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PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ VE TECRÜBİ PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
( 1937 - 1972 ) 

B. TOCROL 

Tecrübi Psikoloji Enstitüsü) lstanbul Üniversitesi. 

İstanbul Üniversitesinde bir ilim olarak psikoloji tedrisatının 
1937 senesinde başladığı kabul edilebilir. O sene, Jena Üniversitesi 
Profesörlerinden Ordinaryüs Profesör Dr. Wilhelın Peters, Nazi Al
manyasının zulmünden sığındığı İngiltere'den İstanbul Üniversite
sine davet edilmiş ve Pedagoji Enstitüsü kurularak direktörlüğüne 
seçilmiştir. Enstitü içinde iki yeni kürsü olan Tecrübi Psikoloji Kür
süsü ve Pedagoji Kürsüleri ihdas edilmiştir. Direktörü bulunduğu 
Enstitünün Tecrübi Psikoloji Kürsü Başkanlığı da uhdesine verilen 
Prof. Peters büyük bir gayret ile psikoloji laboratuvarının, kütüp
hanesinin kurulmasına, tecrübi psikoloji ve pedagoji tedrisatına, t ez 
hazırlatmaya ve talebelerle laboratuvar çalışmalarına başlamıştır. 

Türkiyeden ayrıldığı 1952 senesine kadar bu çalışmaları durmadan 
devam etmiştir. İlk senenin çabalarını ve bu kısa zamandaki hay
ret verici başarılarını ilk Psikoloji ve Pedagoji Çalışmalarında 

(1940) içtenlikle dile getirmiş ve bu yazısı elimizdeki broşürün ikin-
ci makalesi olarak sizlere yeniden takdim edilmiştir. Üçüncü yazı 
yine Prof. Peters'in, bu sefer, 1937-1943 yıllarındaki Enstitü faali
yetlerini anlatan ve 1952 de neşredilen Psikoloji ve Pedagoji Çalış
malan'nın ikinci cildinden nakledilmiştir. Bu makalede tarihi ve, 
muhtemelen, fiziki ortamın emellerine ket vurmasından duyduğu 
bezginliği objektif dille nakleden bir ilim liderinin hüznü sezilmek
tedir. Üniversitemizdeki son iki yılında asistanlığını yapmış oldu
ğum Prof. Peters bende daima Batının hakiki bir ilim adamı sem-

T.P. Bibliyofrafya Çalışmalarr Forma J 
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bolü olarak silinmez bir iz bırakmıştı. Büyük bir hevesle kurduğu 
müessesenin maddi yoksulluklar ve çeşitli ket vurmalarla bir türlü 
arzuladığı nisbette gelişememiş olması onu çok üzmüş ve bedbin kıl
mıştı. 

Muntazam ve sürekli olarak bu Üniversitede psikoloji tedrisatı 
1937 yılında başlamış kabul edilmekle beraber, daha eskiden de İs
tanbul Üniversitesinde psikoloji tedrisatıyla ilgili bazı teşebbüsler 
yapılmış bulunuyordu. Bu meyanda 1915 te Almanya'dan Türkiye
ye gelerek beraberinde bazı psikolojik aletler getiren ve psikolojiyi 
ilmi bir görüş içinde tedris etmeye çalışan, fakat Birinci Cihan Har
binin hitamında Almanyaya dönmesi icap eden Profesör Anschütz'ü 
zikredebiliriz. 

Bir Türk olarak psikolojinin lideri ve öncüsü ise muhakkak ki 
Cenevrede Jan Jak Ruso Enstitüsünde tahsil ederek 1919 yılında 
memlekete dönen ve Umumi Psikoloji Kürsüsünün başkanlığına ge
tirilen, psikolojiyi Tür ki yede, bilhassa, felsefi ve edebi bakımdan 
çok derin olan kendi kültür süzgecinden geçirerek tanıtan Ordinar
yüs Profesör Şekip Tunçtur. Profesör Şekip Tunç vefat ettiği 1958 
yılına kadar zihni faaliyetlerine hiç bir şahsi felaketin ket vur
masına meydan vermeden, yılmadan devam etmiş, fikirlerini tale
belerine nakletmeye ve bir ilim ve fikir öncüsü için sonsuz bir kay
nak olan öğrenmek aşkını etrafına yaymaya çalışmıştır. 

Psikolojiyi Türkiyeye takdim eden Şekip Tunç ise, Üniversite
de psikolojinin tecrübi bir ilim olarak sağlam temellere oturtulma
sı Prof. Peters ile onun yakın mesai arkadaşı Profesör Mümtaz Tur
han'ın eseridir. 1952 senesinde Pedagoji Enstitüsünden müstakil 
olarak kurulan Tecrübi Psikoloji Enstitüsünün ilk direktörlüğüne 
Prof. Mümtaz Turhan seçilmiştir. Frankfurt ve Cambridge Üniver
sitelerinde dünyaca tanınmış şöhretler yanında iki doktora yapmış 
olan Profesör Turhan 1968 sonunda vefatına kadar bir ilim olarak 
psikolojinin yayılması ve bu sahada ilim adamı yetiştirmek için 
durmadan çalışmış, memleket meselelerine de eğilmiş bir ilim ada
mı olarak şöhreti bütün memlekete ve dışarıya yayılmış, vefatında 
ise tek başına teslim aldığı Enstitüde ihtisasını A vrupada tamam
lattırdığı yarım düzineyi aşan ilim adamını arkasında bırakarak 
Üniversite tarihimizde bir de bu bakımdan örnek bir hoca olmuştur. 
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Yetiştirdiği kimselerin bir kısmı İstanbulu aşıp diğer Üniversite
lerin ihtiyaçlarını dahi karşılamaya başlamışlardır. Hacettepe Üni
versitesi Psikoloji Bölümü Başkanı ile aynı müessesenin kıymetli 
bir öğretim görevlisi onun yanında yetişerek asistan olarak çalı

şan ve Amerikaya gitmeleri temin edilerek orada doktorlarını ta
mamlıyan talebeleridir. 

Fakültemizde bugün Umumi Psikoloji ve Tecrübi Psikoloji 
Kürsüleri bulunmakta, her iki Kürsü de bir Bölüm olarak birlikte 
Enstitü içinde temsil edilmektedir. Umumi Psikoloji Kürsüsüne 
Prof. Şekip Tunç'un emekliliğini müteakip Profesör Sabri Esat Si
yavuşgil başkanlık etmiş, ve memleketimizde bilhassa eşsiz dili ve 
tercümeleriyle şöhret yapan bu değerli ilim ve sanat adamının 1968 
de vefatını müteakip Kürsünün başına Profesör Dr. Nezahat Arkun 
geçmiştir. Aynı kürsüde Prof. Selmin Evrim ile iki asistan bulun
maktadır. Prof. Turhan'ın 1968 yılında vefatını müteakip Enstitü 
Direktörlüğü ve Kürsü Profesörlüğüne Profesör Dr. Beğlan Toğrol 
seçilmiştir. Aynı kürsüde Prof. Dr. Sabri Özbaydar, Doç. Dr. Belma 
Özbaydar, Doç. Dr. Erol Güngör ve Doç. Dr. Yılmaz Özakpınar'dan 
mürekkep bir eğitim kadrosu ile Dr. Alev Arık, Dr. Esin Cantez 
ve Dr. Mücella Ormanlı'dan mürekkep öğretim yardımcısı kadrosu 
bulunmaktadır. 

Böylece, Psikoloji Bölümünde dört Profesör, üç Doçent, ve üçü 
Dr. olmak üzere altı asistan, yani 13 eleman mevcuttur. Bunlara 
ilaveten, bir de Kütüphane memurumuz bulunmaktadır. Bölümün 
kadro yekunu 14 kişidir. 

Bölümde, Umumi Psikoloji, Tecrübi Psikoloji, Çocuk Psikolo
jisi, Sosyal Psikoloji, Felsefe ile Sosyoloji öğrencileri için yeni ih
das edilmiş bulunan Yardımcı Umumi-Tecrübi Psikoloji Sertifika
ları olmak üzere beş sertifika verilmekte, ilaveten, öğretmen ola
caklar için Tecrübi Psikoloji Öğretimi dersleri yapılmaktadır. Bö
lümün halen 250 asli öğrencisi mevcuttur. Yardımcı sertifika öğ
rencileriyle birlikte 600 kişiye eğitim yapılmaktadır. 

Psikoloji Bölümünde çeşitli sertifikalarda verilmekte olan ders
ler aşağıdaki mevzuları ihtiva etmektedir. 

Psikoloji Bölümü birinci yıl öğrencileri için : Psikolojiye Gi-
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riş, Psikoloji Tarihine Giriş, Şahsiyet Psikolojisine gırış, Fizyolo
jik Psikoloji, Duyumlar ve İdrak Psikolojisi (I) , Test Semineri, 
Mezuniyet tezi hazırlama çalışmaları. 

Tecrübi Psikolojide tez yapan ileri sınıflardaki öğrenciler için: 

Duyumlar ve İdrak Psikolojisi (II), Duyumlar ve İdrak Psi
kolojisi (III), İstatistik Metodları, İstatistik Praktikumu, Labora
tuvar Çalışması (Praktikum), ÖğTenme Psikolojisi, Davranışların 
Tetkiki, Araştırma Metodları, Test Praktikumu, Tez Semineri ve 
Mezuniyet tezi hazırlama. 

Umumi Psikolojide tez yapan ileri sınıflardaki öğrenciler için : 

Şahsiyetin Dinamikleri (II), Psikoloji Tarihi (II), Şahsiyeti 

ölçme Metodları ve Araştırmaları, Şahsiyetin Dinamikleri (III), 

Şahsiyet Ölçme Metodları ve Araştırmaları (II), Psikolojide Temel 
Sorunlar. 

Sosyal Psikoloji Sertifikası için, Sosyal Psikoloji konusunda 
dersler. 

Çocuk Psikolojisi Sertifikası için, Çocuk Psikolojisi konusunda 
dersler. 

Yardımcı Umumi-Tecrübi Psikoloji Sertifikası için : 

Psikolojiye Giriş, Duyumlar ve İdrak Psikolojisi (!), Şahsiyet 
Psikolojisine Giriş, Umumi Sosyal Psikolojiye Giriş, Psikoloji Ta
rihine Giriş, Şahsiyet Psikolojisine Giriş (!) . 

Bölümümüzün 1300 kitaplık müstakil bir kütüphanesi, 20 ci
varında devamlı periodikleri, 60 filmlik bir koleksiyonu, çok sayı
da diyapozitifleri ve bunları kullanmayı sağlıyan makinaları var
dır ve bu odiyovizüel malzeme eğitimimize büyük katkıda bulun
maktadır. 1967 yılında o zamanki sayın Rektörümüz Profesör Ek
rem Şerif Egeli'nin himmetiyle yaptırılmış olan Psikoloji Korido
rundaki ilave kısma münferit tecrübe odaları yerleştirilerek genç 
arkadaşlarımıza tecrübe ve çalışma odaları temin edilmiştir. Prof. 
Peters tarafından getirtilmiş olan aletlerin bir kısmı demonstrasyon 
maksadıyla hala kullanılmakta, son 10 senedir hassas sayaçlar dı
şında, dışardan alet getirtmek yerine, tecrübelerimizin gerektirdiği 
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alet ve edavatı tecrübeyi düzenliyenin dizaynına göre yerli malzeme 
ile yerli ustalara yaptırtmayı daha uygun bulmaktayız. Enstitümü
zün hala en büyük ihtiyacı yersizlik olup, bütün planları hazırlan" 
mış ve 1967 yılında ikinci beş yıllık plana, Fakültemizdeki diğer 
bir Enstitünün ki ile birlikte ithal edilmiş bulunan Enstitü bina
mızın bilmediğ·imiz sebeplerle bir türlü realize edilememiş olması en 
büyük üzüntü kaynağımızı teşkil etmektedir. Böyle bir binaya ka
vuştuğumuzda bir psikoloji laboratuvarının en mühim uzvu olan bir 
alet yapım atölyesi (work-shop) ile yıllardır temin edemediğimiz 
ve çalışmalarımızın daima eksik kalmasına sebep olan hayvan labo
ratuvarımızı kurmamız mümkün olacaktır. Artık dünyanın hiç bir 
yerinde hayvan laboratuvarı bulunmayan ve mukayeseli psikoloji 
dalında tecrübeler düzenlemeyen bir psikoloji laboratuvarı düşünü
lemez. Bu maksatla, dar bir mekanda 1966 da ilk adımını yassı 

kurtlarla (planaria) başlattığımız hayvan laboratuvarı nüvesine bu 
yıl da elimizdeki imkanlarla, şimdilik, balıklarla yapılabilecek tec
rübeleri ithal etmeğe karar vererek ilk stok balığımızı laboratuva
rımıza yerleştirmiş ve ön gözlemlere başlamış bulunuyoruz. 

Psikoloji Bölüm ve Tecrübi Psikoloji Enstitümüzün 1937-1972 
yılları arasındaki 35 senede yeni öğretim kadrosu lO'u bulmuş , 400'ü 
aşan lisans tezi, 17 doktora tezi hazırlatılmıştır. Bunların yanı sıra 
2 cilt Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, 10 cilt Psikoloji Çalışma
ları mecmuası, Enstitü elemanları tarafından orijinal araştırmala
rını anlatan çok sayıda makale, bir hayli telif ve tercüme kitap neş
redilmiştir. 

Enstitümüzde istikbale matuf planlarımızın başında müstakil 
bir Enstitü Binasının temini gelmektedir. Bunun yanı sıra, Türki
yemizin en mühim problemi olan aydın işsizliği sorununun artma
sına katkıda bulunan çok sayıdaki lisans öğrencimizin sayısını mem
leket realitelerine göre ayarlamak ve bunu takiben, bir profesyon 
olarak psikolojinin lisans-üstü seviyede eğitimini temin maksadıyle 
teşebbüslere geçmeği de gerekli buluyoruz. Bu meyanda, ilk teşeb
büs olarak, Enstitümüze bağlı bir «Test Araştırmaları Merkezi» nin 
kurulması bu yıl Fakültemize teklif edilmiş ve gündeme alınmıştır. 

Meslek olarak Psikologla,rın Batı memleketlerinde ne gibi şartlara 
bağlı olarak yetiştirildiklerine örnek olmak üzere Doç. Dr. Yılmaz 
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özakpınar'ın Enstitümüz için hazırladığı raporu dördüncü makale 
olarak sunmaktayız. 

Sağlam ve oldukça eski bir maziye sahip bulunan İstanbul Üni
versitesi Tecrübi Psikoloji Enstitümüzün mazisinden aldığ1mız kuv
vetle istikbaline ümitle bakmaktayız. 

Bu broşürün Bibliyografya kısmının hazırlanmasında çalışan 

yardımcım Dr. Mücella Ormanlı'ya ve Enstitü Kütüphanemizde neş
redilmemiş çeşitli tez ve çalışmalarımızın fişlerini büyük bir titiz
likle hazırlıyarak muhafaza eden Kütüphane memurumuz Perihan 
Arpak'a teşekkürü borç bilirim. 

5 Mayıs 1972. 



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ(*) 

W. PETERS 

TEDRİSAT : Pedagoji Enstitüsünün ilk vazifesi, Üniversite 
tahsilinin muayyen bir maksadına hizmet etmektir. Gerek Edebiyat 
gerekse Fen Fakültelerine girip sonradan lisanslarını yaparak ken
di bölümlerine göre liselerde muallim olmak emelinde bulunan öğ
retmen namzetlerinin, esas meslek malumatından başka psikoloji 
ve pedagoji bilgileri ile de mücehhez olmaları lazımdır. Bu bilgileri, 
bilhassa Enstitüde idare edilen kurslardan elde edeceklerdir. Ensti
tü, yeni getirtilen tecrübi psikoloji ve pedagoji profesörü ile yardım
cı mesai arkadaşlarına ders ve tatbikat için lazım olan cihazları , te
min edeceği gibi, başka yerlerde bulunup okunması mümkün olmı
yan ve kitapçılardan alındığı takdirde birçok müşkülü ve masrafı 
mucip olan kitapların da tamamlanarak talebe, asistan, doçent ve 
profesörlere her an amade bulunabilecek bir literatürü muhtevi bir 
psikoloji ve pedagoji kütüphanesini de tesis ve temin edecektir. 

Psikoloji ve pedagoji dersleri ve tatbikatı, yalnız enstitü kurs
ları olmakla kalmıyacaktır. Çünkü bu bilgiler aynı zamanda Ede
biyat Fakültesinin dersleridir. Binaenaleyh ilerde lise öğretmeni ol
mak emelini taşıyan (ve felsefe öğretmeni sıfatı ile psikoloji okut
ması gereken ve yahut ta herhangi bir maksatla bu ilimlerle alaka- -
dar olan talebeye de bu dersler açık bulunmaktadır. Enstitü bütün 

(*) Bu makale, Ord. Prof. Dr. Wilhelm Peters tarafından Enstitünün bir buçuk yıllık 

çalışmasını aksettirmek üzere hazırlanmı§tır : Wilhelm PETERS, (Çeviren : Nu

rettin Verdioğ'.u) (1940) istanbul Üniversitesi, Pedagoji Enstitüsü Psikoloji le 

Pedagoji Çalışmaları, Cil{ I, s. 1 - 14. 
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vesait ve kütüphanesiyle bu bölümlerden olan talebe için de kafi de
recede faydalı olacaktır. 

Psikoloji ilmi elli seneyi aşkın bir zamandanberi tecrübi bir 
bilgi olmuştur. Bu ilim dar manada anlaşılan bir takım tecrübeler
den istifade etmekle beraber; testler, kliniklerde tatbik edilen siste
matik müşahedeler, sorgular ve görgüler gibi daha az kat'i telakki 
edilen tecrübelerden de, istatistik esaslara istinat etmek suretile, 
faydalanmaktadır. Otuz yılı aşan bir zamandanberi pedagoji de bü
tün bu metodlara sahip olmuştur. Bundan başka pedagoji umumi 
psikolojiyi de kendi sahasına katmıştır. Bunlardan başka pedagoji 
sırf kendine mahsus yepyeni bir tecrübe sahası daha tesis etmiştir 
ki; bu da artık enstitü ve laboratuvar hududunu aşarak okullara 
intikal etmiştir. 

Tecrübeye başvurmadan ne psikoloji ve ne de pedagoji tedris 
etmek kabildir. Bunun için Pedagoji Enstitüsünde bir laboratuvar 
tesis edilmiştir. Bu laboratuvarın tesisi - şimdi arzedileceği veçhi
le tedrisi kolaylaştırdığından değil, tedris işinde çok gerekli olduğu 
içindir. 

Şimdiye kadar başarılan tedris işlerine bir nazar atfedelim : 
İlerde lise öğretmeni olacak namzetler, umumi ve tecrübi psikoloji, 
didaktik, Türk Maarif tarihi, ecnebi terbiye tarihleri ve mektep teş
kilatı derslerine iştirak etmişlerdir. Okul praktikumlarında (Schul
praktikum tabiri Jenada Prof. Otto Scheibner tarafından ihdas edil
miştir) talebe okul vazifeleri ile de pratik olarak meşgul olmuşlar
dır. 1939 dan itibaren adı geçen derslere pedagojik psikoloji de ila
ve edilecektir. Gerek Edebiyat ve gerekse Fen Fakültelerinin pek 
yüklü olan programları içinde bu bahisleri sığdırmak çetin bir iş ol
makta ve böyle de kalmaktadır. Bundan ötürü, derslerin mevzuları 
öğretmen namzetleri için bilinmesi gereken en ehemmiyetli bahis
lere tahsis edilmek suretile telhis edilmiş ve bu derslerin fuzuli bir 
hafıza yükü teşkil etmeksizin hayati okul işlerine müteallik malu
mata hasredilmesine dikkat ve itina edilmiştir. 

