Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl, 2008/1, 55-65

iKTiDARIN DiLi: PSiKOLOJiNiN DiLi
LANGUAGE OF POWER: LANGUAGE OF PSYCHOLOGY
Prof. Dr. SibeI Arkona~
istanbul Univ. Edebiyat Fak. Psikoloji Bol.
Ozet: Psikolojinin dili iktidarm kendini ¥ok iyi gizlemi~, gU¥IU, donU~tlirUcU, anlam
Uretici dilidir. iktidarm gizli dili olarak psikoloji, bilimsellik vasfwl kullanarak insanlan
'normal' ya da 'anormal' statlistine atar, bireyler de ya~adlklan sosyal dtinya i¥inde bu
stattilere gore eylemlerini ger¥ekle~tirir. Bireylerin ortak eylem alanlannda bu bilgiye
uygun pratikleri de psikolojik bilginin kendisini, dolaYlslyla da iktidann dilini donU~tUrUr.
Ama psikolojik dilin dayandlgl bireysellik ya da tekillik i¥ine girdigi farkh ktilttirlere gore
·0 ktilttirUn dilinde tiretilmeye devam etmektedir. Bu suretle de i¥inden ¥lktlgl batllI
ktilturUn dogasmdaki liberal bireyciligi bu bat! dl~l kUltUrlerin dilinde gU¥lendirmektedir.
Nitekim postmodernist psikolojinin dili de bu tekilligi gU¥lendirmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojinin dili, iktidar, edilgen birey, eylem,

donti~Um

Abstract: The language of psychology is the language of power which is well hidden,
powerful, transformative and productive in understandings. As a hidden language of
power, psychology determines the individuals as "normal" and "abnormal" by using its
scientific character and according to these statutes, individuals act in their social world.
Their psychologically appropriate practices are transformed into psychological knowledge
and also knowledge of power in turn. But the individuality on which psychological
knowledge is based is kept on to reproduce itself in languages of different non-western
cultures wherever psychology gets in. By doing so liberal individuality becomes stronger
in these cultural practices. As a matter of fact, postmodernist psychology's language also
continues to strengthen this individuality in a hidden way.
Key Words: Language of psychology, power, passive individual, action, transformation
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Giri~

insanoglu bilinemezligi ancak bilinebilirlik ir,;inde anlamlandlrabilir. Bu r,;abasl
da onun gerr,;ekligini in~a eder. insan gerr,;eklik in~asml sembolik sistemle kurar.
Bu sebeple insan dilinin in~a ettigi gerr,;ekligi ya~ar. Dil bir sembol sistemidir.
Bu sistem insanlann ortak (sosyal) eylem alamndaki etkilqimlerinde, ortaya
koyduklan pratiklerde silrekli donil~ilp degi~tigi ir,;in de anlam mticadelesi
devam eder.
Tekil birey digerleriyle ortak eylem alanmda olup bitenin anlamml bu sistemle
ortakla~a in~a eder; soma bunu ir,;selle~tirir ve tekrar ortak eylem alamna sUrer].
Rep birlikte in~a edilen bu anlam sUrekli donU~Up degi~en dilden ibm'ettir.
1920'lerin sonlannda Rus dilbilimci Volosinov 2 diIin dogasmm ideolojik
oldugunu, dil de dfrhil i~aretin oldugu her yerde ideolojinin de oldugunu one
stirmU~ti.i. DolaYlslyla dilde in~a edilen anlam arayl~l her zaman ideolojiktir.
ideolojiler yirminci ytizyIlm sonunda bitti ama dilde in~a edilen anlaml
soylemlerde okumak mtimktin.
Bu sebeple bilimin kullandlgl diIi, bilim adamlanmn soylemi ya da ortak
dillerinde in~a ettikleri anlam olarak okumak mUmkUndUr.
Psikolojinin dili ir,;ine dogdugu modernist soylemdir, insana dair ar,;lklamalanm
bu dilde in~a eder. Bu dil ashnda Foucaultcu3 bir ar,;ldan baktIgmlzda iktidann
kendini r,;ok iyi gizlemi~, giir,;lii, donti~ti.irticti, anlam iiretici dilidir. iktidar,
bireyin etkile~im ve pratiklerinde bu dili kullanarak kendi diizenini devam
ettirecek donii~iimiin ve degi~irnin yoniinii ve niteligini manipiile eder.
Sozgelimi 1950'lerin ba~mda Amerika'da ba~laYlp devam eden, bireyin
r,;ogunluga uyma/sozbirligini bozma ~artlannm ara~tmldlgl r,;ab~malarda, birey
bir grubun iiyesi oIarak ele almmaml~; grubun dinamik yaplsl goz ardl edilip,
duragan bir yapl ir,;inde bireyin davram~lan kavramla~tlfllml~t1r. Bu inceleme
tarzmm temelinde psikolojinin bireyi sosyalliginden soyutlayarak inceleme
egilimi oldugu kadar, 0 donem Amerikan politikalanmn halk ir,;inde sesi
P. Berger, ve T. Luckmann, The Social COllstructioll
KIlO\'l'ledge, NewYork: Doubleday and Co" 1966,

