888). indirgemeci olmanın ötesinde psiko-tarih insanı, Erikson örneğinde olduğu 
gibi, sembolik düzen ile içgüdünün yönlendirdiği bedenin bir bütünü olarak 
tanımlama çabası içerisindedir. İyi bir psiko-biyografi üç yönlü bir not tutmayı 
gerektirir. Birey bir bütün olarak anla§ılmalıdır: a) Beden ve onunla yapısal 
olarak varolan her §ey. b) Ya§anan tecrübenin yapısal bir sentezi olarak ego c) 
Bireyin hayatını devam ettirdiği sosyal yapılar. 

Psiko-tarih kendini biyografi tarzıyla ve psikanalizin kullanılmasıyla sınırlan
dırmaz. Bu da reddedilmesi gereken diğer bir yanlı§ anlamadrr. Psiko-tarihsel 
üründe aslan payı, biyografik ve psikanalitik çalı§malar tarafından yapılsa da 
bunun böyle olması için mantıki bir gerekliliği yoktur. Bunu §U §ekilde anlamalı
yız, psikanaliz, terapi sürecini yorumlamada etkili olduğu gibi, tarihçiye de yo
rumlama hususunda faydalı bir araç sunar (Röckelein 1993). Psikolojinin farklı 
formları içerisinde özellikle biografik ara§tırmalarla ilgili pek çok çalı§ma yer 
almaktadır. Ara§tırmacı hem yorumsamacı (hermeneutic) hem de bulu§sal 
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(heuristic) yönlerde ki§ilik teorisini, sosyal psikoloji veya geli§im psikolojisini 
tarihsel ara§tırmalarda kullanabilir. Psikolojinin bu dallarmdaki geli§meler, 
tarihçilerin dikkatlerini ke§fedilmemi§ konulara yönlendirebilir. Ayrıca psikolojik 
teoriler veya bakı§ açıları kaynakların yorumlanmasında ek ihtimaller sunarlar. 
Son olarak akademik psikolojideki kazanımlardan övgüyle bahsetmek istiyorum. 
Söz konusu bu kazanımlar, motivasyon, duygu, sosyal etkile§im, davranı§a karar 
verme, insan geli§imi, ki§isel hayat hikayeleri gibi süreçler hakkında bilgiler 
ortaya koymaktadır. Bütün bunlar ve pek çok diğer psikolojik süreçler, birey, 
grup, kurumların geçmi§inde önemli bir rol oynamı§tır. 

Psiko-Tarih: Din Psikolojisinde Disiplinlerarası Bir Yakla§tm Örneği 

Bu yazının hedefleri mütevazı kalmaktadır. Çünkü din psikolojisinde bütü
nüyle yeni kulvarlar açma iddiasında değildir. Bu disiplinin farklılığı sadece 
olguları tarihi-kültürel yakla§ımla ele almasıdır. Nihayetinde psikolojiyle din 
üzerine yapılan çalı§malar alanını birle§tirmeyi amaçlayan çabalar her zaman 
olmaktadır. Şimdi psiko-tarih üzerinde biraz duralım. 

Din psikolojisi ile psiko-tarih arasında tarihsel bir ili§ki göze çarpar. Örneğin 
din psikolojisinin kurucularından biri olan ve bu alanda ilk profesyonel dergiyi 
yayıniayan Stanley Hall, Hz. İsa üzerine psiko-tarihsel bir çalı§ma yapmı§tır. 
Ancak bu çalı§ma daha sonra takipçi bulamamı§tır (Hall 191 7). Aslında psiko
tarih Freud'un Leonarda da Vinci isimli çalı§masıyla ba§lamı§tır. Aynı zamanda 
Freud psikanalitik din psikolojisinin de kurucusudur. Profesyonel psiko-tarihin 
düzenli olarak geli§imi ise din psikolojisinin klasikleri arasmda sayılan ve Erik 
Erikson tarafından kaleme alınan Young Man Luther-Genç Adam Luther isimli 
kitapla ba§lamı§tır. Buradan da yola çıkarak din psikolojisi ile psiko-tarih arasın
da bir ili§kinin olduğunu söyleyebiliriz. Bir ba§ka ifadeyle din psikolojisinde psiko
tarihsel çalı§ malara birçok katkı sağlanmı§tır. Oscar Pfister'in Zinzendorfl 1 