Adı geçen ders ve takrirler, bu raporu tertip edenle beraber, 
Prof. Şekip Tunç, Prof. Sadrettin Celal Antel ve Doçent Sabri Esat 
Siyavuşgul tarafından tedris ve idare edilmiştir. Gene aynı şahıs
ların idaresi altında Edebiyat Fakültesi müdavimleri için de kurs
lar, takrirler ve tatbikat vaz ve tesis edilmiştir. Bu mesainin ihtiva 
ettiği mevzular, tecrübi ve umumi psikolojiye ait mufassal mallı-
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matla, ruhi inkişaf bahsi zeka araştırmalarına müteallik nazari ve 
ameli bilgiler, okul reformları, seminer ve kollokyumlardan ibaret· 
tir. Psikolojiye tahsis edilen ve bundan böyle tekrar edilecek olan 
praktikumlarda talebe --daimi kontrol ve mürakebe altında- psi
kolojik tecrübe ve müşahedelerle küçük guruplar halinde olmak üze
re meşgul olmuşlardır. Gerek bu mesai ve gerekse takrir esnasında 
yapılan tecrübelerde, doçentten başka asistanlardan Dr. Mümtaz 
Turhan, Dr. Refia Şemin, Neriman Hilal, yardımcı asistanlardan 
Muzaffer Amaç (muvakkat bir zaman için) ve Aydın Sezai Can
kardaş çalışmışlardır. Bu yıl, adı geçen derslerden başka çocuk ve 
gençlik psikolojisi, fransız psikolojisi, terbiyenin nazari esasları ted
ris edilmiştir. Bu praktikumda talebeler müşahedeler ve muhtelif 
çağdaki çocuklar üzerinde tatbik edilen basit tecrübelerle meşgfıl ol
muşlardır. 

Bir de ayrıca ve daha mühim olan bir kurs daha vardır ki, bu 
da talebeye mahsus olmayıp, yalnız Üniversitedeki doçent ve asis
tanların terakki ve tekamülüne münhasırdır. Konuşmalar ve göste
rilen şekilde ve muayyen tecrübelerin müştereken yapılması saye
sinde, burada yeni ve eski meseleler ve metodlar mütalaa edilmek
te, psikolojik araştırmaların tatbikinin teknik tarafı etraflı surette 
münakaşa edilmekte, lazım gelen kitaplara işaret edilmektedir. Her
hangi bir Fransız yüksek mektebinde lisansını yapan veyahut her
hangi bir Alman, İsviçre veya Amerikan üniversitesinde doktorluk 
payesini ihraz eden ve hayata atılan bir genç, o memleketlerin te
lakkilerine göte de bir müptediden (yeni başlamış} başka bir şey 
değildir. Bu müptedilik devresini aşıp il1m adamı derecesine varmak 
uzun yıllara muhtaçtır. Bu devrelerin birincisinden ikincisine ulaş
mak garp memleketlerinde bulunanlar için nisbeten kolaydır; zira 
onlar mensup oldukları ilimlerin şöhretli bilginlerile sık sık temas 
etmek, yahut muhtelif enstitülerdeki önemli tetkiklere iştirak et
mek, her zaman aradıkları kitapları belmak, geniş ve zengin kütüp
hanelerden istifade etmek, ilmi toplantılardaki münakaşa ve kon
feransları duyup dinlemek, kongrelere devam etmek gibi bol ve çe
şitli fırsatlara maliktirler. Bütün bu gibi imkanlar Türkiye'de şim
dilik mahdut bir mikyasta mevcuttur. Bir garp üniversitesini biti
rip buraya dönen gençlerin bilgi ve ihtisas itibarile kendilerini ta
mamiyle olgun saymamaları lazımdır. Böyle bir zihniyet ilmi in
kişaflarının vaktinden evvel durması gibi büyük bir tehlike doğu-
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rur. Böyle bir kimse tam kıymetli bir ilim adamı olacak yerde dar 
çerçeveli bir «routine» ci olur; o halile bir de talebenin tedris ve tem
rin işlerine müdahale ederse, kendi eksiklerini talebeye de nakledip, 
bunları kökleştirmiş olur. Bu vaziyetin yirmi sene devam ettiğini 

farzedelim; neticede yirmi sene içinde mesleğe ait bir çok esaslar 
değişmiş olmasına ve yeniliklerin ilavesine rağmen o zat, talebe
sile beraber halen yirmi sene evvelki durumunda kalmış buluna
caktır. 

Şüphesiz ki; bizim burada tesis ettiğimiz kurs, genç arkadaş
larımız hakkında melhuz olan yukarıdaki eksiklik ve tehlikeleri ta
mamen giderecek şekil ve mahiyette değildir. Bu tehlikeye karşı 
mücadele etmek için geniş enstitülere, zengin kütüphanelere, ilmi 
hayat, ilmi görüş ve ilmi ananelerin kökleşmesini temin edecek ·ve 
ancak yıllarca çalıştıktan sonra meydana gelecek teşkilata ihtiyaç 
vardır. 

Bizim bu sahada sarfettiğimiz emek, istenilen neticelere eriş

mek için atılmış gayet mütevazi bir adım, ilim kafasile çalışmak 
usulleri hakkında zaif bir teşvik ve nihayet olgunlaşmağa müsait 
olan zekaların vaktinden evvel durmasına mani olmağa matuf mü
tevazi bir tedbirdir. 

1LM1 ÇALIŞMA : Enstitü, tedrisata ait bu vazifelerin yanın
da, gayet mühim diğer bir vazife olarak, psikolojinin ve pedagojinin 
ve bunların arasındaki kısmın bütün sahalarına ait verimli ilim ça
lışmaları ile meşgul olmazsa bir üniversite enstitüsü olamaz. Bu 
nevi faaliyetler bir süs meselesi olmayıp, bilakis bütün tedrisat iş
lerinin kendisine tabi olması lazım gelen bir nüvedir. Eğer profe
sörler, doçentler ve asistanlar, başkalarının yıllarca önce düşünüp 
meydana çıkardığı fikirleri ve buluşları kitaptan alıp talebeye an
latmakla iktifa etmiyerek gençliğe canlı ve her gün inkişaf etmek
te olan ilmi tanıtmak isterlerse, kendilerinin ilmi çalışmanın tam 
içinde · bulunmaları lazımdır. Eski ve ileri üniversiteler için gayet 
tabii olan bu noktayı, yeni bir ilim kurumu olan İstanbul Üniversi
tesine ait bu bahiste zikr ve kaydetmeği lüzumlu görüyorum. 

Enstitünün ilmi işlerine, öğretmen ve yardımcılardan başka 
tahsili ilerlemiş olan talebe de iştirak etmelidir. Çoktanberi bilini
yor ki genç bir insanın her hangi bir ilimde yetişmesi için, sırf alıcı 
bir tahsilden ayrıca, o gencin bizzat ilmi çalışmalarla meşgfıl ol
ması lazımdır (bu çalışma ilmin en dar bir köşesine dahi ait olsa 
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gene zararı yoktur). Esasen enstitümüzün kadrosu da kafi olmadı
ğından talebenin bu husustaki mesaisi enstitüye faydalı olacaktır. 
Memleketin muhtaç olduğu ilimci zümresi de ancak bu sayede se
çilebilir. Halen yürürlükte olan Fakülte talimatnamelerine göre ta
lebenin devama mecbur olduğu dersler, bu gibi müstakil ilmi meş
galeye vakit ayırmaya maalesef imkan bırakmamaktadır. Lisans 
alıncaya kadar devamı mecburi olan dersler, tatbikatlar, imtihan
lar vesaire talebeyi fazla meşgul etmektedir. Biz bu imkansızlığı 
telafi maksadile şöyle bir çareye başvurduk: talebeye verdiğimiz 
lisans mevzularının, bir kaç kitabı karıştırmakla nihayet itinalı bir 
tahrir vazifesi şeklinde tertibi muhtemel olan meselelerden uzak ol
masına dikkat ettik ve bunun için bir kaç talebeden mürekkep bir 
grupa müşterek bir mesele verildi. Bu meseleye ait araştırma ve 
müşahedeler profesör ve asistanların nezareti altında yapıldı; bu
rada her talebe bütüne ancak küçük bir pay getirdi ve bütün grup, 
meselenin ancak bir kısmını halletti. Başka gruplar ileride aynı me
selenin geri kalan kısmıyla meşgfıl olacak ve mevzuun bütünü muh
telif gruplar tarafından tedricen çözümlenmiş ve sonuçlandırılmış 
olacaktır. Bu nevi geniş ve şumüllü mevzular yanında, bazı talebe
ye de daha basit vazifelerin halli verilmiştir ki, onların da keza bir 
veya bir kaçı bu vazifeleri gene enstitünün nezaret ve kontrolü al
tında bitirmekte ve sonuçlandırmaktadırlar. Bazan birinci travay
larını yapan beşinci sömester talebesine dahi şumullü ve geniş mev
zularla aşinalık peyda etmelerine vesile olacak vazifeler verilmiş
tir. Bu talebe, tecrübe ve müşahedelerini yaptıktan sonra esas ve 
kısmi problemi vazıh surette ifade etmek şartiyle grupda kendine 
düşen kısmı, istifade ettiği kitapları zikretmek suretile, kendi hü
küm ve kanaatine göre elde ettiği neticeyi yazılı olarak bildirnıeğe 
mecburdur. İşte bu yazı, Fakültenin kendisinden talep ettiği travay
dır. Aynı mesele hakkında müteaddit talebe tarafından yapılan araş
tırmaların müşterek neticeleri biriktirilerek bu cildde arzedilmiştir. 

Bu minval üzere çalışan talebe her onbeş günde bir toplantıya 
(kollokyuma) davet olunur. Toplantıda herkes kendi işlediği kısım 
hakkında diğer arkadaşlarına izahat verir, rastlanan güçlüklerin 
giderilmesi müzakere edilir. Bu tarzda çalışma ilmi metodlara nüfu
zu kolaylaştırma bakımından ciltler dolusu kitap okumaktan daha 
iyidir. 

Enstitü için bir çalışma programı tasarlamak müşkül bir şey 
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değildir. Çünkü öyle psikolojik ve pedagojik meseleler vardır ki; 
dünyanın hemen hemen her tarafında bunlar üzerinde çalışır. Şüp
hesiz ki bu gibi meselelerle biz de meşgul olacağız. Yalnız genç bir 
devletin hususiyetine göre tercihen meşgul olunması gereken bazı 
meseleler ve tatbikat s~haları vardır. Nitekim yeni mektep usul
leri, şehir ve köy mektepleri teşkilatı, zayıf zekalıların tedris ve 
talimi, orta tahsil teşkilatı, zeka itibarile temayüz edenlerin tabi 
olacağı ihtimam, meslek seçimi, meslek mektepleri, gençliğe ihti
mam, gençlik himayesi, kahillerin yetiştirilmesi ve buna benzer bir 
çok ameli vazifeler, pedagojik - psikolojik meselelerle adeta tıklım 
tıklım doludur. Bunların halli için muhtelif halk tabakalarına men
sup Türk çocuğunun hususiyetinin ve zihni tekamül seyrinin esaslı 
surette bilinmesi icap eder. İstikbal için yapılacak çalışma progra
mında bütün bu meseleler yer alacaktır. Bu meyanda şunu da zik
redelim ki; zenaat, sanayi ve ticaret gibi işlerde çalışacak kimsele
rin seçimine, işçilik başarılarına ve iş vetiresinin psikolojik orga
nizasyonuna mahsus olan metodlar da ele alınacaktır. 

Bu kadar geniş bir işi başarmak yalnız psikoloji ve pedagoji 
laboratuvarında olmaz, bunların haricinde bizim müdahale edemi
yeceğimiz amiller vardır. Bizim ve kudretimizin, yardımcılarımızın 
ve onların yetişme tarzlarının, teçhizatımızın, vesait ve daireleri
mizin hep birden buna müsait olması lazımdır. Şimdilik hüsnü ni
yetimizden başka geri kalanların -kısmı azamı dememek için- bir 
kısmı henüz mevcut olmadığından ancak, kuvvet ve vasıtalarımı
zın eriştiği nisbette, programımızın yalnız gerçekleşmesine ihtiyaç 
görülen kısımlarını gerçekleştirmeye amade olabiliriz. 

Biz konumuza giren çalışmaları çok daha ufak bir çerçeve için
de tahdit ettik. Kendimize öyle bir ilk vazife tevcih ettik ki bunun 
bitirUmesi bir kaç sene uğraşmayı gerektirir. Onun için şimdilik 
bu işin kısmen halledilmiş olanları hakkında malumat vereceğiz. 

Esas mevzu, şimdiye kadar hemen bütün memleketlerde yapılmış 
olan, mektep çocuklarının zihni inkişafı hakkındaki etraflı araştır
malardan ibarettir. Bunun için tatbik ettiğimiz usul Binet-Simon 
zeka araştırmaları metodunun Amerikan psikologlarından L.M. Ter
man tarafından tadil edilen şeklidir. Bu usul muhtelif memleket
lerde binlerce çocukta denenmiş ve epey bir müddet evvel de Prof. 
Sadrettin Celal Antel tarafından türkçeye çevrilmiştir. Bir de Ter
man ile Merrill tarafından müştereken çalışılarak, son zamanlarda 
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intişar eden bir tadil tarzı daha vardır ki; bunun neticesi hakkın
da kaJi miktarda bilgiler henüz elde edilememiştir. Bizim kullandı
ğımız test usulü bu değildir. 

Muhitimizin ve bilhassa içinde çalışmakta olduğumuz İstanbul 
şehrinin haiz olduğu kültürel ve iktisadi hususiyetlerden ötürii, ala
cağımız neticelerin garp memleketlerinde alınan neticelerin aynı 
olması beklenilemez. Maamafih ilk araştırmalarımızın neticeleri 
mühim farklar kaydetmemiştir. Ayrıca ev muhitile, aile seviyesi
nin çocuk zekaları üzerindeki nüfuz ve tesirlerinin de araştırmala
rına başlanılmıştır. Bu araştırmaları yalnız zeka safhasına hasret
meyi p çocuğun umumi şahsiyetine, antropolojik özelliklerine, be
deni inkişafına da teşmil etmek emelinde isek de bunların yalnız 
basit müşahade ve testlerle izahı kabil olanlar ile meşgul olacağız. 
Çocukların mizacı ile alakadar olan istidatlar arasında bulunan dik
kat teksifi hadisesine müteallik bazı araştırmaların neticeleri de 
burda arzedilmiştir. Bugün, zeka tecrübelerinin, çocuğun fikri teka
mülü hakkında bize umumi bir fikir verdiğinden kimse şüphe ede
mez. Bu usulün büyük ehemmiyeti de buradadır. Buna rağmen bu 
usul, psikolojik bakımdan vüzuhsuz olduğundan dolayı kafi dere
cede tatmin edici değildir, ve bunun için bir zaman sonra yerini, 
nazari bakımdan daha iyi temellendirilmiş metodlara terkecektir. 
Enstitümüz bu yoldaki çalışmalara da iştirak edecektir. 

Enstitünün diğer mesaisi meyanında çocuklarda para anlayışı
na dair yapılan küçük bir araştırma ile, gene çocukların mimik ve 
pantomimik ifade tarzları, yadırgama halleri üzerindeki tecrübe
leri yetişkinlerdeki mizaç tiplerinin ekseriyet ve kesafetlerinin tet
kiki (Ernst Kretschmer araştırmalarına göre), ve Cenevrede Prof. 
Piaget tarafından tetkik edilmiş olan çocuklarda fiziki kanuniyet
ler hakkındaki kavrama ile ilgili çalışmaları zikredeceğiz. Prof. 
Sadrettin Celal mektep bilgilerinin zaptı (Retention) hakkında araş
tırmalar yapmıştır. Neticeler burada bildirilmektedir. 

Başlamış ve devam edilmekte olan mesaimizden başka yeniden 
üzerinde çalıştığımız bazı hususlar daha vardır ki bunlar da, lise
den yüksek tahsile ve orta okuldan liseye geçecek çocukların seçi
mine mahsus test araştırmalarıdır. Ayrıca yüz ifadelerinin tefsiri
ne, insanlardaki fiil ve hareketlerin tecrübi tahlillerine, zaman his
si ile şahsiyet tipi arasındaki münasebetlere, yetişkinlerdeki res
samlık istidatlarına, konuşma lisanındaki muayyen ses hadiseleri-
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ne müteallik araştırmalar da keza yeni başlanılan çalışmalar ara
sındadır. 

Yabancı literatürden bir çokları enstitümüz mensupları tara
fından türkçeye çevrilmiş ve çevrilmektedir. Profesör Şekip Tunç'un, 
enstitümüz daha teşekkül etmeden evvel tercüme etmeğe başladığı, 
Dwelshauers «Traite de Pyschologie» adlı eserinin tercümesi ta
mamlanmıştır. 

Doçent Sabri Esat Siyavuşgul, Binet ve Simon tarafından telif 
edilen «Les Enfants Anormaux» adındaki kitabı; Dr. Mümtaz Tur
han, Ernst Kretschmer'in eseri olan «Köpperbau und Charakter» 
kitabını tercüme etmişlerdir. Bu kitaplar talebe ile beraber hariç
teki münevver sınıfları da alakadar edecek eserlerdir. Talebeye ya
bancı ders kitaplarından bazılarını temin maksadile P. Guillaume'un 
psikolojisi Dr. Refia Uğurel Şemin tarafından ve R.S. Woodworth'ün 
Psikolojisi de Neriman Hilal Hızır tarafından tercüme edilmekte
dir. Tahsil ve ders kitaplarından Almanca, İngilizce ve Fransızca 
eserleri tedricen tercüme ettirmek düşünülmektedir. 

ENSTiTÜNÜN TEÇHiZATI: Pedagoji Enstitüsünün en zayıf 
cephelerinden biri yersizliktir. Bütün enstitü 3 büyük oda ile bir 
(chambrenoire) dan ibarettir. Adı geçen üç büyük odada üç profe
sör, bir doçent, iki asistan, iki yardımcı asistan oturmakla beraber 
tecrübe, kurs ve tatbikatın da hepsi burada yapılır. Kütüphane ge
ne bu odalardan birine yerleştirilmiştir. Talebe bu kütüphanede 
çalışır, praktikumlar keza orada yapılır; yer kıtlığından cihaz ve 
kolleksiyon dolapları da keza gene bu odalarda kitap dolaplarının 
yanında sıralanmıştır. Bundan dolayı ilmi mesaimiz için daima bu 
dar hücrelerden ziyade mekteplerde yer aramağa gayret ediyoruz. 
Bu üç odaya, pek yakında, küçük bir odanın ilavesi kararlaştırıl
mıştır. 

Cihaz ve aletler hususundaki yoksulluğumuz yersizlik kadar 
şiddetli olmaktan çok uzaktır. Takrir ve tecrübelerde kullandığımız 
aletleri, test malzemesini ve diğer tedris vasıtalarını peyderpey 
Amerika, İsviçre , Almanya ve Avusturya'dan getirttik. Bu aletler 
psikoloji ve pedagoloji derslerinde kullanılacak şeylerdir. Mevzula
rımız için çok önemli ve gerekli olan diğer bütün malzemeyi her 
halde kısa bir zamanda mübayaa ve ikmal edeceğimizi ümit edi
yoruz. 

Halen mevcut olan aletlerimiz : şuur sahası kavrama kabiliyet-
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leri, hafıza ve öğrenme, zihni ve bedeni mesai, yorgunluk, hareket
ler, fiiller, el mahareti, idrak, konuşma, emosyonel reaksiyonlar, 
zeka ve beden ölçüleri bahislerinde kullanılan vasıtalardır ki bun
lar da : Kronoskop, noyramobimetre, sustalı ve elektrikli komple üç 
adet kimograf, ses çekiçleri, kart mübeddilleri, reaksiyon temas 
aleti, tahistoskop, ergograf' dinamometre, tremometre, münhani 
tahlil edici alet, hafıza cihazı, muhtelif kronometre, kronograf ve 
zaman mukayyitleri, yaylı katıalar, elektromagnetik diyapazon 
metronom, sürme endüktör, pnömatik zarlar, pnömatik mukayyit, 
pnömograf, sfigmograf, kardiyograf, spirometre, antropometre, ka
fa tası ölçüleri, yorgunluğu ölçen alet, kıllı esteziometre, mesafe eşi
ği estezyometresi, olfaktometre, göz kararı ölçüsü, ağırlık farkları 
idrakine mahsus daralar, ısınma tefrikine mahsus plakalar, maha
ret ölçüleri, fonometre, diyapazonlar, rezonatörler, stereoskop ve 
stereogram, tropo-stereoskop, horoptoskop, Hering düşürme aleti, 
renk karıştırıcılar, renkli kağıtlar, gri renk serisi, disk kesiciler . 
kontrast ve müteakip hayallere ait cihaz ve malzemeleri, görme ve 
ağırlık illüzyonlarını gösteren aletler, perimetre, renk körlüğünü 
araştırmağa mahsus la vhalar, Binet - Terman zeka araştırmasına 
mahsus test malzemesi, Terman - Merrill usulüne mahsus aynı nevi 
aletler, Dearborn usulü şekil tahtası testi, Bourdon testi ve saire. 

Bu aletlerin mevcudiyetine rağmen bunları mükemmelen kul
lanmak için lazım olan yardımcı vesaitimiz maalesef tam değildir. 