(~r

the Reality: A Treatise ill the Sociology (!t.

M. Holborow, "Putting the Social Back Into Language: Marx, Volosinov, Vygotsky Reexamined, 2006,
Studies in Language and Capitalism (1) http//languagecapitalism.info, 1-26,
M. Foucault, Bi/ginin Arkeolojisi, istanbul: Birey Yaymc!hk, 1999,
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duyulmaya ba~lanan komUnizm kar~lsmda tek ses olu~unu hangi ~artlarda gU~IU
tutacagl hangi ~artlarda tek ses halinin bozulacagmm ~artlanm ortaya koydugu
da a~lktlr. <;UnkU fenomenin incelenmesinde odak noktasl 1980'lere kadar
bireyin ~ogunluga nereye kadar uydugu, olu~an sozbirligini hangi ~artlann
klrdlgl olmu~tur.
Zihinsel bir yapl oldugu 'varsayllan tutumlarm nasIl degi~tirilecegi de iktidarbilgi ili~kileri a~lsmdan son derece onemlidir. Hakkmda tutum geli~tirilen
nesnenin ne oldugu ya da neden 0 nesnenin 0 sosyal baglam i~inde onemli hale
geldigi incelenmez. <;UnkU varsayllan baglam i~inde hareket eden bireyin
bili~sel
dUzeninde 0 belli tutumun ikna edici ileti~imlerle nasIl
kuvvetlendirilecegi ya da olumsuzlanacagl, yerine yeni ve arzu edilebilir
olanlannm nasll yerle~tirilebileceginin bilgisi aramr. Birazdan ele alacaglm
Uzere birey sosyalliginden soyutlamp, eylemine yabanctla~tmhrken ashnda
edilgen bir varltk olarak tasavvur edilmektedir. DolayISlyla bireyin manipUlatif
hale sokulmasl da kolayla~maktadlr. Boylelikle psikolojinin diliyle iktidar,
bireyin i~inde ya~adlgl toplumun daha iyile~tirilmesi adma, saghkh bir ruhsal
donamma sahip, motivasyonu yUksek, iyi ili~kiler geli~tiren, her zaman uyumlu,
dUzeni, grubu, toplulugu ~atl~malara gotlirmeyen bir bireylik bilgisi talebini,
bilimsellik etiketi altmda yaratabilmektedir. Psikoloji de kendini yegane arz
merci haline sokmaktadlr.

Eyleminden Kopanlnll~ Dilsiz Birey
eyleminden soyutlanan davram~ tek ba~ma incelenir,
daha sonra da saYlsalla~tmhr. Toplumla ili~kisine bablu' ama
toplum bUtlinUnde ele almmaz. Toplumdan, sosyal dUnyadan ayn varhk olarak
muamele gorUr. Bu sebeple psikolojinin sosyoloji, tarih, dilbilim gibi diger
bilim dallan ile arasmda hi~bir ah~veri~ yoktur. Sosyal psikolojinin her zaman
sosyoloji ile kom~u oldugu soylense de bu kom~uluk yoktur. Ancak yirminci
yUzytlm son donemlerinde mikro sosyolojiden bazl materyaller4 almmaya
Psikolojide

kategorile~tirilir

Berger ve Luckmann, The Social COllstructiO/l of the Reality ... ; H.Garfinkel, Studies ill
Etllllometlrodology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1967; E.Goffman, Relatiol1s ill Public:
Microstudies of tire Public Order, Hannondsworth: Penguin, 1971.
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ve paradigmatik bir
ileride aynntllandlracaglm.

kaYl~la ba~ka

bir pencere

ac;,:Ilml~tlr.