üzerine yaptığı çalı§malar (1910), Sadhu Sundar Singh'in (1926), Sunden'in 
(1959/1966, 1987) ve öğrencilerinin çalı§malan (Kallstad 1974, 1978, 1987i 
Wikström 1980i Holm 1987) ayrıca diğer İskandinav ara§tırmacılarm çalı§malan 
(Geels 1980i Akerberg 1975, 1978, 1985i Hoffman 1982), Vergote'un 
(1978/1988) Azize Terasa ve diğer mistikler üzerine yaptığı çalı§malar ve Aziz 
Augustine üzerine yapılan psikolojik çalı§malar bu eksende gerçekle§tirilen 
ara§tırmalara örnek olarak verilebilir (Capps-Dittes 1990). Ayrıca bir bireyle 
sınırlı olmayan psiko-tarihsel din psikolojisi çalı§malan da vardır. Burada Freud 
(1913/1964) Pfister (1944/1949), Carroll (1988) gibi isimleri zikredebiliriz. 

Bu örneklerin her birinin Kuhnyan bağlamda paradigmatik bir yapıya sahip 

11 Alman Kont Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) inancın dü§üncelerde veya ba§ta 
değil, kalpte olduğunu savunan bir mistiktir. Ona göre dindarlığın temeli bireyin duygulandır 
(çev.). 
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olduklannı iddia etmiyorum. Hem senkronik (e§zamanlı) hem de diakronik 
(tarihi) versiyonlanyla modern kültürel psikolojinin yukarıda bahsedilen eserlerin 
modern bakımdan onaylanması olduğunu da söylemiyorum. Ben sadece modern 
kültürel psikoloji içerisinde geli§en teori ve metotların, dindarlık gibi deği§ken ve 
kaçamak konuları incelemeye niyedenen herhangi bir psikoloji dalını motive 
edebileceğini söylüyorum. Psikolojik fenomenterin tarihi-kültürel yapının geli§en 
ürünleri olduğunu onaylamak ba§ka bir §eydir. Psikolojiyle farklı zaman ve 
mekanlarda dini fenomenlere olan ilginiri birle§tirilmesi ba§ka bir §ey. (Örneğin 
Jung kültürel psikologlara kar§ ı çıkmasına rağmen farklı bölgelerde aynı arketip
leri ara§tırdı). Bu aynı zamanda Van der Leeuw (1926), Söderblom (1908), 
Andrae (1932)vb. büyük yazarların yaptığı gibi, psikolojik ilginin dinler tarihi 
çalı§malarına ta§ınmasından da farklıdır. Eğer din psikolojisindeki otoriteler, bir 
önceki paragrafta ifade edilen çalı§maların çoğunda olduğu gibi, ba§kaları tara
fından yapılan ara§tırmalarla kendilerini sınırlandırmazlarsa birtakım ilerlemeler 
ortaya konulabilir. Terdhen din psikologlan interdisipliner ara§tırmacılar olabi
lirler. Etnometodolojistler, 12 antrapolog lar ve kültürel kar§ıla§tırmalı din psikolo
jisi yapanlarla i§birliği yapmak din psikologlarının ara§tırmalannı renklendirebilir 
ve onlara Batıdaki örneklemler dı§ında alternatifler bulma imkanı da sağlayabilir 
(Herdt-Stephen 1 989). 

Wundt'un ufuk açıcı önerisini yeniden gündeme getirmek gerekirse, din psi
kolojisi temellerini, yeterliliğini ve uygulanabilirliğini geni§letecek ve böylece 
insani bilimsel psikolojiye katkıda bulunabilecektir. Üstelik bu strateji sayesinde 
akademik din psikolojisinin özellikle analitik-istatistiki bran§ına yönelik ele§tiri
ler (Norager 1996) sona erecek ve din psikolojisi gerek bilim adamları gerekse 
geni§ halk kitlelerinin ilgisine uygun sonuçlar sunabilecektir. Şu anda bu strateji
ye uygun olarak çalı§an birçok din psikoloğu ara§tırdığı fenomenterin tarihsel ve 
kültürel boyutunun farkındadır. O psikologlara göre modern tarihsel-kültürel 
psikoloji bir özendirici görevi üstlenmektedir. 
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