Vakıa mübrem vesaitten olan akümülatörlerimiz, transformatörle
rimiz, klemenslerimiz, mukavemetlerimiz, sehpalarımız varsa da yu
karıda adı geçen aletleri muhtelif ve mütenevvi tarzlarda istimal 
imkanını bahşetmek için bunların sayıları kafi değildir. 

Tedris vesaitimiz meyanından fotografları doğrudan doğruya 
aksettiren, şema ve diyagramları da aynı suretle göstermeğe hizmet 
eden diyapozitifler de vardır. Bu camlar kısmen tecrübelerin hakiki 
safahatını gösteren orijinal resimlerden kopye edilmiş ve kısmen de 
kendi yaptığımız tecrübelerden alınan fotograflardan yapılmıştır. 

Halen elimizde mevcut diyapozitiflerin adeti 350 dir. Bu kol
leksiyonun pedagoji ve didaktik derslerinin her ikisi için de fayda
lı olmasına itina edilmiş ve ona göre tertip edilmiştir. Bu sayede 
talebeye gerek ecnebi ve gerek Türk muhitindeki çocuk tiplerini , 
mektepleri, mektep tesisatını, tedris ve iştigal vasıtalarını talebe 
mesaisinin grafiklerini kolaylıkla göstermek kabil olmaktadır. Keza 
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mektep hayatı, leylilik hayatı, kamplar, çocuk bahçeleri ve saire 
hakkında verilecek malumat hususunda da aynı vesaitten istifade 
edilmektedir. Bilahare da filmlerle sinemalar alarak bu suretle ted
ris vesaitimizi daha mükemmelleştirmiş ve zenginleştirmiş olaca
ğız. 

Tablo ve model gibi vasıtamız maalesef henüz yoktur. Teşhir 
müddeti kısa olan projeksiyonla, daha uzun süren bir zamanda 
teşhir edilen tablodan hangisinin daha faydalı ve etkili, binaenaleyh 
tercihe şayan olduğu, henüz halledilmemiş olan eski bir münakaşa
dır. Şimdilik bizim için projeksiyon tedariki daha kolay olduğun
dan bunlarla iktifa edilmiştir. İcap eden tablo ve modelleri de pey
derpey temin etmek ayrıca düşünülmektedir. 

Enstitü teşekkül ettiği zaman felsefe seminerinden birçok ki
taplar ve bir iki cilt mecmua devralınmış ve bu suretle kütüphane
mizin ilk sermayesi temin edilmişti. Felsefe seminerinde müruru 
zamanla toplanmış olan psikoloji ve pedagoji literatürünün hepsi 
bize devredildi ise de bu külliyat sistematik bir sıra takip edilme
den hediye, teberru veya herhangi bir profesör veya doçentin talep 
ve delaletile yahut da talebeden bazılarının müracaatı üzerine tesa
düfen bir araya gelmiş muhtelif eserlerden ibarettir. Bunun için 
kütüphanede muhakkak bulunması elzem olan bazı kitapların mev
cudiyetine rağmen hazan da az tanınmış olmakla beraber hakikaten 
değerli olan eserlere tesadüf edilmektedir. Mamaafi değer ve ehem
miyeti cidden şüpheli olan kitapların sayısı da maalesef oldukça çok
tur. Pedagoji enstitüsünün kurulmasından önceki son senelerde fel
sefe semineri eski direktörü Prof. Hans Reichenbach, felsefe kü
tüphanesini tanzim etmiş ve oraya seçilmiş psikoloji kitapları da 
almıştı. 

. Enstitümüz bu kitaplardan kafi derecede faydalanmıştır. Rei
chenbach 1935-1936 yıllarında Journal de Psychologie Normale et 
Pathologique, Archive de Psychologie, The Psychological Review, 
Journal of Educational Psychology mecmualarına abone olmuşsa 
da zamanla bunların seminere gönderilmesi sekteye uğramıştır. 

Mesai sahamızdaki ilerlemeleri muntazaman ve günü gününe takip 
edebilmek ve bibliografyaya muttali olabilmek için L' Annee Psycho
logique, Psychological Index, Psychological Bulletin, Psychological 
Abstracts gibi okunması zaruri olan mecmualarla meslek mecmua
larının eski ciltlerini muhakkak tedarik etmek lazımdır. Aksi tak-
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dirde, yeni bilgili ve sistematik araştırma mevzularından uzak ka
lınır. Hatta doktora vermek isteyenlerin bu yüzden yenilikleri takip 
edemedikleri takdirde ilmi bakımdan yetiştirilmeleri imkan haricin
dedir. Bir müşkülü halletmek icabettiği zaman derhal kitap noksan
lığını hissediyoruz. Bazı meselelerin tetkiki için enstitü direktörü
nün şahsi kitaplarından faydalanılmaktadır. 

Bilhassa Türkiye'de pedagojik ve psikolojik bir kütüphane te
sis ederken buraya alınacak kitapların yazılmış oldukları dillerin 
oynayacakları rol ve doğuracakları güçlükleri iyi düşünmek lazım
dır. Şüphesiz ki, evvela mevcut türkçe kitaplar ve sonra da türk
çeye tercüme edilmiş psikoloji ve pedagoji kitapları alınacaktır. 

Nüfus miktarı az, inkilap ve terakki tarihçesi itibarile genç ve mü
nevver sınıfının kesafeti itibarile daha henüz zaif bir memlekette 
ilmi bir kütüphane tesisi için gerek telif ve gerekse tercüme saha
larında gösterilecek gayretler kafi gelmeyecektir. Diğer taraftan 
tercüme işine fazla önem vermenin de kendine mahsus bir takım 
tehlikeleri vardır; iktisadi bakımdan incelersek tercüme işi daya
nılması imkansız denecek kadar pahalıdır. Böyle ağır masraflara 
muvakkat bir zaman için katlanılsa bile devam edilmesi zordur. İn
giltere, Amerika, Fransa ve Almanya gibi memleketler de tercüme 
işini tahammül edilmez bulmuşlar ve bundan vaz geçmişlerdir. Tür
kiye'de bu iş için azami fedakarlığa katlanılsa dahi bu sefer de 
genç nesil teliften ziyade tercümeye ehemmiyet verir ki, bu da ter
cüme işinin başlıca tehlikelerinden biridir. Hatta genç nesil bu ara
da bazı eserler yazsa dahi, bu eserler tercüme edilen kitapların adet 
ve genişliği arasında göze çarpmadan kaybolup gider. Bundan baş
ka bütün ilimlerde yeniliklerin hepsi mecmualarda intişar eder; 
bunların tercümesine imkan olmadığından, kendi branşı hakkında 
sadece tercüme edilmiş yazılardan faydalanan bir kimse o branş
ta hakikaten elde edilmiş olan ilerlemeye nazaran geride kalır. 

Şüphesiz ki, ilmi bahislerdeki tercüme işleri hazan, faydalı ol
makla kalmayıp, çok gereklidir. Nitekim bir talebe dilediği bir ki
tabı derhal kendi ana dilinde bulup okuyabilmelidir. Münevver ve 
kitap sever kimseler her zaman bilhassa mühim ve enteresan olup 
kendi ana dillerinde yazılmış olan eserleri hemen alıp mütalaa ede
bilmelidirler. Daha az tahsillilerin popüler yazılar sayesinde marn.
mat edinebilmeleri ve tahsillerini ileri götürebilmeleri lazımdır. Fa
kat bunların hepsine rağmen, bir ilim adamı hiç bir zaman, kendi 

T .P. Bibliyografya Çalışmaları Forma 2 
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sahasında vaki olan ilerlemeyi tercüme edilmiş kitaplarda bulup, 
okumağa muvaffak olamaz. Binaenaleyh, böyle bir adam asgari bir 
yabancı dil, imkan ve fırsat varsa hatta iki ve üç yabancı dil bil
meli ve öğrenmelidir. 

Bizim talebimiz mütehassıs meslek erbabı olacaklarından Üni
versiteyi bitirip çıktıktan sonra meşgul olabilmek için bir ecnebi 
lisan bilmek mecburiyetindedirler. Bu ecnebi dilin İngilizce, Fran
sızca ve yahut Almanca olabileceğine göre kütüphanenin tanzimi es
nasında her üç imkanı da ayrı ayrı göz önünde tutmak icabeder. 

Fakat bir ilmin her bahsi ve mevzuu bütün memleketlerde aynı 
derecede inkişaf etmemiştir. Bunun için bir bahis hakkında muh
telif dillerden alınacak kitapların adedi aynı olamaz, neticede muh
telif dillerden alınacak kitapların adet ve miktarı muhtevaya naza
ran farklı olur. 

Psychologie experimentale (Paris, Armand Colin, 3. tabı) adın
da küçük fakat mükemmel bir eserin müellifi olan Henri Pieron 
kitabın sonunda yeni başlayanların istifade edebileceği 36 kitabın 
ismini zikretmiştir. Bunlardan yalnız 8 tanesi Fransızcadır. 7 tane
si İngiliz, Rus, Alman ve Danimarka lisanlarından Fransızcaya 
çevrilmiştir. Geri kalanının altısı Almanca, onbeşi İngilizcedir; 
Fransızcaya tercüme dahi edilmemiştir. Heyeti umumiyesinin 8 ta
nesi Fransızca, 7 tanesi Almanca, 19 tanesi İngilizcedir. Bu müel
life mümasil bir Alman şüphesiz ki Fransızca kitaptan ziyade Al
manca kitap tavsiye etmiş bulunurdu. Fakat gene onun da yapacağı 
fihristte İngilizce kitapların adedi, diğerlerinden çok üstün olurdu. 
Esasen her ilmin enstitüsünün kütüphanesinde vaziyetin başka tür
lü olmasına imkan var mı? 

Enstitümüze açıldığı zaman felsefe seminerinden devralınan ki
tapların adedi 1321 idi. Bilahare alınan kitapların sayısı da 384'tür. 
Bu miktarın azlığı ve sahamız için elzem olan kitapların tedariki 
hususundaki kusur bize ait değildir. Yeni tedarik edilen eserlerin 
116 tanesi kitap halinde mütebaki 298 tanesi de psikoloji ve peda
goji bahislerinde yazılan muhtelif makaleleri ihtiva eden külliyat 
halindedir. Almanya'da Göttingen şehrinde biraz evvel vefat eden 
pek değerli Alman psikologlarından Prof. Georg Elias Müller'in 
terkettiğ·i büyük bir kolleksiyonu almak için gereken tahsisatı Üni
versite idaresi temin etmiştir. Bu kolleksiyon 3200 den fazla ma
kaleyi muhtevidir. Prof. Müller 1900 senesine kadar intişar eden 
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makaleleri ciltlettirmiştir; bunlar 92 cilttir. Bu kolleksiyona sahip 
olunca mezkur tarihe kadar intişar etmiş olan mecmuaları almak 
külfetinden kurtulmuş oluruz. 

Kolleksiyonun ihtiva ettiği cüzlerden 39 dan fazlası görme du
yusu, 21 den fazlası da diğer hasseler hakkındadır. 17 cüzü hafıza 
hakkındadır. Ayrıca gene 31 cüzü de diğer muhteviyatla beraber 
psikolojinin bu bahislerini ihtiva etmektedir. 10 cüzde psikofizik, 7 
cüzde hayvan psikolojisi, 5 cüzde dikkat bahsi, 4 cüzde geştalt id
raki, 3 cüzde buut idraki, 7 cüzde metodolojiye ait bahisler, 16 cüz
de Amerika ve İngiltere'deki yeni tetkikat, 20 cüzde fizyolojik ve 
psikiyatrik bahisler, 19 cüzde umumi psikoloji, 6 cüzde fizyolojik 
neşriyat ve 10 cüzde de pedagoji bahisleri vardır. Bu kolleksiyonun 
psikolojik optik ve hafıza psikolojisi sahalarında mevcut bulunan 
yegane külliyet olması pek muhtemeldir. Şüphesiz ki bu kolleksi
yon diğer kütüphane muhteviyatından ayrı olarak ve özel itina ile 
muhafaza edilecektir. 

Bu değerli ve büyük psikoloji aliminden kalan bu kıymetli eser
lerin Türkiye'de sahamızda ilmi hayatın inkişafına ve genç psiko
log ve pedagokların yetişmelerine yardım edeceğini ümit ediyoruz. 

Bir buçuk senelik kısa bir hayatı olan enstitümüzün tekamülü 
için daha birçok şeylere muhtaç olduğumuzu pek iyi biliyoruz. Bu 
kadar kısa bir zamanda yaptığımız işlerin mahiyeti, sahamızdaki 
akademik tedrisatın teessüsüne, araştırma işlerine, talebenin bun
larla alakalanmasına, enstitünün tesis, tevsi ve vesaitle teçhizine 
müteallik bir başlangıçtır. Bu başlangıçları aşan terakkilerden ha
berdar etmek, bir sene sonra bize müyesser olacak mı? 

7 Ekim 1938 





PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ 1937 -1943 (*) 

W. PETERS 

İstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü hakkındaki bu rapor 
1943 senesinde o zamanki rektör Prof. Cemil Bilsel'in üniversitenin 
yeni şekliyle idrak ettiği onuncu sene münasebetiyle çıkarmak iste
diği bir eserde yayınlanacaktı. Keza bu cildde yayınlanan 1000 Türk 
mektep çocuğunda zeka testleri adlı yazıda bu eserde yayınlanacak-

..,. tı. Bir takım dış sebeplerden dolayı bu eser basılamadı. Bu rapo
run yazıldığı zaman Pedagoji Enstitüsünün ikisi sulh, üçü de me
şakkatli harp senelerinde geçmiş olan beş senelik bir tarihi vardı. 
O zamanlar en mütevazi vasıtalarla birşeyler elde etmeye teşebbüs 
etmemiz gerekiyordu. Meydana getirdiğimiz şeylerin büyük kısmı 
daha hala yayınlanmak için sıra bekliyor. O zaman başladığımız ça
lışmalardan bir çoğu ya başlangıçta takılıp kaldı yahut da daha ge
niş ve daha derin araştırmaları gerektiren ilk, geçici neticelere ula
şabildi. Haddizatında bütün ilim enstitülerinde organize edilen araş
tırmaların kaderi budur. Bu araştırmaların neticelerinin büyük, bel
ki de en büyük kısmı başta eksik görünür; bunların sistematik ça
lışmalar la tesbit edilmeleri ve yeniden gözden geçirilmeleri lazım
dır. Umumiyetle hal şekilleri hiçbir deneme yapmaksızın kendiliğin
den ortaya çıkan problemler araştırılmaya değmez. İlmi denemeyi 
öğrenmemiş bir kimse hiçbir zaman ilmi araştırma yapamaz. 

1943 senesinde yazılan bu raporda zikredilen çalışmalardan ba
zıları daha deneme safhasında bulunuyorlardı. Bunların daha son-

r 

(*) Bu yazı ilk defa aşağıdaki mecmuada neşredilmiştir: Wilhelm PETERS, (1952), 
Pedagoji Enstitüsü 1937-1943. Pedagoji Enstitüsü Psik&loji ve Pedagoji Çalışma

/an, Cilt il, s. 1 - 9. 
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raki vaziyetleri hakkında başka yayınlar hesap verebilir. Halen Pe
dagoji Enstitüsü teşkilat bakımından inkişafının bir dönüm nokta
sında bulunmaktadır. Pedagoji Enstitüsünün iki çalışma sahasından 
psikoloji şimdiye kadar pedagojiye nazaran ön planda gelmiştir. Bu 
vaziyet şimdi değişecektir. Bütün modern üniversitelerde olduğu 

gibi psikoloji ve pedagoji birbirinden ayrılacaktır. Psikolojik çalış
malar psikoloji laboratuvarında ( Tecrübi Psikoloji Enstitüsü ) , 
sırf pedagojik çalışmalar fr.. 2 yeni organize edHecek olan Pedagoji 
Enstitüsünde yapılacaktır. Tabii ki organizasyon bakımından yapı
lan bu ayırma bu iki saha arasındaki deruni rabıtanın ortadan kalk
ması demek değildir. 

Bu ayrılma yapıldıktan sonradır ki, tamamlayıcı bir rapor, şlın
diki vaziyetinde Pedagoji Enstitüsünün 1943 senesinden sonraki 
faaliyeti hakkında hesap verecek ve şimdiye kadar olan çalışmala
rımızdan çıkan son neticeyi ortaya koyacaktır. 

1936 yılının sonlarına doğru yeni bir Pedagoji Enstitüsünün 
tesisi için müzakereler yapıldı. Bu raporu yazan muharrir, o zaman
lar daha İstanbul'da değildi ve bu müzakerelerin mevzuunu sonra 
öğrendi. Yeni enstitünün en mühim vazifesi, müstakbel lise hocala
rına okul ve terbiyenin nazari esasları ve pratik vazifeleri hakkın
da bazı malumat vermek olacaktı. Bu, hususi kurlarda yapılacak ve 
bu kurlarda psikoloji, pedagojik psikoloji, nazar! ve ameli peda
goji ve Maarif tarihi öğretilecekti. Bu kurlar, yeni tayin edilecek 
olan pedagoji ve tecrübi psikoloji profesörü, genel psikoloji profe
sörü ve doçentler tarafından verilecekti. Edebiyat Fakültesinin he
men bütün ve Fen Fakültesinin de ekseri talebesi öğretmen olmak 
niyetinde oldukları için, bu kurlara devam edecek talebenin adedi
nin çok o'lacağı muhakkaktı. 

1937 senesinin birinci kanununda tayin edilen tecrübi psikoloji 
ve pedagoji profesörü, enstitünün tesisi ve müstakbel hocaları ha
zırlama kurlarından maada üçüncü bir vazife ile daha karşılaştı : 
felsefe okuyanlara tecrübi psikoloji öğretmek. Bu tecrübi psikoloji 
ismi bugün, modern psikolojinin hemen bütün sahasını işgal etmek
tedir. Araştırma metodlarının en ehemmiyetlisi olan tecrübe, bun
dan yüz sene evvel psikolojiye ithal edilmiştir. Bu metodu öğrete
bilmek için bir laboratuvara ihtiyaç vardır. Böyle bir laboratuvar 
yeni pedagoji enstitüsünde de tanzim edilecekti. Tabiidir ki ne bu 
laboratuvarın ne de pedagoji enstitüsünün, kendilerini sırf öğretme 
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faaliyetlerine hasretmeleri doğru olamazdı. Ondokuzuncu asırdan
beri, ilmi nazariyelerle ilmi araştırmaların yanyana gitmesi garp 
üniversitelerinin karakteristiği, daha doğrusu mevcudiyeti olmuş
tur. Bir üniversite enstitüsünde ilmi araştırmalar yapılmalı, talebe 
bu tarz çalışmalara alıştırılmalı ve ilerlemiş talebe ise bu çalışma
lara bizzat iştirak etmelidir. Fakat bir pedagoji enstitüsünün vazi
fesi üç taraflıdır. Garp memleketlerindeki hemen hemen bütün pe
dagoji enstitülerinin yaptıkları gibi, bir pedagoji enstitüsü, psiko
loji ve pedagojinin hudutlarındaki meselelerle, pedagoji problemle
riyle, çocuk ve gençlik psikolojisi ve psikolojik pedagoji ve tecrübi 
pedagoji ile iştigal etmelidir. Bütün bunlar pedagoji araştırmaları
nın esaslı bir kısmını teşkil eder. Bunlardan maada pedagoji ensti
tüsü sırf pedagojik problemlerle, tahsilin gayesi ve tahsil imkan
lariyle, mektep organizasyonu) ders planı ve mektebin semere de
recesiyle, ev ve mektebin elbirliğiyle çalışmasiyle, mesleki tahsil, 
mektep sonrası tahsil ve kahillerin tahsili ile umumi ve münferit 
mesleki tedrisin öğretme ve öğrenme usulleri, hocaları yetiştirme 

. .ve diğer meselelerle meşgul olmalıdır. Bunların hepsi kendi içtimai. 
tarihi, milli ve devlete ait bağları noktai nazarından görülmeli ve 
tetkik edilmelidir. Bu iki vazifeye ilave olarak, bizim üniversitemi
zin ihtiyaçlarından çıkan üçüncü bir vazife daha gelmektedir : sırf 
psikolojiye ve tatbiki psikolojiye ait meselelerle ve pedagojik mese
leler ile doğrudan doğruya ilgili olmayan psikolojik meselelerle uğ
raşmak. Psikoloji ve pedagoji bilahara daha fazla inkişaf etmek im
kanını bulabilirlerse, muhakkak ki pedagoji enstitüsünün yanında 
müstakil bir psikoloji laboratuvarı yer alacaktır. Fakat bununla be
raber, pedagoklar için psikoloji tahsili zaruri olarak kalacaktır. Pe
dagoji ile pek fazla alakadar olan garp memleketlerinin, mesela Ce
nevre, Londra, Hamburg, ve Kolombiya gibi büyük ve orta derece
deki üniversitelerinde müstakil pedagoji ve psikoloji enstitüleri bu
lunmaktadır. Bu pedagoji enstitüleri psikolojik ve pedagojik araş
tırmalar yapmak için ekseriya bir de fakülteye maliktirler. 