Bu pencereyi

Psikoloji birey ile eylemini ayn~tlflr ve eylemini dli~lincesinin ya da bili~sel
zihinsel orglitleni~inin bir neticesi olarak okur. SOZ gelimi grup aidiyetini
zihinsel mekanizmalannda temsil edilen bir algIlama lizerine oturtur, bu
aidiyetle yapllan eylemin anlaml11a eylemin ortaya kondugu sosyal baglama ve
o baglaml11 digerleriyle in~a edili~ine, manidarhgl11a, tarihselligine, en onemlisi
ic;,:erigine bakmaz baksa bile bili~sel dlizeyde bunu belirleyici gormez. Ama
sergilenen eylem sosyal ortamda 'uygun gorlilmez'; sozgelimi 'onyarglh' ya da
'demokratik olmayan davram~' olarak yorurnlamrsa, bu davram~lannm sebebi
olan zihinsel mekanizmanl11 degi~tirilme teknikleri lizerine c;,:ah~lr.
Psikoloji bireyin dilinde in~a euigi anlamalardaki iradesini, niyet eden bir varhk
olu~unu inceleme konusu yapamaz. Bu durum ashnda kullandlgl ve savundugu
bilimsel yontemin dayattlgl nesnellik alt dilinden kaynaklamr. Niyet ve iradenin
olc;,:ii1emezligi (kaydedilip saYlsalla~tlfllamazhgl) bilginin nesnelligine halel
getirecektir. Nitekim aym sebeple psikolojinin kullandlgl dilde in~a ettigi
gerc;,:eklik dlinyasl11da davram~l11 da, kognisyonun da ic;,:erigi pek ele ahnmaz,
genellikle uzak durulur.

Niyetsiz, iradesiz insan
Psikolojinin bireyin iradesi, niyetliligi ile her zaman problemi olmu~tur.
Modernist soylemden hareketle bireyin zihni ile ya~adlgl dlinya ayn~tlflhr.
Ki~inin digerleriyle ya~adlgl sosyal dlinyanm, idrak ve algi mekanizmalanm
etkilememekle birlikte daha list dlizey zihinsel slirec;,:lerini sozgelimi haflza
(eksik hatlrlama ya da c;,:arpltllml~ hatlralar liretme), di.i~linme (onyarglh, eksik,
tarafh, aynntlslz dli~linmek), niyet etme ve irade kullammlm gibi slirec;,:lerini,
dl~ dlinya ile ilgili dogru bilgiyi elde edi~ini c;,:arplttlgl; bunun da davram~lanm
degi~tirdigi savunulur. DolaYlslyla insamn dl~ dlinyaslyla ilgili dogru bilgiyi
elde etmesinde (c;,:i.inkli dl~ dlinyaya dair mutlak degi~mez dogru bir gerc;,:eklik
bilgisi vardlr) bu i~lernlere c;,:arpltlcl faktor muamelesi edilir ve nesnellik adl
altl11da kontrol altl11a ahmr. Bir ba~ka ifade ile bireyin iradesi ve niyeti kontrol
altma ahmr. Bu sebeple psikoloji ki~inin iradesini ve niyetini edilgen bir dil
lizerinden okur, nesnel bir bakl~ getirerek bireyin kendisine ne gibi ihtiyac;,:lan,
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arzulan, dUrttileri oldugunu soyler ve bunlarla nasd ba~a <;lkacagmm da (sUrekli
re<;etelerini sunar. Bunu yaparken bireyin bir ki~i olarak zihinsel
orgUtlenmesini yaplsal ve i~levsel olarak merkezde toplar. Sozgelimi onyargIll
bir tutumunuz oldugu i<;in insanlar arasmda aymm yaparsmlz ya da zaten
bili~sel sisteminiz insan dogasma uygun ~ekilde hatah kural dizisi izler veya
yeterli olmayan motivasyonunuz gerekli zihinsel i~lernlerde kestirme yollara
sapar. Ama gerekli ~artlar saglalllrsa, yani motivasyonunuz yeterli dUzeye
<;lkartlhr, hatah i~leyen zihinsel kural dizileri dUzene sokulursa (ki bunun
re<;eteleri de psikolojinin dilinde size sUrekli aktanhr), her ~ey istenilen <;izgide
gidecektir. DolaYlslyla irade ki~ide degil, genelde i~leyi~inin pek de farkmda
olmadlgl bili~sel-zihinsel sistemindedir veya bilin<; dl~mdadlf ya da ondan
baglmslz <;ah~an beyindedir, sinir sistemindedir, hormonlanndadlr. Cinayeti
i~leminizin
sebebi hormonlanlllzdadlr, beyinizdeki smlr hUcrelerinin
hormoniarla yanh~ kurdugu ili~kidedir ya da <;ocuklugunuzdadlr. Bunlann
anlaml psikolojinin bilimsel dilinde yatar. Medya, terapist, egitimci yoluyla bu
bilgilerin dili anla~llabilir dUzeye <;ekilir ve ki~i kendini bu dilin i<;inde
konumlandmr.
degi~en)