Bir üniversite enstitüsü, çalışma ve ders mahallerine muhtaç
tır, çalışma ve öğretme vasıtalarına muhtaçtır, kitap ve mesleki 
mecmualara muhtaçtır, person€le muhtaçtır, daimi çalışanlara muh
taçtır, talebeye ve talebe ile birlikte çalışanlara muhtaçtır ve niha
yet tahsilini bitirip ve sırf ilme olan alakası yüzünden çalışmak is
teyenlere muhtaçtır. 
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Maddi ihtiyaçlardan, bizim için en başta geleni yer ihtiyacıdır. 
Her şeyden evvel profesörlerin, doçentlerin, asistanların ve talebe
nin tecrübi araştırmaları içjn yere ihtivaçlan vardır. Şimdiye ka
dar başardıklarımıza, bu yer ihtiyacı hep engel olmuştur. Bir çok 
araştırmalara başlanmış, fakat bu yer ihtiyacı yüzünden, bunlar 
inkıtaa uğramış ve tehir edilmiştir. 

Enstitünün aletler ve kitaplar ile techizi meselesine 1937-38 
senelerinde iyi bir başlangıçla girilmiş, 1939 senesinde bir ağırlaş
ma başlamış ve harpten sonra ise tamamen bir durgunluk gelmiş
tir. Harpten sonra enstitünün tamamlanacak bir çok eksikleri var
dır. 

İlk senelerdeki başardıklarımız ve tanzjm ettiklerimiz hakkın
da enstitünün ilk neşriyatında izahat verilmektedir1

• 

Yine burada. tedris faaliyetlerimizin ve araştırmalarımızın baş
langıçları tasvir edilmektedir. 

Bu raporu yazandan maada enstitüde pedagoji profesörü Sad
rettin Celal Antel, tecrübi psikoloji doçenti Dr. Mümtaz Turhan, 
pedagoji doçenti Dr. Refia Uğurel - Şemin, ve halihazırdaki asistan
lar bayan Aydın Cankardeş, bayan Kaya Kardaş ve Dr. Mebuse Sür
meli vardır. Bunlardan maada enstitünün kurslarında Ord. Prof. 
Mustafa Şekip ve Prof. Sabri Esad Siyavuşgil de çalışmaktadırlar. 
Evvelce asistan olarak Neriman Hilal-Hızır, M.A. ve kısa bir za
man için de Faik Muzaffer Amaç bulunmuşlardır. Uzun zaman Nu
rettin Verdioğlu tercüman olarak çalışmıştır. Çok genç yaşında 

ağır bir hastalığın kurbanı olan bay Nurettin Verdioğlu'nu hepimiz 
teessürle anmaktayız. Yeni enstitüde işe başladıktan pek az zaman 
sonra, rehberliğimiz altında lisans tezleri için araştırmalar yapmak 
isteyen talebeler müracaat etmeğe başladı. Bunlardan isteklerimiz 
azar azar fazlalaştırıldı (bu istekler istikbalde daha da fazlalaştı
rılacaktır). Buna rağmen talebenin adedi mütemadiyen artmakta
dır. Bugün bu talebenin sayısı, esasen kafi gelmeyen yerlerimizin 
alamıyacağı kadar çoktur. Bu talebenin ekserisi psikolojide ihtisas 
yapmak isteyen felsefe grubundan olanlardır. Bunun için bunların, 
üzerinde çalıştıkları mevzular tamamen psikolojik veyahut psiko
pedagojik mevzulardır. Pedagojide ihtisas yapmak isteyen talebe-

1. •İstanbul üniversitesi pedagoji enstitüsü> nün : Pedagoji enstiti.i ü psikoloji ve 
pedagoji çalışmaları. Birinci cilt İstanbul, Türkiye Bası mevi 1940, s. 1-14. 
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nin sayısı az olduğu için, sırf pedagojiye ait araştırmalarda bu yüz
den pek azdır. 

Pedagoji sahasındaki araştırmaların daha fazla olması yalnız 
şayanı arzu değil aynı zamanda mektebin menfaatı ve halkın ter
biyesi bakımından elzemdir de. Bir çok pedagoji meseleleri ile genç 
talebeden ziyade pedagojinin tecrübi sahasında meşgul olan kimse
lerin meşgul olmaları daha verimli olurdu. Garp memleketlerindeki 
pedagoji enstitüleri, daima bu zümredeki kimselerin gönüllü olarak 
çalışmalarından faydalanmıştır. Bu enstitüler, meydana getirdikleri 
başarılarının büyük bir kısmını, bu kimselerin çalışmalarına borç
ludur. İstanbul'daki öğretmenleri ilmi ve pedagojik araştırmalara 
çekmek mümkün olmamıştır. Yalnız münferit olarak bazı öğretmen
ler kurslarımıza devam etmektedirler. Halbuki bizim, muhtelif mek
teplerde çalışan iki üç düzüne öğretmene ihtiyacımız var. Bunlar, 
Pedagoji ve psikolojik pedagojinin araştırma metodları hakkında 
esaslı mallımat elde ederek mekteplerinde evvela yardımla bilahara 
da yalnız olarak araştırmalar yapabilirler. 

Bu vesile ile de daha umumi bir meseleye temas etmiş oluyo
ruz : Pedagoji enstitüsü ile geniş bir öğretmen zümresinin sıkı bir 
tarzda iş birliği meselesi. Böyle bir iş birliğinde Pedagoji enstitüsü
nün mektebe ve mektep idaresine, tedris programı, ders planı, ted
ris şekli, öğretmenleri seçmek, zorlu çocukların , terbiyesi güç olan
ların, zihnen geri kalanların, ihmal edilmişlerin ve yalnız bir taraflı 
kabiliyetli çocukların ve fevkalade kabiliyetli çocukların terbiye ve 
tedris usullerine çok yardımcı olabilir. Bu iş birliği sayesinde öğ
retmenlerin pedagojik malfamatlarının devamlı bir surette inkişafı
na ve bunların, konferanslar, münakaşalar, hususi öğretmen kurs
larıyla mesleklerine bağlanmalarına çalışabilirdi. Konferanslar ge
niş bir öğretmen kitlesine açık olur, münakaşa ve kurslara ise se
çilmiş ve az sayıda öğretmen iştirak ederdi. Ve nihayet bu vesile 
ile de ilmi araştırmalar yapabilecek kabiliyette olan öğretmenlerin 
seçimi kabil olurdu. 

Enstitü ile mektep ve öğretmenler arasında buna benzer, fakat 
gayet ehemmiyetsiz ve ancak farkedilir gibi bir iş birliği temayülü 
vardır. Bu iş birliğinin, bugün mevcut olmayan organize edilmiş te
melinin istikbalde meydana geleceği tahmin edilebilir. Yer, personel 
ve vesait ihtiyacından maada, enstitünün fakülte meclisinden ve 
mevzuatından müstakil olması lazımdır. Fakülte talimatının ve bu 
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talimatın icrasının tabiatiyle talebenin ihtiyacına uyması icabeder. 
Mektep ve öğretmenlerle sistematik bir iş birliği yapabilmek için 
de hususi bir organizasyon şekline ihtiyaç vardır. Bu organizasyon 
başka memleketlerde mevcuttur. 

Şimdiye kadar meşgul olduğumuz ve hfi.la da meşgul olmakta 
devam ettiğimiz meseleler şunlardır : 

(1) İdrak psikolojisi : Zaman idraki lemsi ve hareki idrak 
meseleleri. 

(2) Basit hareketlerin zamani bünyesi (asistan Aydın Can-
kardaş). 

(3) Sağ ve sol ellilik hakkında tecrübeler. 
( 4) İlmi travaylar hakkında araştırma metodu. 
(5) Çocuklarda dikkat temerküzü (asistanlardan Aydrn Can

kardaş ve Kaya Kardaş), dikkati hatalı çocuklar. 
(6) Hafıza ve öğrenme; Mana ve kelime hafızası, bir ... nekan 

sahası üzerindeki hareketleri öğrenme, metinlerden kom
bine edilmiş öğrenme. 

(7) Cahillerde ve üniversite talebesinde resim başarı kabili
yeti, şema ve realistik resim yapmak. 

(8) Mektep talebesinin ve üniversite talebesinin hesap kabi
liyeti ve hesap başarısı, memleketin bütün ilk okulların
da hesap öğretiminin verimi (Prof. Sadrettin Celal An
tel) , ilk ve orta mektep talebesinin zihni hesap kabiliye
ti (Doçent Dr. Refia Şemin, asistan Dr. Mebuse Sür
meli ve öğretmen Cemil Uluser) . 

(9) Mektep Kompozisyonu, Kompozisyon başarılarına kıy

. met takdiri (Prof. Sadrettin Celal Antel), Kompozisyon 
başarısı ve umumi zeka. 

(10) Lisani kabiliyet ve kabiliyetin muhtelif metodlarla mey-
dana çıkarılması. . 

(11) Umumi mektep muvaffakıyeti ve bunun tesbiti: Yüksek 
zekalı ve geri çocuklar, kafatası ölçüsü ve mektep başa
rıları, kabiliyeti, Mektep çağ'l (Asistan Dr. Mebuse Sür
meli), dikkati zayıf çocukların pedagojik tedavisi, okul 
imtihanlarının kıymeti (Prof. Sadrettin Celal Antel). 

(12) Umumi Zeka; lstanbul'da 1000 tane ilk ve orta mektep 
talebesinin ve Anadolu'da daha küçük bir grup bakımsız 
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çocuk ve gencin Binet-Terman metoduyla zeka testleri, 
Zeka ve sosyal mnhit, basari ve kelami zeka, <-:Perfor
mance Test-Başarı test»leriyle zeka testi, «Ordu Alfa 
Test» !eriyle üniversite, mühendis mektebi, Yüksek Öğ
retmen Okulu ve lise talebelerinin zekalarının ölçülmesi 
(Doçent Dr. Refia Şemin). 

(13) Çocuklarda anlayış, fiziki kanuniyet anlamak (Doçent 
Dr. Refia Şemin), Küçük çocuklarda paranın değerini 
anlamak. 

(14) Üniversite talebesinde zaman bütçesi (zaman taksimi) . 
(15) İnsanlarda yüz ifadelerinin tefsiri (Doçent Dr. Mümtaz 

Turhan). 
(16) Mizaç ve Şahsiyet : Şahsiyet vasıflarının tetkiki (asis

tan Kaya Kardaş), Mizaç tiplerinin sual cetvelleri ve 
Rorschach metodu ile meydana çıkarılması (Asistan 
Kaya Kardaş ve talebeler), Çocuklarda mizaç tipi, Mizaç 
ve dikkat temerküzü, Mizaç ve zaman idraki, Mizaç ve 
umumi zeka, Çocuklarda mizaç ve ahlaki davranışlar , 

Erginlerde mizaç tipi (Doçent Mümtaz Turhan) . 

Bu araştırmalardan bazıları büyük ve ehemmiyetli meselelerin 
çok küçük hülasalarıdır, bazıları daha başlangıç halinde bulunmak
tadır, bazıları ise daha bitmemiştir, yine bu araştırmalardan bir kıs
mı neşredilmemiş, bir kısmı ise bastırılmak için hazırlanmıştır. Mu
hakkak ki tabettirmenin harici zorlukları da, iki senedenberi. tra
vayları neşretmekten sarfı nazar etmemize sebep olmuştur. Bu güç
lüklerin bundan böyle yenileceği sanılmaktadır. 

Profesörler, doçentler ve asistanlardan maada 60 dan fazla ta
lebe araştırmalar yapmış veya araştırmalara istirak etmiştir. Bu 
suretle bu talebeler yaptıkları travayları sayesinde ilmi araştırma
larla ünsiyet peyda etmek için fırsat bulmuş oluyorlar. Böylece, hiç 
unutulmayacak olan bu kazanılan tecrübeler, bazı talebeyi sonra
dan mevzuları hakkında daha fazla tetkikler yapmağa tahrik edi
yor, bazılarında da bütün hocalığı müddetince faydalı olan daimi 
bir alaka yaratıyor. (' 

Bir talebenin yazdığı lisans tezi hiç bir suretle neşre müsait 
bir travay değildir, hatta bu travay bir yardımla yazılsa bile, yine 
neşredilmeğe elverişli değildir. Bir lisans tezi için haizi ehemmiyet 
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olan şeyler, ilmi bir araştırmanın netice ve metodlarını bir meslek 
mecmuasında umumun nazarına koyan meslek erbabının yazıları 

için haizi ehemmiyet olan şeylerden başkadır. Avrupa üniversitele
rindeki tecrübelerimizle de bildiğ·imiz gibi, böyle bir ilmi araştır
manın netice ve metodlarının izahını, doktora yapanlar bile başara
mıyorlar. İlıni bir mevzuu kaleme almanın tekniğini öğrenmek lazım
dır. Fakat insanın kendi lisaniyle yazılmış kafi derecede nümuneler 
olamazsa, yabancı bir lisanla da lazım geldiği kadar ünsiyeti bulun
mazsa elbette bu tekniği öğrenmek güç bir iş olacaktır. Biz, lisans 
yapan talebemizden, böyle bir şey bekleyemeyiz. Travayların bizzat 
talebenin kendisi tarafından yazılmış olması icabeder. 

Enstitünün şimdiye kadar neşrettikleri : 

(I) Pedagoji Enstitüsü Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, Bi
rinci cilt, İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940 - 220 sayfa. (Enstitüde 
yapılan travaylar hakkında raporları havidir). 

(II) Mümtaz Turhan : Yüz İfadelerinin Tefsiri hakkında Tec
rübi bir Tetkik. (Pedagoji enstitüsü neşriyatından, cilt 2), İstanbul, 
Rıza Koşkun matbaası, 1941, IX - 118 sayfa. 

(fil) Refia Uğurel-Şemin; Alfa Testleri (Army Alfa Test) 
(Pedagoji Enstitüsü Araştırmaları, cilt 3), İstanbul, Rıza Koşkun 
matbaası, 1941. 

Yabancı dillerden tercüme edilenler : 

(1) A. Binet ve Th. Simon : Anormal Çocuklar. Çeviren: Sabri 
Esat Siyavuşgil, İstanbul, Devlet Basımevi, 1939, VI + 123 sayfa. 

(II) Ernst Kretschmer : Beden Yapısı ve Karakter. Çeviren : 
Mümtaz Turhan, Ankara, Maarif Matbaası, 1942. XVII + 289 sayfa. 

(fil) Paul Guillaume : Ruhbilim. Çeviren : Refia Şemin. İs

tanbul, Maarif Matbaası, 1943. 
Öğretmenlere ve diğer ilgili kimselere hitap eden, anlaşılması 

kolay bir broşür kolleksiyonunun yakında neşredileceğini ümit edi
yoruz. Bunlardan üç tanesi, bir seneden fazla bir zamandır hazırdır, 
döndüncüsü de bitmek üzeredir. İlk üç broşürde Sadrettin Celal An-
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tel, «fikri mesainin rasyonel organizasyonu», Refia Uğurel-Şemin, 

«zihin seviyesi nedir ve nasıl ölçülür», ve bu satırları yazan da, «bü
lfığ ve kahillik karakterleri» hakkında yazı yazmışlardır. Dördün
cü broşürde de Neriman Hilal-Hızır, Amerika'da ana ve babaların 
terbiyesiyle mücadele hakkında izahat verecektir. 

Yakın bir istikbalde enstitüde yapılan travayların müteakip iki 
cildini, modern psikoloji hakkında büyükçe bir ders kitabının ilk 
kısmını ve müstakbel öğretmenler için muhtasar bir psikoloji reh
berini neşretmeği ümidediyoruz. Harp, kağıt ihtiyacı ve diğer hari
ci ve dahili sebepler bu planın inkişafına müsaade edecek mi? Fa
kat şimdilik bunu bir tarafa bırakalım. 

28 Haziran 1943. 





PSİKOLOJİNİN TATBİKİ BİR PROFESYON OLARAK 
ESASLARI VE BU ESASLARA GÖRE, «PSİKOLOG» 

ÜNV ANININ KİMLERE VERİLEBİLECEat 
HAKKINDA RAPOR 

Y. ÖZAKPINAR 

Tecrübi Psikoloji En.stitüsü) lstanbul Üniversitesi. 

GİRİŞ 

Bu raporda Psikolojinin bir profesyon olarak mahiyeti tetkik 
edilecek ve bu prof esyonu icra etmeye hak kazanacak kimselerin 
ne gibi kalifikasyonları olması Iazımgeldiği müzakere edilecektir. 

Yakın zamanlara kadar memleketimizde Psikoloji sırf akade
mik bir mevzu telakki edilmiştir. Psikoloji, üniversite öğretimine ve 
üniversitedeki akademik araştırmalara inhisar etmiştir. Bu ilmin 
ortaya koymuş olduğu psikolojik bilgi ve teknikler, psikoloji tahsil 
etmiş ve psikolojide ihtisas eğitimi görmüş kalifiye psikologlar va
sıtasıyle tatbikat sahasına intikal ettirilmemiştir. Şüphesiz Türki
yede bu ilimle uğ-raşan ilim adamları Psikolojinin Amerika, İngil

tere, Almanya gibi ilim ve teknik bakımından ileri memleketlerde 
geniş tatbikat sahaları bulduğunu biliyor idiler. Fakat amme ef
karının Psikolojinin tatbiki imkanlarından haberdar olmaması; psi
kolojik hizmetlerden istifade edebilecek teşkilat ve müesseselerin 
bünyesine ait, az zamanda değişmesi zor olan hususiyetlerin psiko
lojik hizmetler için bir talep doğmasını önlemiş olması; üniversite
lerin psikoloji şubelerinin, öğretim ve araştırma kadrolarının mah-

r 
dutluğu dolayısıyle, tatbikattaki problemleri teşhis ve halledebile-
cek vasıfta profesyonel psikolog yetiştirme imkanından mahrum 
olması gibi birbirini takviye eden sebeplerle Psikoloji, üniversite hu
dutları içersinde kalmıştır. 
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Akademik öğretim programlarım dahi arzu ettikleri genişlik 

ve standarda eriştiremeyen üniversite psikoloji şubeleri, tatbikata 
müteallik profesyonel bilgi ve maharetleri talebelerine kazandıra
cak bir program değişikliğini veya ayrı bir eğitim programını şim
diye kadar tasavvur etmemişlerdir. Aslında, psikolojik hizmetler
den istifade ihtiyacı cemiyette hiç bir zaman böyle bir programıma
nalı kılacak dereceye ulaşmamıştır. Son yıllarda, üniversiteleri, 'Psi
kolojinin tatbikatı' veya 'Bir profesyon olarak Psikoloji' meselesi 
üzerinde ciddi olarak durmaya sevkedecek değişmeler olmuştur. Ge
rek ruhi gerek bedeni bir çok hastalıkların teşhis ve tedavisi bakı
mından hastaların psikolojik durumlarını bilmenin ehemmiyeti id
rak edilmiş ve hastalara psikolojik teşhis tekniklerini tatbik ede
cek elemanlara tıp çevrelerinde ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Maarif sahasında, talebelerin, kendilerine en uygun öğretimi göre
rek, kapasite ve sair psikolojik durumlarının imkan verebileceği 
azami başarıya ulaşması ve Maarif sisteminin verimliliği bakımın
dan psikolojik hizmetlerin lüzumluluğu hissedilmiştir. Sanayide, ka
zaların önlenmesinde ve askerlikte de psikolojik bilgi ve teknikle
rin, psikolojik araştırma metotlarının faideli olacağı kabul edilmeye 
başlanmıştır; hiç değilse böyle olduğuna dair alametler vardır. 

Psikoloji bölümlerinden mezun olan bir kısım talebe de, bu ara
da, kendilerine 'Psikolog' ünvanının verilmesini talep etmiş ve psi
kolojik hizmetlere ihtiyaç duyan müesseselerde psikolog sıfatıyla 

çalışmak arzusunu izhar etmiştir. Hatta bu talebelerden bir kaçı, 
psikoloji bölümü mezunlarına 'Psikolog' ünvanının verilmesi husu
sunda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne resmen müracaatta bu
lunmuş v_e kendilerine 'Psikolog' denmezse kime deneceğini sormuş
tur. Durum Rektörlükçe Edebiyat Fakültesi Profesörler Kuruluna 
intikal ettirilmiştir. 

Bu rapor, Psikolojinin bir profesyon olarak mahiyetini ve vazi
felerini tahlil etmekte ve bu profesyonu 'Psikolog' ünvanı ile ehil 
olarak icra etmeye psikoloji bölümünden mezun olmanın asla yet
meyeceğini, hatta memleketimizdeki psikoloji bölümlerinin doktora 
sistemleri aynen muhafaza edildiği takdirde, psikoloji doktorası 

yapmanın dahi psikoloji profesyonunu 'Psikolog' ünvanı ile icra et
me ehliyetini kazandıramayacağ·ın1 göstermektedir. 
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PROFESYONLARIN MÜŞTEREK VASIFLARI 

Psikolojinin tatbikat sahasına girerek bir meslek olarak icra 
edilmesi bahis . konusudur. Bu mesleğin mahiyetini ve vazifelerini 
başlangıçta iyi tayin etmenin, profesyonel psikologların yetiştiril

mesine esas olacak prensiplerin doğrulukla tesbiti bakımından za
rureti aşikardır. 

Bir meslek, şüphesiz, ona mensup olanlar için bir maişet vası
tasıdır. Fakat doktorluk, öğretmenlik, mühendislik, avukatlık gibi 
bazı mesleklerin cemiyet nazarında ticari-sınai iş ve mesleklerden 
farklı bir mevkii vardır. Bu tip meslekler için ingilizcede 'Profession' 
terimi kullanılır. Webster's New Twentieth Century Dictionary'de 
'Profession' teriminin muhtelif manaları arasında meslekle alakalı 
olanı şudur : «A vocation or occupation requiring advanced training 
in some liberal art or science, and usually involving mental rather 
than manual work) as teaching) engineering) writing) ete.; es-

-.. pecially) medicine) law) or theology (formerly called the learned 
professions». Bu tarifte iki esas nokta var. Biri, profesyonun yük
sek seviyede eğitime ihtiyaç göstermesi, diğeri, profesyonun icra
sında el maharetinden ziyade zihni maharet ve çalışmanın hakim 
olmasıdır. Bir profesyonu karakterize eden bu iki esas noktadan 
doğan fakat spesifik olarak tebarüz ettirilmesi gereken bir kriter 
vardır. Bu kriter insan münasebetleri ile ilgilidir. Bunu en iyi bir 
şekilde göstermek üzere I.P. Watson'un «Psychology as a Profes· 
sion» adlı tetkikinden iktibasta bulunacağım: «Bir ilim, bir ticari 
iş ve bir profesyon arasında Hughes'ın yaptığı mukayese bir pro
fesyonun mahiyetini bize umumi olarak tanıtma bakımından çok 
faidelidir. Hughes'a göre, ilim adamlarının müşterileri yoktur. Çün
kü onların gayesi keşif, sistemleştirme ve elde ettikleri bilgileri ko
münike etmedir. öte yandan bir ticari iş, en saf şekliyle, iş adam
ları arasında caveat emptor'un (alıcı kendini korusun kaidesinin) 
cari olduğu bir oyun tarzında yürütülür. Umumi olarak denilebilir 
ki, müşterinin, kanun ve örfle,rin iş adamlarına empoze ettiği tah
ditler çerçevesinde kendi menfaatini gözetmesi beklenir. Bir profes
yonda mesleği icra edenler meslekten olmayanların anlamadığı bir 
hizmette bulunurlar; müşteriler bu hizmetin kalitesini her zaman 
sıhhatli bir şekilde değerlendiremez. Prof esyonlardaki hizmetler 

T.P. Bib!iyogra/)'a Çalışmaları Forma 3 
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ölüm kalım gibi, bir mesken inşası gibi, bir şahsın şeref ve itibarı
nın korunması gibi mühim meselelerle alakalıdır. Ama şurası mu
hakkak ki en sonunda ölüm muzaffer olur, ve bir hukuki davada iki 
taraftan biri kaybeder. O halde bir bakıma, bütün profesyonlar 
müşterilerinden bir kısmının arzularını tatmin etmeye muvaffak 
olamazlar. Bu itibarla, bir profesyonda ehliyet hususunda hüküm 
verme meselesini spesifik vak'a planından çıkarıp, spesifik muvaf
fakiyet veya muvaffakiyetsizliğin kale alınmayacağı bir plana nak
letme lüzumunun hissedilmiş olması pek tabiidir. Bir profesyon bu
nu ruhsat sistemi ile yapar. Bunu yapmakla ehliyetin ispatı mü
kellefiyetini spesifik vak'adan başka bir keyfiyete istinat ettirmiş 
olur. Hughes'ın ifadesiyle 'halk bu suretle kendi ehliyetsizliğinin ve 
kendi imkansız taleplerinin doğurabileceği neticelerden korunmuş 
olur; yani halkı aldatabilecek ve istismar edebilecek şarlatanların 
icrayı meslek etmelerine müsaade edilmez. Profesyonel de, meslek
daşları tarafından aksi ispat edilinceye kadar bütün ruhsatlı profes
yonellerin ehil ve ahlaklı olduğu faraziyesi sayesinde, kendi hatala
rından ve bir hata yapmış olduğu ithamından korunmuş olur». 

Profesyonlar Garp cemiyetlerinde olduğu gibi bizim cemiyeti
mizde de sosyal itibarı olan mesleklerdir. Cemiyet profesyon men
suplarından hem bilgi ve ehliyet sahibi olmalarını hem de sosyal 
ve vicdani mesuliyetle hareket etmelerini bekler. Profesyonel me
suliyet, profesyonelin kendi şahsi menfaatini ve ona hizmeti karşı
lığında para ödeyenin arzularını aşan mükellefiyetleri tazammun 
eder. Profesyonel, cemiyetin gayelerine ve fertlerin şahsiyetine say
gılı olmak; ihtisasını, ideal bir muvazeneyi temine çalışarak hem fer
din hem cemiyetin selameti yolunda kullanmak mevkiindedir. Bu 
profesyonel mükellefiyetlerin ifası için asgari bir garanti olmak 
üzere profesyonlara giriş ve prof esyonların icrası kanunla tayin edil
miş olan şartların yerine getirilmesine bağlı kılınmıştır. Kanuni 
şart ve müeyyidelerin yanısıra, profesyonel teşekküller de, prof es
yonlarının standardlarını ve itibarını korumak için tüzükler ve pro
fesyonel ahlak prensipleri vasıtasıyle azalarının davranışı üzerinde 
kontrol fora ederler. 
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BİR PROFESYON OLARAK PSİKOLOJİ 

Psikolojinin tatbikatta gördüğü hizmetler başka profesyonla
rın da hizmette bulunduğu durumlarda yapılır. Hukukçuyu, maarif
çiyi, idareciyi, din adamını, mühendisi, sosyal hizmetler mütehassı
sını da alakadar eden problemlere Psikolog, ancak bir psikolojik ih
tisas eğitiminin verebileceği bir noktai nazarla yaklaşır. Psikolog bu 
hususi noktai nazarla ferde veya müesseseye ait problemi tetkik 
eder, hüküm verir ve tavsiyede bulunur. Bunu yaparken başka pro
fesyonların mensuplarıyle gerekirse istişare eder veya işbirliği ya
par. Bu faaliyetlerinin muhtelif safhalarında spesifik bazı teknik
ler, testler kullanabilir. Fakat Psikolog bir teknisyen değildir ve bir 
profesyonel olarak varlık sebebi spesifik teknikler ve testler değil
dir. Zira bunlar psikoloğa, halletmeye çalıştığı problem hakkında 
bilgi veren kaynaklardan sadece bir kısmıdır. Psikolog bir problem
i~ alakalı olarak her türlü kaynaktan topladığı bilgileri tefsir eder, 
ve çoğu zaman delillerin kafi miktarda mevcut olmadığı kompleks 
durumlarda bir karara varır. Tatbikat sahasındaki Psikolojiyi bir 
Profesyon olarak telakki etmemizi lüzumlu kılan işte bu karar ve
tiresidir. Fertlerin veya müesseselerin selameti üzerinde müessir 
olacak bu kararlar hiç bir psikolojik teknik veya testin otomatik 
neticesi değildir. Bunun içindir ki Psikolog bir teknisyen değildir; 
ancak yüksek seviyede psikolojik eğitimin kazandırabileceği profes
yonel ehliyeti haiz kimsedir. Her pTofesyonel gibi ehliyetinin tazam
mun ettiği sosyal mesuliyeti de müdrik olan kimsedir. 

PROFESYONEL PSİKOLOJİNİN AMERİKA'DAKİ DURUMU 
VE KANUNİ KONTROLÜ 

Şimdi, psikolojinin tatbikatının en ziyade ilerlediği memleket 
olan Amerika Birleşik Devletlerinde psikolojinin bir profesyon ola
rak icrasının ne gibi kayıt ve şartlara bağlanmış olduğunu tetkik 
edelim. 

Amerikan Psikoloji Cemiyeti psikolojik hizmetlerin seviyeli bir 
tarzda yapılmasının temini bakımından, üzerine sosyal bir mesuli-
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yet düştüğünü müdrik olmuş ve şu hususlarda gayret sarfetmiştir : 
1) Profesyonel eğitim standardlarını tayin etmiş ve profesyonel eği
tim programlarına müracaat eden namzetlerin haiz olması gereken 
kalifikasyonları tesbit etmiştir 2) Profesyonel ehliyet standardla
rının tesis ve idamesi hususunda hükumet makamlarıyla işbirliği 

yapmıştır 3) Profesyonel ahlak prensiplerini formüle etmiş ve bu 
prensiplerin müessiriyetini temine çalışmıştır. Amerika Birleşik 

Devletlerinde profesyonel hizmette bulunmak üzere Psikolog Unva
nının verilmesi kanun mevzuudu.r. Amerikan Psikoloji Cemiyetinin 
gayretlerinin bir neticesi olarak, kanunların şart koştuğu vasıflar ve 
standardlar Amerikan Psikoloji Cemiyetinin muhtelif profesyonel 
ihtisas sahalarında profesyonel ehliyet için tayin ve teklif etmiş ol
duğu eğitim esaslarını ve standardlarını yakinen aksettirir. 

Kanunların tetkiki, bir iki istisna ile Amerika Birleşik Devlet
lerini teşkil eden bütün devletlerde Ph. D. derecesinin psikolog ün
van ve ruhsatının verilmesi için şart olduğunu gösterir. Kaynak it
tihaz ettiğimiz tetkikin yapıldığı 1965 senesinde yalnız bir devlet 
(Maine) ve bir eyalet (Alberta) doktora derecesi olmaksızın (Mas-
ter sertifikası ile) profesyonel seviyede ruhsat vermekte idi. Ka
nunlardan çoğu asgari 1 yıl, bir kısmı ise 2 veya daha fazla yıl fiili 
ve mahallinde profosyonel tecrübe kazanmış olmayı ve bir kısmı ise 
bu tecrübenin doktora sonrası olmasını şart koşar. Kanunların he
men hemen hepsi ruhsat verilmeden önce, kanunla teşkil edilmiş 

heyetlerin namzedi imtihan etmesini şart koşmuştur. Amerika Bir
leşik Devletlerinde Psikolog ünvanının verilmesini kayda bağlayan 
kanunlar hakkında bu bilgileri veren H~nderson ve Hildreth şu 
mütalaa?a bulunuyor : 

«Muhakkak ki bu şartların konulması psikolojiyi bir meslek 
olarak icra etmek arzusunda olan bir çok kimsenin bu işi kolayca 
ve serbestçe yapmasını önlemiştir. Bu kanunlarla tatbiki psikoloji 
sahasında laisse faire devri son bulmuştur. Artık müracaat formla
rının doldurulması, üniversitede okunan derslere, mezun olduktan 
sonra iştirak edilen eğitim programlarına ve fiili tecrübeye dair 
transkripsiyonların ibraz edilmesi ve tavsiye mektuplarının gönde
rilmesi lazımdır. Bu kanunlar ünvan ve ruhsat almak için hususi 
olarak tertiplenmiş imtihanlara girmeyi zaruri kılmıştır. Bütün bu 
muamelelerin ifasında ve kanunların tatbikinde bürokratların vazi
fe görmesi bir zaruret olmuştur. İmtihanların yapılmasında, imti-
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han formlarının geliştirilmesinde, yazılı imtihanlarm tashihinde, 
sözlü imtihanlara iştirakta ve disiplin mahkemelerinde vazife alma 
hususunda yüzlerce psikoloğun hizmetinden istifade lüzumu hasıl 
olmuştur. Bütün bu gayretlerin şuurlu gayesi ammenin ehliyetsiz 
pratisyenlerden korunmasını asgari bir teminat altına almaktır». 

Amerikan Psikoloji Cemiyetinin Profesyonel Psikoloji Divizyonu 
tarafından hazırlanan ve 5 Eylül 1967 tarihinde cemiyetin Temsil
ciler Heyeti tarafından kabul ve tasdik edilen «Psychology as a 
Prof ession» adlı döküm anda, Amerikan Psikoloji Cemiyetinin pro
fesyonel psikoloji hakkındaki görüşü şöyle ifade edilmiştir : «Psi
kologlar, iyi bir profesyonu tayin ve tasvir eden kriterlere ulaştıran 
değerleri müştereken benimsemişlerdir. Psikologların muhafaza et
meye çalıştığ·ı bu değ·erler hem profesyonel esaslara saygının bir de
lili hem de insanın vekar ve haysiyetine olan inancın ifadesidir. Bu 
değerler psikologların benimsediği ve erişmeyi hedef ittihaz ettiği 
şu vasıfların doğmasına zemin hazırlar: İyi bir profesyonun azaları 
olarak psikologlar, 

1) Profesyonel icraat ve tutumlarını sosyal mesuliyet hissi için
de nizamlar lar. 

2) Enerjilerinin çoğunu 'lonca' ruhunu · ve meslek içi tesanü
dü kuvvetlendirmekten ziyade amme hizmetine sarf ederler. 

3) Efkarı umumiyeye ehliyet ve kompetanslarını doğrulukla 

aksettirirler. 
4) Birinci derecede, hizmetlerine talip olanları ve ancak ikinci 

derecede, kendilerini korumak gayesiyle ahlak kodu geliştirirler ve 
tatbik ederler. 

5) Kendi kompetanslarının bünyesini bilir ve gayretlerini, ifa
sı için en iyi mücehhez oldukları hizmetleri yapma yolunda teksif 
ederler. 

6) Kendilerininki ile alakalı kompetansları veya müşterek ga
yeleri olan başka profesyonlarla işbirliğini temin ederler. 

7) Araştırma, öğretim ve tatbikata hasredilen gayretler ara
sında durumun icabına uygun bir muvazene tesisine çalışırlar. 

8) Bilgileri keşfedenler, öğretenler ve tatbik edenler arasında 
komünikasyon kanallarını açık tutarlar. 

9) Profesyonun icrası bakımından b~r fonksiyonu olmayan ırk, 
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milliyet, din veya şahsiyete dair keyfi mülahaza esasına göre mes
leğe girişi tahdit etmezler. 

10) Eğitimlerinin, profesyon mensuplarının sonraki fonksiyon
larıyle manalı bir alaka göstermesini teminat altına alırlar. 

11) Herhangi bir tekniğin, mühim problemlere nihai bir çözüm 
yolu olarak acele ile ve basiretsizce kabulünden ve tanıtılmasından 
kaçınırlar. 

12) Hizmetlerini, sosyal ve mali düşüncelerden uzak olarak, 
bu tip hizmetlere ihtiyacı olan herkesin istifadesine açık tutarlar». 

Amerikan Psikoloji Cemiyeti bu dökümanla şu hususlarda me
suliyeti üzerine almıştır : 

a) Kanun yoluyla ve devlet bünyesindeki idari tedbirlerle, pro
fesyonel kompetans standardlarının tesisini teşvik etmek. 

b) Tesis edilmiş kompetans standardlarının manası hakkında 
efkarı umumiyeyi müessir bir şekilde haberdar etmek. 

c) Bu standardlara erişmiş olan profesyon mensuplarını efkarı 
umumiyeye ilan etmek. 

Amerikan Psikoloji Cemiyetinin bu dökümanına göre psikolog
lar, tatbiki fonksiyonları ifa ederken psikolojik bilgi ve tekniklerin 
ehliyetsizlikle veya esas gayesinden saptırılarak tatbik edilmesin
den ammeyi korumak ve her tatbik sahasında yüksek profesyonel 
kompetans ve icraat standardlarını tesis ve idame etmek için lü
zumlu tedbirlerin yalnız veya başka profesyonlarla birlikte alın

ması mesuliyetini kabul ederler. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE 
PROFESYONEL PSİKOLOJİ İÇİN EGİTİM PROGRAMLARI 

Psikolojinin 15-20 çeşit ihtisasi hizmet sahası vardır. Fakat 
Amerika Birleşik Devletlerindeki belli başlı üniversitelerde mezuni
yet sonrası profesyonel eğitim programlarınm uygulandığı temel 
tatbiki psikoloji sahaları klinik psikoloji, sanayi psikolojisi, okul 
psikolojisi ve müşavirlik - rehberlik psikolojisidir. Eğitim program
larının mahiyeti hakkında bir fikir edinmek üzere Ph. D. seviyesin
de bir 'okul psikolojisi' eğitim programını tetkik edelim ve kanu
nun 'okul psikoloğu' ünvan ve ruhsatına hak kazanmak için şart koş
tuğu 'itibarlı bir üniversite veya enstitüde Ph. D. derecesiyle neti-
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celenen bir eğitim programından geçmiş olma'nın ne gibi akade
mik - profesyonel bilgi, vasıf, .maharet ve melekeleri tazammun et
tiğini görelim. 

Rutgers Üniversitesinde okul psikoloğu yetiştirmek üzere 4 
senelik bir doktora programını yürüten J.I. Bardan ve V.D.C. Ben
nett'den iktibas ediyorum : 

«Eğitim esnasında psikolojik maharet ve bilgiler en iyi bir şe
kilde ancak bu maharet ve bilgilerin tatbik edileceği kontekstte öğ
renilir. Bir üniversite laboratuvarı muayyen bir tatbikat yeri için 
alternatif olamaz, zira tatbikat yerinin fiili hususiyet ve tesirleri, 
öğrenilmesi icabeden şeylerin bir kısmıdır. Sitüasyonel enteraksi
yon bir eğitim programında daha başlangıçta namzedin formasyo
nuna girmeli ve son seneye inhisar etmemelidir. 

1) Okul psikologu hem psikolog hem maarifcidir, yani psiko
lojik bilgi ve maharetleri bir maarif sitüasyonunda tatbik eder. Okul 
psikolojisi eğitim programı her profesyonel psikoloji programında-

__ ki temel psikolojik bilgi ve maharetleri ihtiva etmelidir. Bunlara 
ilaveten, azami profesyonel müesseriyet için içersinde çalışacağı 
sosyal müesseseyi tanımalıdır. Bu maksatla okul psikoloğunun eği
tim programı temel maarif bilgilerini ve dershane prosedelerini ih
tiva etmelidir. 

2) Okul psikoloğu sosyal bir sistem olan okulu hassas bir göz
le idrak etmelidir. Bu, temel maarif bilgilerine ait derslerle öğretile
bilecek bir şey değildir. Okul psikoloğu, okuldaki profesyoneller 
arasındaki ve profesyonellerle çocuklar arasındaki ince münasebet
leri anlamaya çalışmalıdır. Evvelce öğretmenlik etmiş olmak be
hemehal böyle bir hassasiyeti temin etmez. 

3) Okul psikoloğu okul içersindeki müşavirlik fonksiyonunu 
başarı ile yürütebilmek için kendi durumunu iyi tartabilmelidir. 
Okulda birlikte çalıştığı diğer profesyoneller ona karşı tutumlarını, 
hem onun bir psikolog olarak oynadığı role hem de onun şahsiyeti
ne göre ayarlarlar. Kendisine türlü psikolojik bakımlardan tayin ve 
teşhisler yapması için gönderHen fertlerle muktedir bir şekilde meş
gul olma ve onlarla anlayışlı bir irtibat kurarak kooperasyon temin 
etme kabiliyetinin okul psikoloğunda bulunması elzemdir. Fakat di
ğer profesyonlara müşavir olması bakımından okul psikoloğunun 
öğretmenlerin, idarecilerin, ebeveynlerin ve başka mütehassıs pro-
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f esyonellerin kendisini nasıl idrak ettiklerini hassasiyetle kaydet
mesi de aynı derecede mühimdir. 