bilginin bilimsel dilini referans alan ki~i hissettiklerini,
dU~UndUklerini, arzulanlll, korktugu ya da sevmedigi ~eyleri al<;er, bi<;er,
neticesinde kendisi ile ilgili bir karara vam ve kendini konumlandmr. Gerekirse
konumunu daha 'iyile~tirmek' amaCI ile tekrar referansa geri doner, aslmda
gUnUmUzde sUrekli 'iyi' halini korumak i<;in referansma yapl~lr. Dogdugunda,
bUyUtUlUrken, okula gonderilirken anaSl babasl, daha sonra i~ al'arken kendini
daha iyi takdim edebilmek i<;in, iyi bir <;ah~an, iyi bir yonetici olmak i<;in, belki
kar~l cinsle istenilen dUzeyde bir ili~kiyi nasll geli~tirecegini ogrenmek i<;in,
daha sonra ana/baba olma duygusunu ogrenmek i<;in, <;ocugunu nasll
yeti~tirmesi gerektigini ogrenmek i<;in, sonra da bo~anmak i<;in, sonra iyi bir
emeklilik hayau· i<;in, ya~lanmak i<;in, alUm duygusuyla ba~a <;lkmak i<;in,
aynhklarla ba~a <;lkmak i<;in hep psikolojiye ba~vuracaktJr. Ashnda bu referansl
olmadan adlm bile atamaz; her adlmmda psikolojinin bilimsel diline ba~vurur
ve onun dilini konu~ur, Aykm buldugu eylemleri de 'bilimsel
olmadlgl' ("psikologlar oyle demiyor ama") gerek<;esi ile kolayhkla
me~rula~tIrabilir, <;UnkU bu bilginin dogrulugu, bilimsel olu~uyla zaten
me~rula~tmlml~tJr. Bayle bir dil i<;inde psikoloji ziyadesiyle bir bilen konumuna
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yerle~ir.

Nitekim lilkemiz a~lSlndan bakIldlgmda, ozellikle 80'li Ylllardan
itibaren giderek hlzlanan psikolojik bilgi (yani bireyin psi~esi, geli~imi, bireysel
ve sosyal egitimi ile ilgili bilgi), medya kurumlanyla popliler bilgi haline
gelmesi neticesinde, blitlin bir insan, birey kavraYl~ml donti~tlirmektedir.

Eylemine Kavu~an fusanlarm Sesi?