4) Muayyen bir kontekst içersinde en müessir bir şekilde fonk
siyonda bulunabilmek için okul psikoloğu öğrenmiş olduğu şeyleri, 
bilhassa klinik anlayışını ve davranış değişmeleriyle alakalı diğer 
psikolojik hususları komünike edebilmelidir. Bu anlayış ve bilgiler 
ancak o zaman bir maarif sitüasyonu için manalı ve faydalı olur. 
Okul psikoloğu bilgilerinin kati ve mutlak olmadığının farkında ol
malı ve kendisini dinleyenler sahih malumat istedikleri zaman ih
timaliyetlerle konuşmaya muktedir olmalıdır. Başka profesyonel
lerle irtibatlar kurabilmeli ve psikolojik hedef, bilgi ve maharetleri 
onlara aktarabilmelidir. Başarılı bir müşavir olmak için okul psiko
loğunun maarif faaliyetlerini icra edenlere kendini dinletebilmesi 
ve söylemeye değer bir sözü olması lazımdır. Bu vasıf çok mühimdir 
fakat profesyonel psikoloğun en az inkişaf ettirilmiş melekesidir. 

5) Spesifik maharet ve teknikler üzerinde eğitim yapılırken 

kontekst veya sitüasyon gözönünde tutulmalıdır. Okul psikologları 
bu eğitimi okulda görmelidir. Böyle olursa, sosyal bir sistem olan 
okul ile okulda fonksiyonda bulunan talebe arasındaki enteraksi
yon tetkik edilebilir. 

6) Her psikolojik eğitim, araştırma tekniklerine dair temel bil
gileri ihtiva eder. Yukarıda aksettirilen temayüllerle ahenkli ola
rak araştırıcılık eğitimi de kontekst dahilinde olmalıdır. Bu itibar
la, okul psikologları için araştırıcılık eğitimi okula müteallik prob
lemlerin tetkikine yönelmelidir. Eğitimin son yılında ise profesyo
nel bir okul psikoloğu gibi fakat süpervizyon altında tatbikat ve 
araştırma yaptırılması şarttır». 

Şimdi de Amerikan Psikoloji Cemiyetinin, Maarif Vekaletince 
okul psikologluğu ruhsatı verilmesindeki esaslara dair 1963 yılın
daki tekliflerini inceleyelim. 

«Minimum eğitim ve ruhsat standardları tayin edilinceye ve 
mümkün olduğu kadar yüksek tutuluncaya kadar performansın ka
litesi düzelemez. » dendikten sonra ruhsat standardları için şu esas
lar teklif edilmektedir : 

1) Okul psikologları hem psikoloji hem pedagoji tahsili yap
mış profesyonellerdir. Okul psikolojisi eğitim programının gayesi, 
okullara alaka duyan, okullar hakkında bilgili olan, ve sağlam psiko-
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lojik bilgi ve maharetlere olduğu kadar dershane sitüasyonunun ve 
öğretmenin problemlerinin anlaşılmasına dayanan, öğretmen için 
manalı ve faydalı kontribüsyonlar yapabilecek psikologlar yetiştir
mektir. Tam kalifiye bir okul psikoloğunun kompetanslarının geliş
tirilmesi asgari olarak doktora derecesi ile temsil olunan bir eğiti
mi veya seviyesi tasdikli bir enstitüde planlı bir ders programını, 
laboratuvar çalışmalarını ve süpervizyonlu tatbikat tecrübesini ih
tiva eden 3 yıllık bir mezuniyet sonrası eğitimini gerektirir. 

2} Okul psikologlarına olan ihtiyaç öyle bir durum gösteriyor 
ki hem bir profesyon olarak Psikolojinin hem de Maarifin okullara 
problemlerini halletmede yardımcı olma gayreti içinde karşılıklı 

aranjmanlara gitmesi lazımdır. 
3) Okul psikoloğu için elzem görülen eğitimden daha az eği

tim görmüş kimselerin yapabilecekleri psikolojik hizmetler vardır. 

a) Psikolojik hizmetler esnasında varılacak kararlar için yük
sek seviyede bilgi ve anlayışa ihtiyaç olduğu için yukarıda beyan 
.~dilen asgari eğitimden daha azına sahip kimseler ancak kalifiye 
bir okul psikoloğunun tam süpervizyonu altında çalışmaları temin 
edildiği takdirde istihdam edilebilirler. 

b) Okulun ve başka profesyonel elemanların psikolojik hiz
metlerde bulunan kimsenin eğitim ve fonksiyon hududunun farkın
da olmaları için bu hizmetlerin hangi ünvan ve ruhsat altında ya
pıldığını bilmeleri lazımdır. 

Teklif edilen ruhsat standardları 

Tam ruhsat için şartlar : 

Okul psikologluğu için tam ruhsata müracaat eden bir kimse 
doktora derecesini elde etmiş olduğuna veya 'Muvakkat ruhsat' için 
aşağıda zikredilen şartlardaki bir okul psikolojisi programında 3 
yıllık mezuniyet sonrası çalışmayı başarı ile tamamladığına dair 
belge ibraz etmelidir. Okul psik'oloğu olarak tasdik edilmiş fiill tec
rübeye sahip olmayan müracaatcıya verilen okul psikologluğu ruh
satı 3 yıl için muteberdir. Daimi okul psikoloğu ruhsatı, okul psi
koloğu ruhsatı ile 3 yıl başarılı fiili tecrübesi olan müracaatcıya 
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veya muvakkat okul psikoloğu ruhsatı ile 3 veya daha fazla yıl ba
şarılı tecrübesi olan müracaatcıya verilir. 

Muvakkat ruhsat için şartlar : 

En az 2 akademik yıl mezuniyet sonrası dersleri ihtiva eden 
standardı tasdikli bir üniversite programını başarı ile tamamlamış 
olması ve hazırlayan enstitünün tavsiyesini haiz olması lazımdır. 

Müracaatçının mezuniyet evveli ve mezuniyet sonrası ders progra
mı en az 2.5 akademik yıllık çalışmayı ihtiva edecektir. Yıldızla işa
retlenmiş olan sahalarda muhakkak mezuniyet sonrası kredisi alın
malıdır. 

Saha A. Psikolojik temeller-Teorik ve tecrübi 
Asgari 24 semester saatlik kredi veya talebenin çalışmalarının 

takriben % 30'u (mezuniyet öncesi seviyesinde 6 semester saatten 
fazla olmamak şartıyla) şu sahalardan tertiplenmiş olmalıdır : 

-İlerlemiş umumi psikoloji; tecrübi psikoloji; psikoloji tarihi. 
-İlerlemiş eğitim psikolojisi; inkişaf psikolojisi; istisnai ço-

cukların psikolojisi; sosyal psikoloji. 
-Öğrenme teorisi; motivasyon psikolojisi. 
-Fizyolojik psikoloji; mukayeseli psikoloji 
-Şahsiyet teorisi; anormal psikoloji; psikoterapinin esasları. 

-İstatistik ve test tekniklerinin teorik temelleri; araştırma 

metodları. 

Saha B. Psikolojik metod ve teknikler 
Mülakat ve müşavirlikte, entellektüel, sosyal ve emosyonel de

ğerlendirmede ve davranışların düzeltilmesinde kompetans kazan
dırmak için tertiplenecek ders sahalarını ihtiva eder. Asgari 27 se
mester saatlik kredi veya talebenin çalışmasının % 35'i bu sahada 
olmalıdır : (mezuniyet öncesi seviyede 6 semester saatten fazla ol
mamak şartıyla). 

*Ferdi zeka testi tatbiki. 
*Grup zeka ve başarı testi tatbiki. 
*Şahsiyet takdiri, projektif ve non-projektif teknikler. 
*İstatistik! teknikler. 
*Mülakat ve müşavirlik teknikleri. 
-Çocukların davranış problemleri. 
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-Vak'a tetkikleri; sosyal vak'a çalışmaları ve sair teknikler. 
*Oyun terapisi; grup terapisi. 
*Zihni hıfzıssıhha eğitimi. 

Saha C. ve D. Asgari 18 semester saatlik kredi veya talebenin 
çalışmasının takriben % 25'i (bunun en az 4 semester saati Saha 
C ve 8 semester saati Saha D'den olmalı ve yıldızla işaretli saha
ları ihtiva etmeli). 

Saha C. Maarif temelleri-sosyal, felsefi, tarihi. 
-Maarif tarihi; eğitim felsefesi; eğitim sosyolojisi; mukaye

seli maarif. 
Saha D. Okul organizasyonu ve programı. 
*Düzeltici eğ·itim-Okuma, yazma, aritmetik. 

-Okul idaresi; süpervizyon; program. 
-Öğretim metodları. 
-Okul rehberliği programları-Prensip, teşkilat ve teknikler. 
-Araştırma metodları. 

*İstisnai çocuklar için eğitim programları-İdare, metod ve 
.malzemeler. 

Saha E. İhtiyari seçilen dersler 
Mezuniyet sonrası seviyede yukarıdaki veya onlarla alakalı 

sahalardan seçilmiş 9 semester saatlik kredi veya talebenin çalış

masının takriben % lO'u. 
Okul psikoloğunun süpervizyonlu fiili tecrübesi, ruhsatlı bir okul 

psikoloğunun veya üniversitece tasdik edilen başka bir kalifiye ele
manın yönetimi altında en az 1 semestr full-time veya 525 tam saat 
olmalıdır. Bu fiili tecrübe derslerle alakalı laboratuvar çalışmaları
na ilaveten olacaktır. 

Süpervizyonlu fiili tecrübenin en az % 50'si devlet okul siste
minin psikolojik hizmetler kısmında veya bir üniversitenin her yaş
tan okul çocuklarına hizmet eden demonstrasyon merkezinde olma
lıdır. Süpervizyonlu fiili tecrübenin % 50 kadarı üniversitece tasdik 
edilen hastane, klinik veya çocuk veya yetişkinlerin tetkik ve teda
visi için kurulmuş enstitülerde edinilebilir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde okul psikoloğu yetiştirmek için 
Amerikan Psikoloji Cemiyeti tarafından teklif edilen ve kanun ko
yucu tarafından benimsenerek okul psikoloğu ruhsatının alınması 
ıçın tamamlanması kanunda şart koşulan profesyonel eğitim 

programları haricinde, profesyonel standardların yüksek olmasını 
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temine matuf teşkilatlar da Amerika'da mevcuttur. 'American 
Board of Examiners in Professional Psychology' bunlardan biridir. 
Bunun gibi müessese ve teşkilatlar hem yüksek standardların geliş
tirilmesinde hem de ammenin farklı ve kanunun kabul ettiğinden 
de yüksek hizmet standardlarmın varlığından haberdar olmasında 
büyük rol oynamaktadır. Amme, psikolojik hizmetleri talep ederken 
gittikçe daha yüksek standardları arama temayülü göstermekte ve 
bu, profesyonellerin erişmeyi hedef ittihaz ettikleri standardları 

umumi olarak yükseltici bir tesir göstermektedir. 
American Board of Examiners in Professiona1. Psychology, Ph. 

D. derecesini elde ettikten sonra 4 veya daha fazla yıl profesyonel 
tecrübeye sahip psikoloğu müracaatı üzerine, yazılı, sözlü, inter
view ve profesyonel çalışmalarına dair raporlarının müzakeresi gibi 
imtihanlara tabi tutar ve başarı kazananlara bir diploma verir. 1958 
denberi faaliyet gösteren bu teşkilat muhtardır. Profesyonel psiko
log olarak faaliyette bulunmak için bu teşekkülden diploma almaya 
kanuni bir mecburiyet yoktur. Fakat teşekkülün itibarı ve diploma 
vermek için aradığ·ı çok yüksek standard dolayısıyle bu diplomanın 
cemiyette ve profesyoneller üzerinde tesiri vardır. 

American Board of Examiners in Professional Psychology'nin 
1967'deki 20 yıllık faaliyet raporunda şöyle denilmektedir : «Bir 
teşkilat olarak ABEPP profesyonel psikologların ammeye sunduğu 
hizmetin kalitesi ile hassaten meşgul olur. Psikoloji camiasında dip
lomanın haiz olduğu veya olmadığı prestij bir tarafa, bu diploma 
halka ve başka profesyonellere, muayyen bir psikoloğun cemiyet 
içersinde ve kendi ihtisas sahasında yüksek seviyede hizmet gördü
ğünün meslekdaşları tarafından kabul ve tasdik edildiğini bildirme
si bakımından bir kıymet taşır. 

TÜRKİYE'DE 'PSİKOLOG' ÜNV ANI VERİLEBİLECEK 
PROFESYONEL PSİKOLOGLARIN EGİTİMİNE VE 
PROFESYONEL PSİKOLOJİNİN KANUNİ KONTROLÜNE 
AİT TEKLİFLER 

Psikolojik hizmetlerin mahiyetine ve bir profesyon olarak Psi
kolojinin Amerika'daki durumuna dair yukarıdaki tetkik şu hususu 
açıkca gözönüne sermektedir. Türkiye'de psikolojinin eğitimsiz ve 
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ehliyetsiz ellerde yanlış tatbikat neticesi, fertlere ve cemiyete fay
da yerine zarar vermesini önlemek ve kaliteli bir ihtisas hizmeti 
olarak ammenin menfaatine tatbik edilmesini temin etmek için he
nüz başlangıçta iken sıkı tedbirler almak lazımdır. Psikoloji gibi bü
yük bir inkişaf ve değişme içersinde bulunan ve nadiren kati bilgi
lerle neticelenen bir ilmin profesyonel müntesiplerinin tatbikatta 
çok müteyakkız ve basiretli davranacak surette yetiştirilmeleri el
zemdir. Profesyonel psikologların tam bir ilmi zihniyet almış ol
maları ve tatbikatta karşılarına çıkacak problemlere araştırıcı bir 
ruhla yaklaşarak fertlerin çok değişik ve kompleks olan durumları 
üzerinde karar verirken onları psikolojik formüllere veya insanın 
zihni techizatının ancak çok mahdut bir kesimini yoklayan test 
skorlarına irca etmemeye ihtimam etmeleri lazımdır. Bunu teminat 
altına alacak eğitim ve kanun tedbirleri alınmadığı takdirde, tıp ve 
mühendislik gibi daha kati ilim temelleri ve sağlamlaşmış profesyo
nel an'aneleri olmayan Psikoloji, şarlatanlığa çok müsait kalitesiz 
bir hizmet olmaktan ileriye gidemez. 

Kaliteli prof es yon el hizmetlerin temini gayesiyle aşağıdaki ted
birlerin alınmasını ve aşağıdaki çalışmaların yapılmasını teklif edi
yorum: 

1) Psikolog Unvanı ile hizmet görme için gerekli kalifikasyon
lar ve şartlar kanunla tayin edilmelidir. Kanunun psikolog ünvan ve 
ruhsatını vereceği şahıs hangi profesyonel ihtisas sahasında hiz
mette bulunacaksa ona uygun ve muhteva ve şümulü kanunla tes
bit edilmiş bir mezuniyet sonrası eğitim programından geçmelidir. 

2) Memleketimizdeki üniversitelerin psikoloji şubelerinde me
zuniyet sonrası öğretim ve eğitim ya hiç yoktur veya kifayetsiz 
veya sistemsizdir. Hele profesyonel eğitim programı tasavvur dahi 
olunmamıştır. Bu tip eğitim programlarının mevcut öğretim kad
rosu ile hazırlanabilmesi imkansızdır. Esasında mevcut kadrolarla 
kifayetli bir mezuniyet öncesi öğretimi yapılması da müşküldür . 

194 7'de hazırlanmış olan 'İdeal bir üniversitede psikolojinin yeri' 
adlı Harvard Üniversitesi kon;ıisyon raporuna göre büyük bir üni
versitede esaslı bir psikoloji şubesinin kadrosu 20 ila 25 kişiden mü
rekkep olmalı ve bunun yarısını profesör ve doçentler teşkil etme
lidir. Yine aynı rapora göre, Psikolojinin ayrıca teknisyenlere, hay
van bakıcılarına, laboratuvar idarecilerine, ilmi cihazlara ve araş-
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tırma fonlarına ihtiyacı vardır. Binaenaleyh, memleketimizde me
zuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası öğretimin bugünkü durumun
da verilecek Ph. D. derecelerinin psikolojinin tatbikatı için elzem 
olan profesyonel bilgi ve maharetlerin kazanılması bakımından hu
susi bir kıymeti yoktur. Akademik bir araştırma konusunda dok
tora yapmış bir kimsenin, hastaların psikolojik teşhisi ve tedavisi, 
okuldaki maarif problemlerinin tesbiti ve çözülmesi, sanayide in
sanla makine arasındaki ve insanlar arasındaki münasebetlerden 
doğan problemleri anlama ve çözüm tarzı hakkında tavsiyelerde bu
lunma hususlarında maharet ve ehliyet kazanmış olduğu iddia edi
lebilir mi? Amerika'da mezuniyet öncesi ve sonrası öğretim, mem
leketimizde olduğundan çok daha geniş imkanlarla yapıldığı halde, 
Amerikan Psikoloji Cemiyeti member'lik ve associate'liğin üstünde 
en yüksek azalık şekli olan ve başka vasıflar meyanında muhak
kak Ph. D. olan fellow'ların dahi kanuni şartları yerine getirmiş ol
madan, psikolog ünvanı ile profesyonel faaliyette bulunamayacak
larını ilan etmiştir. Binaenaleyh, memleketimizde kanun, Psikolog 
ünvan ve ruhsatına hak kazanmak için doktora derecesini şart koş
tuğu takdirde bunun, yüksek standardlı bir üniversite psikoloji şu
besindeki profesyonel ihtisası eğitim programı çerçevesinde alın

mış bir doktora derecesi olması kaydı konulmalıdır. 
3) Kanunda zikredilecek prof es yon el eğitim standardlarının 

tayin ve tesbiti hususunda üniversite psikoloji şubelerinin kanun 
koyucuya ihtisas raporları ve gerekçeli teklifleri ile yardımcı ol
maları ve Psikolojinin yüksek standardlı ve itibarlı, iyi bir prof es
yon olarak teessüs etmesi yolunda gayret sarfetmeleri en tabii bir 
şeydir. HE~rhalde üniversitelerin, psikolojik hizmetlere ihtiyacı olan 
fertlerin ve amme müesseselerinin zararı pahasına ve henüz prof es
yonel eğitim programlarını tahakkuk ettirmemişken, üniversite psi
koloji mezunlarına, ehil olmadıkları hizmetleri profesyonel olarak 
yapma hak ve cesaretini kazandıracak surette, 'Psikolog' ünvanı
nın verilmesini müsamaha ile karşılayacak veya teşvik edecek bir 
tutuma girmesi beklenemez. 

4) Türk Psikoloji Cemiyetinin bu konudaki sosyal mesuliyeti 
benimseyerek Amerikan Psikoloji Cemiyetinin çalışmalarına para
lel faaliyet göstermesi faideli olacaktır. Türk• Psikoloji Cemiyetinin 
Psikoloji sahasında öğretim ve araştırma standardlarının yüksel
tilmesi için çalışması üniversitelerdeki psikoloji öğretim kadroları-
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nın genişletilmesi için üniversitelerle işbirliği yaparak müessir ted
birler araması, akademik ve profesyonel psikologlar için bir ahlak 
kodu geliştirilmesinde öncülük etmesi, bir ilim ve profesyon ola
rak psikolojinin mahiyeti ve imkanları hakkında efkarı umumiyeyi 
haberdar etmesi ve üniversite psikoloji şubelerine şimdi olduğun
dan daha kabiliyetli talebelerin cezbedilmesi için çareler arama yo
lunda gayret sarfetmesi Psikolojinin Türkiye'de bir ilim ve profes
yon olarak istikbali için ümit verici çalışmalar olacaktır. 

5) Üniversitelerin ve Türk Psikoloji Cemiyetinin bir taraftan 
hükumetle diğer taraftan psikolojik hizmetlerden faydalanmayı ta
lep eden veya faydalanması muhtemel olan amme müesseseleri ve 
hususi müesseselerle işbirliği yaparak şu hususları tesbit etmesi 
lazımdır : 

a) Hangi psikolojik hizmetlere ihtiyaç, talep ve arzu vardır? 
b) Bu fonksiyonları ifa edecek psikologları yetiştirmek için ne 

gibi bir akademik öğretim ve profesyonel tatbikat programına ihti
~ç olacaktır? 

6) Profesyonel psikolojik hizmetleri görebilmek için kanunla 
tayin edilecek standardda psikologları yetiştirecek öğretim ve eği
tim programları memleketimiz üniversitelerinde tahakkuk ettirilin
ceye kadar profesyonel psikologların belli başlı ihtisas sahalarında 
Garp memleketlerinde yetiştirilmesi hususunda hükfımetle ve amme 
nıüesseseleriyle temasa geçilmelidir. Garpte yetişecek bu profesyo
nel psikologlardan çok iyi yetişmiş olanları dönüşlerinde hem pro
fesyonel olarak çalışmalı hem de üniversitelerin profesyonel psiko
loji sahasındaki eğitim programlarında öğretici ve tatbikat süper
visoru olarak vazife almalıdırlar. Bu arada, psikolojinin maarifte 
veya başka bir sahadaki faydasına inanıldığı için, bu sahalarda hiz
nıet görecek kaliteli ve ihtisas ehliyetini haiz elemanların mevcut 
olup olmadığına bakmadan, psikolojiyi ani kararlarla veya mesuli
yetsiz sayılabilecek tutumlarla tatbikata zorlamanın faydadan çok 
zarar getirebileceği hususunda alakalılar ikaz edilmelidir. Bu ika
zın yapılması hem sosyal mesuliyet hissinin icabı hem de kendi eh
liyetlerini kendileri tayin eden eğitimsiz tatbikçiler aracılığıyle Psi
kolojinin efkarı umumiye nazarında mahkum edilmesini önleme 
kaygusunun icabıdır. 

6 Mart 1972 
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tırma. (Tez No. 67-C, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. W. Peters). 

20 - OKURER Şadiye, (1940), Zeka, el mahareti, dikkat arasın
daki münasebete dir bir araştırma. (Tez No. 91-C, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : W. Peters). 

21 - TÜREL Nahide, (1940), Şahsiyet tipleri ile dikkat temer
küzleri arasındaki münasebet. (Tez No. 120-C, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

22 - ONÖRCAN Halet, (1940), Anadan doğma zeka gerilikleri. 
(Tez No. 94, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). 
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KİTAPLAR: 

SİYA VUŞGİL, S.E., (1940), Psikoloji ve Terbiye Bahisleri. Burha
nettin Basımevi, İstanbul. 

DWELSHAUVERS, G., (Çeviren: TUNÇ, M. Şekip) (1940), Muasır 
Fransız Psikolojisi. İst., Üni. Ana İlim Kitapları Tercü
me Serisi No. 16 Ed. No. 7. Maarif Matbaası, İstanbul. 

MAKALELER: 

ARKUN, Nezahat, (1940), Mantıki Behaviorizmin Carnap ve Reic
henbach'a göre yorumlanması. Felsefe Semineri Dergisi. 

MYERS Charles S., (Çeviren : HIZIR, Neriman Hilal) (1940), İn
giltere'de sınai psikoloji. Pedagoji Ens. Psikoloji ve Pe
dagoji Çalışmaları) 1, 49-58. 

PETERS, W., (Çeviren: IIlZIR, Neriman Nusret) (1940), İstanbul 
mekteplerinde yapılan test araştırmaları. Pedagoji Ens. 
Psikol. ve Ped. Çalışmaları) I) 15-48. 

PETERS, W., (Çeviren : VERDİOCLU, Nurettin) (1940), İstanbul 
Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü. Pedagoji Enstitüsü Psi
koloji ve Pedagoji Çalışmaları) l, 1-14. 

PETERS, W., (Çeviren : HIZIR, Nusret) (1940), Psikolojinin bu
günkü durumu ve antropoloji ile münasebetleri. Pedagoji 
Ens. Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, I) 181-189. 

SİYA VUŞGİL, Sabri, Esat (1940), Folklor ve Psikoloji. Pedagoji 
Ens. Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, I, 141-152. 

TUNÇ, M. Şekip, (1940), İptidai mefhumu ve üç zihniyet. Pedagoji 
Ens. Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, 1, 153-180. 

TURHAN, Mümtaz, (1940), Beden yapısı, seciye ve mizaç arasın
daki münasebet. C.H.P. Konferanslar Serisi, XII, 39-53. 

TURHAN, Mümtaz, (1940), Kretschmer konstitüsyon tiplerinin 
muayyen bir münevver Türk kitlesi arasında dağılış tar
zı hakkında küçük bir tetkik. Pedagoji Ens. Psikoloji ve 
Pedagoji Çalışmaları, 1, 129-140. 
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1941 Y I L I N DA TAMA M LA N A N Ç A L I Ş MALA R 

LİSANS TEZLERİ : 

23 - BAYKAL Merih, (1941), Labirent'te insan deneklerle hususi 
örnekleri öğrenme tecrübeleri. (Tez No. 22-C, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

24 - ÇOLAKOGLU Sabahat, (1941, Kretchmer şahsiyet tipleri 
üzerinde güven derecesi araştırmaları. (Tez N o. 40-C, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. W. Peters). 

25 - KINACI Muzaffer, (1941), Yüksek zekalı çocukların sosyal 
vaziyetleri, şahsiyet tipleri ve başarıları. (Tez No. 74-C, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. W. Peters). 

26 - KUZİN Kudri, (1941), Halk masallarında mantık. (Tez No. 
82-C, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M.Ş. 
Tunç). 

KİTAPLAR: 

SİYA VUŞGİL, S.E., (1941), Karagöz, Maarif Matbaası, Ankara. 
TURHAN, Mümtaz, (1941), Yüz ifadelerinin Tefsiri Hakkında Tec

rübi Bir Tetkik. İst. Üni. Yayınlarından No. 149 Rıza 
Koşkun Matbaası, İstanbul. 

MAKALE: 

PETERS, W., (1941), Harbin Psikolojik ve Pedagojik Meseleleri, 
Üniversite Konferansları, 159, 92-101. Resimli Ay Mat
baası, İstanbul. 

1942 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

27 - BERKÖZ Canan, (1942), Erginlerin resim çizme kabiliyeti 
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hakkında bir araştırma. (Tez No. 29, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

28 - GÜLER Fevziye, (1942), Binet Terman zeka testlerinin Ada
na ve İstanbul çocuklarına (11-12 yaşlarındaki kız ço
cuklara) tatbiki. (Tez No. 54, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

29 - LAZARİDİ Danai, (1942), Objektif ve sübjektif dakika; za
man idraki psikolojisi sahasında bir çalışma. (Tez No. 
83, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

30 - MENGÜ Fazıla, (1942) , Sinonim testi. (Lisan testi üzerinde 
psikolojik bir araştırma). Tez No. 85-C, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

31 - ÖZGÜR Mualla, (1942), Binet Terman zeka testlerinin İstan
bul çocuklarına (7-8, 11-13 kız ve erkek) tatbiki. (Tez 
No. 103, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
W. Peters) . 

.. 32 - SİLİ Leman, (1942), Dil sahasında muhayyele faaliyeti hak
kında araştırma. (Tez No. 116, Tecrübi Psikoloji Kürsü
sü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

33 - TANAÇAN Malike, (1942), Ebbinghaus testleri ile lisani ze
kaya ait bir araştırma. (Tez N o. 126, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

34 - TUNÇKALYONCU Azize, (1942), Hafıza tecrübesi, (Tez No. 
123, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

35 - İNAL Halimat, (1942), Dilin sosyal ve psikolojik hayat ile 
olan münasebetleri. (Tez No. 162, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. M.Ş. Tunç). 

KİTAP: 

RRETSCHMER E. (Çeviren: TURHAN Mümtaz) (1942), Beden 
Yapısı ve Karakter/' : Konstitüsyon Problemi ve Mizaçlar 
Bilgisi Hakkında Araştırmalar. Aslının 11. ve 12. bası
mından tst. Üni. Ana İlim Kitapları Tercüme Serisi. Ge
nel No., 28, Fen No. 3. Maarif Matbaası, Ankara. 
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1943 Y I L I N DA TA M A M LANA N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

36 - AKURGAL Nevzat, (1943), Rorschach şahsiyet testinde 
mükerrer tecrübelerin tesiri. (Tez N o. 220, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

37 - BALKAN Saadet, (1943) , Hareket eden kol vasıtası ile me
safelerin idraki ve reprodüksiyonuna ait tecrübeler. 
(Tez No. 19, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). 

38 - BÜTÜN Münire, (1943), Binet-Terman zeka testlerinin İs
tanbul çocuklarına (8-9 erkek ve 14-15, 15-16 yaşlarında 
kız) tatbiki. (Tez No. 33, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. W. Peters). 

39 - ÖZKUT Ülker, (1943), Üniversite talebelerinin zaman büt
çeleri. (Tez No. 102, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. W. Peters). 

40 - SÜER Neriman, (1943), Whipple'in kelime teşkili testi. (Tez 
No. 118, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
W. Peters). 

41 - UZ Asım, (1943), Ebbinghaus metodunun üç modifikasyonu 
ile lafzi zekanın araştırılması. (Tez N o. 134, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

KİTAP: 

TUNÇ, M. Şekip, (1943), insan Ruhu Üzerinde Gezintiler. Cumhu
riyet Matbaası, İstanbul. 

1944 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

42 - ARCIL Mesude, (1944), Sol ellilik (solaklık) psikolojisine ait 
bir araştırma. (Tez No. 10, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 
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43 - ATLI Nigar, (1944), Ebbinghaus testleri ile lisani zeka üze
rinde bir araştırma. (Tez No. 15, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

44 - ERDENİZ Şehbal, (1944), Hikayelere ait hafıza. (Tez No. 
48, Tecrübi Psikolo}i Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

45 - ERGUN Nermin, (1944), Rorschach şahsiyet testinde şekil
lerin sırasına ait bir araştırma. (Tez No. 50, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

46 - KÖPRÜLÜ Mihriban, (1944), Üniversite talebelerinde dik
kat temerküzü. (Tez N o. 76, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

47 - KUTAY Nevvare, (1944), Hareket eden kolla mekan idraki. 
(Tez No. 80, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). _ 

48 - ONAT Fahrünisa, (1944), İnsan labirentinde öğrenme tesiri
nin kayboluşu. (Tez No. 92, Tecrübi Psikoloji Kiirsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

49 - ÖGEL Mevhibe, (1944), Terkibi öğrenme hakkında bir araş
tırma (Malzeme uzunluğunun öğrenmeye tesiri) , (Tez 
No. 96, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

50 - ULUSER Cemil, (1944), Normal ve geri okul talebelerinde 
zeka ile dikkatlilik. (Tez No. 131, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

51 - YURTLU Ahmet, (1944), Zihni işin yeni bir metodla <üçlü 
metod) araştırılması. (Tez No. 140, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

52 - ZORLU Reştan, (1944), Mizaç ve zeka (mektep çocukları ile 
kahillerde mizaçlar psikolojisine dair bir araştırma). 

(Tez No. 142, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). 

KİTAPLAR: 

PETERS, W., (1944), Ergenlik ve Delikanlılık Çağı (insan Ruhu
nun Tekamülüne Ait Bir Fasıl). İst. Üni. Edebiyat Fa
kültesi Yayınlarından No. 224. Rıza Koşkun Matbaası, 

İstanbul. 
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PETERS, W., (1944), (Çeviren : TURHAN, Mümtaz) Irk Psikolo
jisi)nin Bugünkü Durumu. Nümune Matbaası, Istanbul. 

MAKALELER: 

TUNÇ, M. Şekip, (1944), Ruh yapımız ve onun tipleri bakımından 
ahlak, Üniversite Konferansları) 197) 252-263. 

PETERS, W., (1944), Zamanın seyri içinde Avrupa üniversitesi 
idesi. Üniversite Konferansları) 197) 115-125. 

1945 Y I L I N DA TAMA M L A N AN Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

53 - KATOGLU Şeyma, (1945), Prodüktif işin üçlü metodla tet
kiki. (Tez No. 71, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla

tan : Prof. W. Peters). 
54 - SEÇKİN Şecahat, (1945), 14, 16 yaşlarında 150 çocuk üze

rinde zeka ve zekanın genel mektep başarısı ile ve iç
timai durumla münasebetine dair araştırma. (Tez No. 
115, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

KİTAP: 

BERGSON, H., (Çeviren: TUNÇ, M. Şekip) (1945), Gülme. Milli 
· Eğitim Matbaası, İstanbul. 

1946 YILI N DA T AMA M L A N A N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

55 - LİNGURİ Marsel, (1946), Çocuğun ve murahiğin (ölüm) 
mevzuu karşısındaki davranışı. (Tez No. 84, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

56 - UMUR Nevin, (1946), Kretchmer'in mizaç tiplerine göre kız 
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mizaçlarının tahlili. (Tez No. 132, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

KİTAP: 
RAVAİSSON, F., (Çeviren : ARKUN Nezahat) (1946), Alışkanlık 

Hakkında) Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri Serisi. İs
tanbul. 

1947 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

57 - BECE Handan, (1947), Şekil ve renk münasebeti. (Tez No. 
26, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

58 - ÖZYİGİT Ayse Bilon, (1947), Çocuklarda kendi fena davra
nışlarına karşı takınılan tavırlar. (Tez No. 107, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

1948 YILIN DA TAMAM LANA N ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

59 - ANASTASYADİS Yani, (1948), Rorschach testinin bazı 

psychopathologie vak'alarına tatbiki. (Tez No. 9, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

60 - BERKMAN Nevin, (1948), Kretchmer'in mizaç tiplerinde asli 
ve tali vasıflar. (Tez No. 28, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

61 - GÜNEŞ Muzaffer, (1948), Muhtelif etnik gurupların resim 
çizme kabiliyetleri hakkında araştırma. (Tez No. 158, 
Tecrübi Psikoloji JSürsüsü. Hazırlatan: Prof. W. Peters). 

DOKTORA TEZLERİ: 

2 - ARKUN Nezihat, (1948), lstanbul)daki intiharlar Üzerine ls-
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tatistiki bir Araştırma. Doktora tezi, (Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü, Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

3 - TURHAN Mümtaz, (1948) A. Study of Cultural Change, with 
Spec-ial Re/erence to Turkey. İkinci Doktora Tezi, 
(Cambridge Üniversitesi, Hazırlatan : Prof. Sir F. 
Bartlett). 

KİTAP: 
FREUD, S., (Çeviren: TUNÇ, M. Şekip) (1948), (3. baskı), A. Ha

lit Kitapevi. İstanbul. 

1949 Y I L I N D A T A M A M L A NA N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

62 - KEMALOFF Sara, (1949) Rorschach testinde mümarese. 
(Tez No. 73, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). 

63 - OKUR Rana, (1949), Esas ve ara renklerlere ait hafıza. (Tez 
No. 90, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

64 - TAVLAN Suat, (1949), İnsan yüzlerinin değişik durumda ta
nınması. (Tez No. 129, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. W. Peters). 

65 - TÜRKMEN Zekiye, (1949), Küçük çocukların manalı resim
. ler üzerinde hikaye icatları. (Tez N o. 121, Tecrübi Psi

koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

KİTAPLAR: 

TUNÇ, M. Şekip, (1949), Psikolojiye Giriş. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınlarından No. 424, Pulhan Mat
baası. İstanbul. 

KRETSCHMER E. (Çeviren : TURHAN Mümtaz) (1949), Beden 
Yapısı ve Karakter Konstitüsyon Meselesi ve Mizaçlar 
Bilgisi Hakkında Araştırmalar. (Tashihli 2. baskı) As
lının 11. ve 12. basımından İstanbul Üniversitesi Edebi-
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yat Fakültesi Yayınları No. 397 Doğan Kardeş Yayın
ları A.Ş. Basımevi, İstanbul. 

MAKALELER: 

SİYAVUŞGİL, S.E., (1949), Mimiklerin kavranılması üzerine bir 
araştırma. Sosyoloji Dergisi, IV-V, 72-91. 

SİYA VUŞGİL, S.E., (1949), Psikoloji ve edebiyat, Türk Dili ve Ede
biyatı Dergisi, III. 

1950 YILIN DA TAMAM LA NA N ÇALIŞ M A LA R 

KİTAPLAR: 

TUNÇ, M. Şekip., (1950), Psikoloji Dersleri, Terbiye Bakımından, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından 
No. 370, Pulhan Matbaası, İstanbul. 

BERGSON H., (Çeviren : TUNÇ, M. Şekip), (1950), Şuurun Doğru
dan Doğruya Verileri, Milli Eğitim Basımevi. 

1951 YILIN DA TAMAMLA N A N Ç A L I Ş MALA R 

LİSANS TEZLERİ : 

66 - R!V!Di Fortuna, (1951) Bir metnin bir lisandan diğer bir 
lisana tercüme edilmesi esnasında meydana gelen de
ğişiklikler. (Tez. No. 111, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

DOKTORA TEZİ : 

4 - SİYON Mişel, (1951), Sheldon Tiplerinin Türk Genç ve lhti
yarlarında dağılımı. Doktora Tezi, (Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 
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KİTAP: 

TURHAN Mümtaz., (1951 Kültür Değişmeleri Sosyal Psikoloji Ba
kımından bir Tetkik, (1. baskı). İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 479, Doğan Kardeş Ya
yınları A.Ş. Basımevi. 

1952 YILIN DA TA M A M L A N A N Ç ALIŞ M ALA R 

LİSANS TEZLERİ : 

67 - ALAZRAKİ Marsel, (1952). Kretschmer'in tarif ettiği mizaç 
tipleri ile Rorschach testinin mukayesesi. (Tez No. 5, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. W. Peters). 

68 - ARIDURU Belma, ( 1952 ) , Kretchmer mizaç tipleri ile 
Rorschach testinin mukayesesi. (Tez No. 110, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

69 - BAYSOY Nezaket, (1952), Kedide faaliyet ve sükfuıet pe
riodları. (Tez No. 24, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. W. Peters). 

70 - CANSEVER Gökçe, (1952) , Gurup yapma testi. (Tez N o. 
350, Tecrübi Psikolo,ii Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. 
Peters). 

71 - ORHON Merih, (1952), Allport psikografının okul çağından 
önceki çocuklara tatbiki. (Tez. No. 95, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. Peters). 

72 - PULAT Nihal, (1952), İntrovert ve Extrovert şahsiyet tip
lerini meydana çıkartmak bakımından Rorschach ve The
matic Apperception Testleri arasındaki korelasyon. (Tez 
No. 162, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S.E. Siyavuşgil). 

DOKTORA TEZİ : 

5 - BECE Handan, (1952) , l drak Gradian (derecelenme) tipleri. 
Doktora Tezi, (Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. W. Peters). 
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KİTAP: 

DWELSHAUVERS, G., (Çeviren : TUNÇ, M. Şekip), (1952), (2. 
baskı), Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Yayınlarından No. 524, Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. 
Basım evi. 

MAKALELER: 

ARKUN, Nezahat, (1952), İntiharlar hakkında istatistik araştırma. 
Pedagoji Enstitüsü Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, II, 
103-138. 

B1RAND (TOGROL), Beğlan, (1952), Renk görmesi bakımından 
anomali gösteren bir aile, Pedagoji Enstitüsü Psikoloji 
ve Pedagoji Çalışmaları, il, 19-36. 

KEMALOF, Sara, (1952), Rorschach testinde Mümarese. Pedagoji 
Enstitüsü Psikolo.fi ve Pedagoji Çalışmaları, 11, 37-91. 

PETERS, W., (1952), Bin Türk çocuğu üzerinde yapılan zeka testi 
araştırmaları. Pedagoji Enstitüsü Psikoloji ve Pedagoji 
Çalışmaları, ll, 92-102. 

PETERS, W., (Çeviren : BİRAND, (TOGROL), Beğlan), (1952), 
Konstrüktif verbal öğrenme üzerinde tecrübeler. Peda
goji Ens. Psikoloji ve Pedagoji çalışmaları, il, 139-171. 

PETERS, W., (1952), Pedagoji Enstitüsü, 1937-1943. Pedagoji Ens. 
Psikoloji ve Pedagoji Çalışmaları, II, 1-9. 

1953 YILIN DA TAMA M L A N A N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZİ : 

73 - SAMSONİDES Emiliya, ,.(1953), Rorschach testini muayyen 
zaman fasılasından sonra aynı deneklere tatbik etmek 
suretiyle neticelerdeki sabitlik ve değişmenin araştırıl
ması. Tez No. 112, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

T.P. Bibliyozraf)'·a Çalışmaları Forma j 
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DOKTORA TEZİ : 

6 - EVRİM Selmin, (1953), Bugünün psikoloji ve şahsiyet prob
lemleri, Doktora Tezi, (Umumi Psikoloji Kürsüsü. Ha~ 
zırlatan : Prof M.Ş. Tunç). 

MAKALE: 

ARKUN Nezahat, (1953), Etude psychologigue sur le suicide. Sos
yoloji Dergisi, Vlll, 54-94. 