1960'h Ylllarla birlikte bilgi sosyolojisindeki geli~meler, 1970 ve 1980'li
Ylllardan itibaren psikolojiye ithal edilen materyaller, antropolojiden,
dilbiliminden alman yontemler, felsefe ile yeniden kurulan bag, ama en derinde
her alandaki postmodemist soylem, psikolojinin diline yeni anlamalar akltmaya
ba~ladl. DolaylSlyla da, 1980'li yIllarla birlikte, ~ogulla~an yeni dili ile
psikolojinin in~a ettigi anlam-ger~eklik degi~meye ba~ladl. En onernli degi~im
bireyi sosyalle~tirme ~abalannda oldu. Bireyi eyleminde okumaya ~ah~tIlar5.
Benzerlikler ve genellemeler yerine farkhhklan, varyasyonlan aramaya
ba~ladIlar. Daha once kullandlklan blittin kavramlann aslmda sadece ktiIttire
ozgli oldugunu kabul etmeye ba~ladIlar. Bir ba~ka ifade ile psikolojinin kendisi
1990'lardan itibaren diger sosyal bilirnlerle sosyalle~meye ba~ladl.
B u sosyalle~menin ona kazandlrdlgl yeni dilin getirdigi anlamalarda insan ve
sosyal dtinya aYUUDl ortadan kalktl. Zihin-sosyal dtinya aymml ve zihinsel
stire~lerin belirleyiciligi yerine insanlann ortak eylem alanlannda stirekli in~a
ettikleri anlamalann i~selle~tirilmesi ve tekrar ortak eylem alanma in~a stirecine
katIlmasl on plana ~ekildi.
Psikolojinin kullanmaya ba~ladlgl bu yeni dile daha yakmdan baklldlgmda bazl
noktalann ~arplclhk kazandlgl gorlilmekle birlikte bazl eski problemlerin halen
devam ettigini de soylemek mtimkiindlir. Her ~eyden once psikolojinin edindigi
bu yeni dilde terciime etmeye ve kendile~tirmeye ~ah~tlgl anlam sosyolojik
olmaktan ~ok felsefidir. Marx'm yeni okumalan iizerinden hareket eden bu
teorisyenler sosyolojik a~lhmlan ya da mikro sosyolojik kavramla~tlrmalan
K. Gergen, "Sosyal in~a: Batmm Psikolojide Kendi Kendine
Konu~maya" Dogunun Batcilln Yerelligi:Bireylik Bilgisine Dair,
Yaymlan, 2004, 3-34; J. Parker, Discourse Dynamics: Critical
Psychology, London: Routledge, 1992; J. Shatter, Conversational

1993.

Konu~masmdan Kar~llikh Kliresel
Sibel Arkona~ (Ed.), istanbul: Alfa
Analysis for Social and Individual
Realities, London: Sage Publication,
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kendi dillerine pek katmamaktadlr. Hatta byle ki bu yeni paradigmaYl temsil
eden sosyal in~acIlar, modellerini ve yakla~lmlanm Berger Luckmann'm
ger<;ekligin sosyal in~asl lizerine yazdlklanna dayandlrdlklanm soylemekle
birlikte, etkile~imi bu noktada blrakmaktadlrlar. Sbylemler ve kimlikler lizerine
<;ah~malanna kar~m bu kimliklerin pratiklerini sosyolojik dinamiklerle birlikte
ele almamaktadlrlar. Bu noktada belki de sosyolojinin de psikoloji ile ortak bir
dile-anlama yoluna te~ebbiis etmemesinin verdigi yabanclhk da olabilir.
Ama belki de en onemli sorunlan pozisyonlannm me~rulugunu hangi temel
iizerinden tartI~acaklan meselesidir. Sahnelenenin arkasmda yer alan, iddialanm
destekleyecek, bilindik ve rahat ettirici bir ger<;ekligin varhgl olmakslzm
psikologlar moral tercihlerini me~rula~tlracak ba~ka kriterler bulamamanm
slkmtIsl i<;indedirler. Bir ba~ka ifade ile eski paradigmanm dilindeki en onemli
kavram olan ger<;eklik ve yapl terimiyle psikologlar insana dair blitiin davram~
dinamiklerini belirleyebileceklerine inamyorlardl. Bu yapmm ne olabilecegi
modellenir soma da davram~lar bu varsayllan modele gore anlamlandmhrdl. Bu
modellerin en biiylikleri, Freud'un psikanalitik modeli ile zihinsel
mekanizmalann anla~Ilmasma yonelik (<;ah~tIklan) kognitif modeldi. Simdi bu
yeni paradigma yapIlann varhgml, mutlak ger<;ekligi ret ettigine gore
psikologlar, hangi kriterlere gore hangi soylemlerin, hangi kirnliklerin, hangi
eylemlerin baskm ya da bast1l'1hru~ olduguna karar verecektir? DahaSI
sozgelimi, bir kimligin ya da soylemin baZl insanlann ya~am ~artlanm
iyile~tirmesine yol a<;acaksa 0 konum, 0 kirnlik ya da soylem me~rudur
dendiginde, (temelde yatan bir yapl olmadlgma gore, anlamalar slirekli donli~lip
degi~tigine
gore) ;;artlann iyile~tirmesinden ne anla;;IlacaktIr? Kendi
anlamalarmm diger insanlarm anladtklanyla aym olduguna nasIl karar
vereceklerdir? Bunlann bnde giden problemlerinden biri de olaylann hangi
versiyonuna gore okumalar yapIlacagldlr, bir versiyon se<;ildiginde (ki genelde
bast1l'1lan soylemlerin kimlikleri tercih edilir) diger versiyonlar i<;in bu ayncahk
nasIl me~rula~tmlacaktlr?
Gorlildligli lizere yeni ogrenilmeye ba~lanan bir dilin in~a etmeye ba~ladlgl
ger<;eklikler ya da anlamalar bo~luklarla, eksikliklerle, aksamalarla doludur.
Post modernist versiyonunda psikoloji bunlann listesinden gelmek i<;in tekrar
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dilbilim ve felsefe okumalanna geri donmti~ olmakla birlikte sosyoloji
okumalan ve sosyolojik dil alI~tlrmalan hal a aksaktlr.

Donii~en

psikoloji ve donii~en iktidar?

Bu aksakllklar psikolojik dilin tirettigi bilginin insan ve toplum gibi kendini de
donti~ttirdl.igti meselesini otelemektedir. iktidann gizli dili olarak psikoloji
bugl.ine kadar bilimsellik vasfml kullanarak insana kendisi ve ya~adlklan
hakkmda bilgiler vermi~, bu bilgilere gore onlan 'normal' ya da 'anormal'
stattisl.ine ataml~tlr. Bireyler de ya~adlklan sosyal dtinya i~inde bu stattilere gore
eylemlerini ger~ekle~tirmi~tir. Toplumda anI ami birlikte eyleyerek tiretip bunun
tizerinden ya~ayan bireylerin dilinde bu normalliklanormallik stattileri eski
ya~antIlanndan
gel en anlamalan ve bu anlamalann uygulamalanm
degi~tirmi~tir. Sozgelimi Ttirkiye i~in birinin yaptlgl hareketin kotti ya da fena
oldugu ya da herhangi birinin kotti ya da iyi insan oldugu gtinler hal en
hatlrlalllr. Ama bugl.in hepimiz fena olam, kotti olam 'deli', 'hasta', 'psikopat'
gibi psikolojik terimlerle anlamlandlrmakta, bu anlamalann getirdigi eylemlere
giri~erek 'adam tedaviye muhta~' yargllanna varabilmekteyiz. Kottiler
cezalandmhrdl. Ama artlk psikolojinin yardimci olmasml talep etmekteyiz.
Psikoloji de bu sefer tekrar yeni sagaltlm yontemlerini piyasaya stirmekte, bunu
me~rula~tlrmakta, bu da yeniden donti~timlere gebe kalmaktadlr. Bugtin
psikolojinin ge1i~im, klinik ya da sosyal hangi alalll olursa olsun en basit giri~
kitaplannda bile temel fen omen olarak ele alman ba~hklar son altml~ senedir
kendi tirettigi bilgilerin toplumda donti~ttirdtiklerinin meyvesidir.
Psikolojik dilin tirettigi bi/gi kendi gibi iktidann dilini de donti~ttirmektedir.
Bunun can ahcI ornegini l.ilkemiz ya~amaktadlr. Sosyolojik dinamikleri bir an
i~in dondurarak pencereye bakacak olursak, son yirmi otuz yddlr bu tilkede
psikologlann ozellikle ~ocugun ruhsal geli~imi, psikolojik ve okul egitimi
tizerine poptile~tirdigi bilgiler, ki~isel hayatm nastl geli~mesi ve ilerlemesi
gerektigi tizerine piyasaya sl.irdl.igl.i bilgilerle yeti~mi~ gen~ insanlar var. Aynca
bu gen~ nesilleri yeti~tiren biz yeti~kinlerin 'bilimsel olana' baglanmamlz
neticesinde biittintiyle kendimizi verdigimiz '~agda~, demokratik, medeni' olma
beklentimizle kendimizi de degi~tirdik. Btittin bu bilgilerle bireylik bilgimizde
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ya~amaktaYlz.

'Ben' duygusu dilimize tamamen oturdu6 .
ifadelerimiz, niyetlerimiz, fikirlerimiz 'ben' olu~u slirekli on planda tutacak
~ekilde degi~ti. Kim oldugumuz kadar ne oldugumuz dogrudan psikolojik
dlinyamlzm kendisini en on plana ta~ml1~tIr. ArtIk kurumlann kendi a~lk baskm
diline kar~l ~lkrnakta kendi baskm dilimizin sesini i~itmek i~in ~abalamaktaYlz.
DolaylSlyla bireylerin iktidarla gizil ve/veya a~lk ili~kisi bu bilginin dili
lizerinden kurulmaya ba~laml~tIr. Bunun da iktidann dilini yani psikolojinin
dilini Tlirkiye'de degi~tirecegi ortadadlr. Nitekim seneler oncesinde Avrupa'da
olanlar bunlardl. ikinci Dlinya sava~l sonrasmda insanlann sosyal dlinyalanm
donU~tliren yeni ya~antIlann donU~tUrdligli anlamalar sosyal bilimleri
donU~tlirmli~, postmodemizmin i~ine iktidarla hep birlikte girmi~lerdir.
Psikoloji bu donU~Ume sonuna kadar direnen alan olmakla birlikte artlk kabul
etmi~ durumdadlr. Bununla birlikte donli~en iktidann donU~en dilini konu~arak
bilgisini ve pratiklerini Uretmeye devam etmektedir. Bireye eylemleriIii geri
vererek ozgUrlligUnlin yolunu a~ttglm soylemektedir de, yukanda bir onceki
klslmda da degindigim gibi, kirnliklerin ya da soylemlerin 'bastlfllml~' kimlik
olduguna kim karar verecektir? Sokaktaki adamla aym dilin anlamalanm
Urettigini neye dayanarak soyleyecektir?

Degi~meyenler

Bireyin merkeziligi, tekilligi batIh kliltlirlin nlivesidir, bilimin soylemi
dolaylSlyla psikolojinin soylemi de tJpkl btl kliltlirlin dilinin bir versiyonudur.
Kurdugu iktidar da bu niteligi ta~lr. Psikoloji bilimi ikinci Dlinya Sava~l sonraSl
ama ozellikle 1970'ler sonrasmda batt dl~l kliltlirlerde de yaygmla~t1. 1980'ler
de giderek artan kliltlirler araSl ara~tIrmalar ktiltlirler araSl psikoloji ara~ttrma
alam altmda kurumsalla~tl.
Bu

kurumsalla~ma

kavraYl~a ~ok

psikoloji biliminin dogasmda yatan tekiIci anlaYl~a ve
ktiltlirlliltiglin zenginligini getirmedi. Aksine i~inden ~lkttgl

S.Arkonat;:, Psikolojide jnsan Model/eri, istanbul: Alfa Yaymlan, 1999; S.Arkonat;:, "Gert;:ekligin Yerel
in~asmda Kartezyen Olmayan Ozne, Oteki, Fail''"
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Sibel Arkonat;: (Ed.), istanbul: Alfa Yaym1an, 2004, 249-274; S. Arkonat;:, "Psiijenin Sihniirgeieijlirillllesi:
Kendi j,ISa11l1l1IZI An/amada (:ekilell Slkllllllar". 25 Aralik 2005'te I (j Psikoloji BiHUmUnde Diizen/enen
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ktilttirtin bireyci iktidannm her ttirlti soylemini is;ine girdigi her batl
ktilttirtin dilinde tiretmeye ba~ladl.

dl~l

Bunun en s;arplcl ornegi geli~im psikolojisinde ya~amr. Bah dl~l toplumlarda
psikolojinin birey merkezli gizil dili 0 ktilttirtin dilinde tiretilmeye ba~ladl.
Bugtin dtinyanm her yerinde "self esteem", "self confident" v.b.g ba~hklar
altmda ben olu~u en onde tutan psikolojik kavramlar bizzat gtindelik hayata ve
dile girmi~ durumdadlr. Egitmenler ve ebeveynler bu psikolojik ozelIikleri esas
ve hedef kabul etmektedirler. HaIbuki bu kavramla~tlrmalar batmm kendi
kartezyen zihin anlaYI~mm sosyal dtinya ile zihni ayn tutmasl sebebi ile
oznenin, gers;ekligi kendinden belirleyen olma vasfmm ttirevleridir. DolaYlslyla
bu psikolojik ba~hklann da psikolojinin is;inden konu~tugu modernizmin liberal
. htimanizm ya da liberal birey soyleminden ve de pratiklerinden beslendiginden
bahsetmeye samnm hiS; gerek yok.
Psikoloji bilirninin btittin dtinyada yaplhyor olmasl onu s;ok ktilttirlti yaprruyor.
Aksine S;lkhgl ktilttirtin dogasmdaki tekilligi gtis;lendirmeye devam ediyor.
Bireysellik bilim fabrikasmda farkh ktilttirlere gore 0 ktilttirtin dilinde
tiretilmeye devam ediyor.
iktidann bilgisine kar~l S;lkI~ olan post modernist psikolojinin de bu s;izgiden
aynlmadlgml soylemekte bilhassa fayda var. Gergen' in 7 , editOrltigtinti yaphglm
kitap 8 is;in yazdlgl "Batmm psikolojide kendi kendine konu~masmdan kar~lhkh
ktiresel konu~ma" ba~hkh yazlsml gordtigtimde kar~lla~hglm manzara aynen
buydu. Psikolojideki dilin ben merkezli dilinden kurtulmasmm dinamiklerini
aktardlktan sonra kar~Illkll ktiresel konu~ma adma diger ktilttirlerin bilgisinin bu
dile kahhmmdan bahsediyordu ama bu kahhmm ~artlanm yine ozgtin psikoloji
dilinin belirleyecegi ortadaydl. Nitekim Shotter9 postmodernist psikolojinin
temel modellerinin de aym s;izgide gittigine, Kartezyen bireylik bilgisinin gizil
bir bilgi olarak kulIamlmaya devam ettigine dikkat s;ekmektedir:

Gergen, Sosya/ hl:ja ... ,3-34.
Sibel Arkona~, Dogunul! Ball/Ill! Yerelligi: Bireylik Bilgisine Dair, istanbul: Alfa Yaymlan, 2004.
J. Shotter, "Sosyal in~ac!hgm Otesinde: Kartezyen Ozne ve Faili Yeniden Dli~Unmek ve Yeniden
Cisimle~tirmek." DOgUlltlll Batllllll Yerelligi:Bireylik Bilgisille Dair, Sibel Arkona~ (Ed.), istanbul: Alfa
Yaymlan, 2004,161-199.
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" ... hala bizden baglmslz bir ba~ka dtinyadaki bir ba~ka hayatm dogasml ashnda
kendi baglalllimlzda bilmeye <;:abalayarak, yakalamaya <;:abahyoruz. HaIbuki ben
(yazarm kendisi), otekinin dtinyasma 'katllmaYl' kapsayan ve otekinin bizden
baglmslz olmak yerine, bizimle ili~ki i<;:inde kendine ait hayahyla birlikte "bir
~ey" oldugunun anlamml yakalayan bir ~eyin ana hatlanm <;:izmeye <;:ah~lyorum
yani "onu" kendi ~artlanmlzdan ziyade "onun ~artlannda" bilmek, "on un" hayat
bi<;:iminde soru~turmalanmlZ1 yazdlglmlz beyanlarda konu~an "sesinin"
i~iti1mesi." (s/195-196).
Herkesi kendi ~artlannda kendi hayat bi~iminde SOlU~tUrup anlayabilmek ve
onun kendi sesini i~itebilmerniz i<;:in yeni bir dtinya dtizenine ihtiyaclmlz oldugu
a~ikardlf.