1954 YILINDA TAMAMLA NA N ÇALIŞ M A LA R 

LİSANS TEZLERİ: 

74 - DİNÇ İffet, (1954), 12-16 yaşındaki çocuklarda yüz ifadele
rinin tefsiri. (Tez No. 44, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. M. Turhan). 

75 - YAVUZ Halide Sevim, (1954), Rorschach ve California test
leri arasındaki bir korelasyon araştırılması. (Tez N o. 
139, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. 
Siyavuşgil). 

DOKTORA TEZLERİ : 

7 - ANASTASYADİS Yani, (1954), Rorschach, kelimeye reaksi
yon, Bernreuter testlerinin 100 deneğe tatbiki ve netice
lerinin mukayesesi. Doktora Tezi, (Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatanlar: Prof. W. Peters ve Prof. M. Tur
han). 

8 - BİRAND (TOGROL) Beğlan, (1954), Sanatkarlarla sanatkar 
olmayanların sanat eserlerini değerlendirmeleri arasın
daki farklar. Doktora Tezi, (Tecrübi Psikoloji Kürsiisü. 
Hazırlatanlar : Prof. W. Peters ve Prof. M. Turhan). 
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KİTAPLAR: 

KOFFKA, K., (Çeviren : TAVLAN, Suat), (1954), (Aslının 2. bas
kısından), Zihni inkişafın Esasları, Edebiyat Fakültesi 
Yayınlarından N o. 605, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz., (1954), Maarifimizin Ana Davaları, İstanbul. 

MAKALE: 

TURHAN, Mümtaz., (1954), The factors in group relations with 
special reference to Turkey. Gongress Report for Human 
Relations. 

1955 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

76 - PORİHİ, Aliki, (1955), Çizgi uzunluklarının mukayese hü
kümlerinde subjektif emniyet derecesinin takdiri. (Tez 
No. 110, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
W. R. Miles). 

77 - EMREZ Altan, (1955), Rorschach testi ile psychodiagnostic 
myokinetique testi arasında dışa dönüklük ( extroverti) 
ve içe dönüklük (introverti) bakımından bağlantı (cor
relation) araştırması. (Tez No. 47, Umu.mi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

78 - TOGULGA, Bercis Tevfik, (1955), Şahsiyet sual varakası ile 
Rorschach testi arasındaki bağlantının araştırılması. 
(Tez No. 130, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. S.E. Siyavuşgil). 

MAKALE: 

TDRHAN, Mümtaz, (1955), Cultural elements which are most re
sistant to changes. lnternational lntegration Bulletin) 
München, 
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1956 YILI N DA TA M A M LANA N ÇALIŞ MALA R 

LİSANS TEZLERİ : 

79 - İNCİR.AYA İnci, (1956), Normal ve şizofrenlerle yapılan tah
ta bloklarla inşa tecrübesinde öğrenme. (Tez No. 65, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. W. R. 
Miles). 

80 - P ARELLİ, Dora, (1956), Bir karar verme situasyonunda üç 
değişkenin tahlili. (Tez No. 109, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan: Prof W. R. Miles). 

81 - GÜMÜŞYAN Sona, (1956), Türkçenin özleştirilmesi gayret
lerine karşı umumi efkarın takındığı tavrı Thurstone 
usuliyle bir yoklama denemesi. (Tez No. 55, Umumi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

MAKALELER: 

ARKUN, Nezahat, 1956), Note sur la famille Turque et la taux de 
suicide des gens maries. Actes du 3. eme Congres Mon
dial de Sociologie) IV. Amsterdam. 

BİRAND (TOGROL) Beğlan, ( 1956 ) , Psychology in Turkey. 
Gawein) Psychology in Europe) IV, 3-4, 124-126. 

BİRAND (TOGROL) Beğlan, (1956), Psychology in Turkey. Tec. 
Psikoloji Çalışmaları) 1) 3-5. 

BİRAND, (TOGROL) Beğlan, (1956), Sanatkarlarla sanatkar ol· 
mayanların sanat eserlerini değerlendirmeleri arasında· 
ki farklar. lst. Üni. Tec. Psikoloji Çalışmaları) 1) 51-85. 

MILES, Walter R., {Çeviren: BİRAND (TOGROL) Beğlan), (1956), 
Comparison of simultaneous tests of right and left hand 
grip with separate successive tests. Tec. Psikol. Çalış

maları) I) 22-32. 
Bazı matematik işaretlere eş bulmada yaratıcı düşünce. 
Tec. Psikoloji Çalışmaları, 1) 33-50. 

MILES, Walter R. and BİRAND (TOGROL) Beğlan, (1956), 
Lightness of some surface colors compared for stereo
Kinetik depth effects. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 1) 86-
102. 
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MILES, Walter R., (Çeviren: BİRAND, (TOG-ROL) Beğlan), (1956) 
Improvement of judgments for small horizontal tangent 
distances. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 1, 122-143. 

MILES, Walter R. (Çeviren : BİRAND (TOGROL) Beğlan), (1956), 
Cemiyet ve devlet hizmetinde psikoloji. Tec. Psikoloji 
Çalışmaları, 1, 144-157. 

TURHAN Mümtaz, (1956), Kültüpde değişen ve değişmeye mukave
met eden unsurlar. (Tec. Psikol. Çalışmaları. I, 6-21. 

TURHAN Mümtaz, (1956), Die Bedeutung einiger faktoren fürden 
kulturwandel. Kolner Zeitschrift für Soziologie und So
zialpsychologie, Heft 2. 

1957 YIL I N D A TA M A M L A N A N ÇAL I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

82 - ÖZAKPINAR Yılmaz, (1957), Mekanik istidat üzerine bir 
araştırma. Bennett mekanik kavrayış testinin adaptas
yonu için bir deneme ve muhtelif guruplarda mekanik 
istidat farkları. (Tez No. 98, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. W. R. Miles). 

83 - İNAL Yılmaz, (1957), İçe ve dışa dönük tiplerin estetik de
ğerlendirmelerine dair tecrübi bir araştırma. (Tez No. 
63, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. 
Siyavuşgil). 

84 - TUNAKAN Nevra, (1957), Meier san'at testinin resimle uğ
raşan ve uğraşmayan 25'er kişilik iki guruba tatbik edil
mesiyle bu guruplar arasında görülen takdir farkları ve 
bu farkların dayandığı faktörlerin tesbiti. (Tez No. 122, 
Umumi Psikolofi Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siya
vuşgil). 

l>OKTORA TEZLERİ : 

9 - A V!DOR, Sara, (1957), Teessüri hatıraların tetkilci, (hiddet, 
sevinç, keder, korku) psikodignostik imkanları. Doktora 

• 



• 
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Tezi, (Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatanlar : Prof. 
W. Peters ve Prof. W. R. Miles). 

10 - ÖZBAYDAR, Sabri, (1957), Çehreleri tanıma ve hatırlama
cla sitüasyonun tesiri. Doktora Tezi, (Tec. Psikoloji Kür
süs. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

KİTAP: 

BARTLETT, F.C., (Çeviren : BİRAND (TOCROL) Beğlan), (1957), 
Büyük Britanyada Yeni Psikoloji Cereyanları, İst. Üni. 
Ed. Fak. Konferansları 8, Baha Matbaası. 

1958 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSA S TEZLERİ : 
85 - MEY O HAS Suzan, (1958) , Çocukta korku: aile nezdinde ya

pılan anket. (Tez No. 88, Umumi Psikoloji Kürsüsü, Ha
zırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil . 

86 - SAYRAÇ Seyhan, (1958 , Hafızaya dair bir araştırma. (Tez 
No. 114, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S.E. Siyavuşgil). 

87 - UMUR Nurten, (1958), Allport'un değerlerin tetkiki testi
tinin muhtelif guruplara tatbiki. (Tez No. 133, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

KİTAPL R: 

HARVARD ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON RAPORU - (Çeviren: 
BİRAND (TOCROL) Beğlan), (1958), ideal Bir Üniver

sitede Psikolojinin Yeri, İst. Üni. Yayınlarından No. 790. 
TURHAN, Mümtaz., (1958), Garplılaşmanın Neresindeyiz? (1. 

baskı). 

1AK LELER: 

A VİDOR, Sara, (1958), Teessüri hatıraların tetkiki ve psikodiag
nostik imkanları. Tec. Psikoloji Çalışmaları, il, 84-106. 
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BİRAND, (TOGROL) Beğ!an, (1958), Görme idrakinde yakışma ve 
uyma. Tec. Psikoloji Çalışmaları, II, 11-61. 

BlRAND, (TOGROL) Beğlan, (1958), The problem of suitability in 
visual perception. Tec. Psikoloji Çalışmaları. II, 62-83. 

ÖZAKPINAR, Yılmaz, (1958), Mekanik istidat üzerine bir araştır
ma. Tec. Psikoloji Çalışmaları) II, 107-140. 

CONANT, James, B., (Çeviren : ÖZAKPINAR, Yılmaz), (1958), 
Son on senede ilim ve teknoloji. Tec. Psikoloji Çal?.şma
ları) II, 141-156. 

TURHAN, Mümtaz, (1958), Teknik değişmelerin sosyal tesirleri. 
Tec. Psikoloji Çalışmaları, il, 1-10. 

1959 YIL I N DA TAMA M LAN AN Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

88 - ÇAGLI Sevgi, (1959), Öğrenmede transfer. (Tez No. 144, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Reed). 

89 - AKBAYRAK Ulya, (1959), Fotoğraflara bakarak zeka ve se
vimlilik hakkında verilen kıymet hükümlerinin birbirle
rine olan tesirinin üç çeşit tecrübeyle araş~ırılması. (Tez 
No. 145, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S.E. Siyavuşgil. 

KİTAPLAR: 

FRAİSSE, Paul, (Çevirenler: ARKUN Nezahat, EVRİM Selmin, 
İNAL Yılmaz), (1959), Günümüzün Psikoloji Cereyan
larına Dair Altı Konferans, İst. Üniv. Edeb. Fak. Yayın-· 
ları N o. 836. Baha Matbaası, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz, (1959), Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji 
Bakımından bir Tetkik, (2. baskı), İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi 'Yayınlarından No. 479., Baha Mat
baası, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz, (1959), Garpl1laşmanın Neresindeyiz?, (2. 
baskı). 
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MAKALELER: 

SİYA VUŞGİL, S.E., (1959), Folklorda, sahnede ve resimde Türk. 
Yeni Türkiye. 

SİYA VUŞGİL, S.E., (1952), Le probleme psychologique de la per
sonalite. La Psychotechnique dans le Monde Moderne. 
Presses Universitaires de France-Paris. 

1960 Y I L I N DA TAMA M L A NA N Ç ALI Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

90 - BOZAK M. Mahir, (1960), Dört esas heyecanın çeşitliliğine 
dair. (Tez No. 150, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan : Prof. B. Reed). 

91 - PAZARCIKLI Mediha, (1960), İçe dönüklük bakımından 

fertlerin otodiagnostikleriyle aile fertlerinden birinin on
lar hakkındaki diagnostiklerinin mukayesesi. (Tez No. 
149, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. 
Siyavuşgil). 

92 - YALÇIN Memnune, (1960), Muhtelif memleketlere karşı ka
na.at ve vaziyet alışları dair bir araştırma. (Tez No. 148, 
Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. N. Arkun). 

KİTAP: 

DRAKE, 'D., (Çeviren: ARKUN Nezahat), (1960), Anormal Dav
ranışlar Psikolojisi. Anahatlar. (1. baskı). İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından No. 840. 

MAKALELER: 

TOCROL, Beğlan, (1960), The problem of harmony in visual per
ception. Proceedings of the Sixteenth International 
Congress of Psychology. Bonn, Theme 23, P. 836. 

TURHAN, Mümtaz, (1960), Über die Deutung des Gesichtsausdrucks. 
Psychologische Beitrage. V 3. 
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1961 Y I L I N DA TAMA M LA N AN Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

93 - ARFA Giti, (1961), Fotoğraflara bakarak şahsiyet ve zeka 
tahminlerine ait bir araştırma. (Tez N o. 159, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

94 - BEYAZIT Ülkü, (1961), Muhtelif mesleklere atfedilen sos
yal değer üzerinde bir araştırma. (Tez No. 157, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

95 - CÜCEOGLU Doğan, (1961), Statik ve dinamik durumda yüz 
ifadeleri tefsirlerinin mukayesesi. (Tez No. 155, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

96 - GÜNGÖR Erol, (1961), Kültür temaslarının attitüdler üzeri
ne tesiri. (Tez No. 156, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. M. Turhan). 

97 - TUGAÇ Ahmet, (1961), Sezgi ve intibalar üzerinde bir de
neme. Fonetik sembolizm hakkında bir araştırma. (Tez 
No. 153, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
M. Turhan). 

98 - GÜRSOY Tülin, (1961), Mimik ve jestlerin üniversalizasyo
nuna dair mülakat metodu ile yapılan bir araştırma. (Tez 
No. 160, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S.E. Siyavuşgil). 

KİTAPLAR: 

TOGROL, B. ve E., (1961), istatistik Metotları, (1. baskı), İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 931, Ede
biyat Fakültesi Basımevi, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz, (1961), Garplılaşmanın Neresindeyiz? (3. bas
kı), Babıali Yayınevi, İstanbul. 

MAKALELER: 

CÜCEOGLU, Doğan, (1961), Statik ve dinamik durumlarda yüz ifa
delerinin tefsirlerinin mukayesesi. Tec. Psikoloji Çal~
maları, lif, 33-48. 
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GÜN GÖR, Erol, (1961), Kültür temaslarının atitüdler üzerine te
siri. Tec. Psikoloji Çalışmaları) ll1) 21-32. 

McKİNNEY Fred, (Çevirenler : GÜNGÖR Erol ve CÜCEOGLU Do
ğan), (1961), Türkiye'de psikoloji. Tecrübi Psikoloji Ça
lışmaları. 111) 1-10. 

ÖZBAYDAR, Sabri, (1961), The effects of darkness and light on 
auditory sensitivity. British Journal of Psychology, 52_, 
3, 285-291. 

SİYAVUŞGİL, S. Esat, (1961), Alfred Binet. Tec. Psikoloji Çalış
maları) 111) 11-20. 

TOGROL, Beğlan, (1961), An experimental study of colour-har
mony. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 111) 49-80. 

TURHAN, Mümtaz, (1961), An experimental study on the interpre
tations of facial expressions. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 
111, 81-104. 

ZİMMERMANN, C., (Çeviren: ARKUN Nezahat), (1961), Sosyal 
sınıfların sosyolojisi bakımından aydınların ortaya çıkı
şı. Türkiy~de Harsı ve içtimai Araştırmalar, Seri A, 
Sayı 56. 

1962 Y I L I N DA TAMAM LANA N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

99 - ERGİNEL Adnan, (1962), Rorschach testinin güvenilirliği 
üzerinde bir araştırma. (Tez N o. 166, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

100 - KARAMEHMET Suna, (1962 , Milliyet stereotipi'lerinin 
zeka değerlendirmeleri üzerine tesiri. (Tez No. 171, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

101 - OR Meral, (1962), Florence Goodenough-bir insan çiz- testi 
ve Stanford Binet zeka testinin mukayesesi. (Tez No. 
164, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. 
Turhan). 

102 - SONDAL Ninnas, (1962), Renk ve kişilik. (Luscher-Renk 
testinin 50 kız ve 50 erkek Türk Üniversite öğrencisine 
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tatbiki. (Tez No. 173, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Doç. B. Toğrol) . 

103 - GAZER Marlan, (1962), Ahlaki değerlendirmede tahsilin 
rolü. (Tez No. 165, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

104 - GÖRGÜLÜ İvi, (1962), Çift dilli çocuklara Binet-Stanford 
zeka testinin tatbiki ile alınan neticelerin tek dilli çocuk
lardan alınan neticelerle mukayesesi. (Tez No. 163, Umu
mi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuş
gil). 

105 - KALFA Hilda, (1962), Cattell zeka testinin neticeleri ile fo
toğraflara bakarak zeka tahminleri arasındaki münase
bet ve tutarlığa dair bir araştırma. (Tez No. 167, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

106 - NEVRUZ Nadya, (1962) Çift dilli çocuklara Binet-Stanford 
zeka testinin tatbiki ile alınan neticelerin tek dilli ço
cuklardan alınan neticelerle mukayesesi. (Tez No. 161, 
Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan. Prof. S.E. Siya
vuşgil). 

107 - TEK Solmaz, (1962), Sağır ve dilsizlerde 'içedönüklük-dışa
dönüklüğe' dair bir araştırma. (Tez, N o. 169, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

108 - TELLİOGLU Verjin, (1962) Şizofrenlerde estetik değerlen
dirme bakımından bir bozukluk olup olmadığına dair ya
pılan bir araştırma. (Tez No. 168, Umumı Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

109 - ÜLKÜ Resa, (1962), 1.E.T.T. Elektrik montürleri arasında 
Hugh M. Bell sosyal intibak testi ile yapılan bir intibak
sızlık araştırması. (Tez No. 172, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

KİTAP: 

ARKUN, Nezahat., (1962), Şahsiyet Psikolojisinde Çatı.yrna itilme 
(Freud) ile inhibisyon (Pavlov'un) karşıl,aştırılmas1 

Anıl Matbaası, İstanbul. 
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1963 YILINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

110 - EROL Sema, (1963, Genç kızlarda aileye ve erkek-kadın 
münasebetlerine karşı atitütler. (Tez No. 176, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

111 - NUHRAT Pars, (1963), Mesleklerin prestij kıymetlerine 

dair bir araştırma. (Tez No. 186, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

112 - CANTEZ Esin, (1963), Adali reaksiyon ve hareki koordi
nasyon deneylerinin hipertiroidi'lerle normallerde mu
kayesesi. (Tez No. 174, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Doç. B. Toğrol) . 

113 - HARUN Mualla, (1963), KTSA ve Rorschach testlerinin 
normal ve psikotik guruplarla karşılaştırılması. (Tez. 
No. 183, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. 
Toğrol). 

114 - HIRİSTİDU Triyandafilya, (1963), M.M.P.I. şahsiyet testi
nin standardizasyonu, hipertiroidilerle normallerin mu
kayesesi. (Tez No. 181, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Doç. B. Toğrol). 

115 - MARGOSYAN Mıgırdıç, (1963), İçe ve dışa dönük tiplerin 
renk tercihine dair tecrübi bir araştırma. (Tez N o. 184, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

116 - POLİVİU Zoi, (1963), Rorschach şahsiyet testinin hiper
troidiler ve normallerle mukayesesi. (Tez No. 175, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

117 - ZULİKYAN Arşaluys, (1963), Hareki öğrenme ile kinep
hantoskop testinin hipertiroidiler ve normallerle muka
yesesi. (Tez No. 182, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Doç. B. Toğrol). 

118 - AKALINLI Zuhal, (1963) , ürahiklikte dini duygu dere
cesinin ve kaidevi dini aşan tabiatüstü kuvvete yönelme 
ve bağlanma temayülünün tetkiki. (Tez No. 180, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil . 

119 - MANESTAR Piyer, (1963 , fimiklerin kavranılmasında 

mümaresenin rolü üzerinde bir ara tırma. (Tez No. 177, 
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Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siya
vuşgil). 

KİTAP: 

ARKUN, Nezahat., (1963), intiharın Psikodinamikleri, İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınlarındandan No. 
1052, Baha Matbaası, İstanbul. 

MAKALELER: 

GÜNGÖR, Erol, (1963), İntiharlar ve sosyal kıymetler, Symposium, 
1. 

TOG:ROL, Beğlan, (1963), 13-17 yaşındaki 100 erkek çocuğunun be
lirli deney şartlarında kullandıkları sıfatların istatistik
sel analizi. Klinik Symposium, Vl, 418-429. 

1964 YILINDA TAMAMLAN AN ÇALIŞMALAR 

LİSANS TEZLERİ : 

120 - ÇOLAKOP AŞ Teodora, (1964), 9 yaşındaki 30 Türk çocu
ğuna tatbik edilen KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka test
lerinin mukayesesi. (Tez No. 208, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

121 - DİNCEL Tülin, (1964), KTSA ve Rorschach testinin ma
nikdepresiflere tatbiki ve normallerle karşılaştırılması. 

(Tez No. 206, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Doç. B. Toğrol). 

122 - İLAL Lale, (1964), Hipotetik durumlarda tercih edilen ga
yeler. (Tez No. 193), Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Doç. B. Toğrol). 

123 - IŞIN Erkul, (1964), Hipertiroidiler ile normallerin M.M.P.I. 
ve Rorschach şahsiyet testleri ile mukayesesi. (Tez No. 
192, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. 
Toğrol). 
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124 - KONGER Candan, (1964), 10 yaşında 32 Türk çocuğuna 
KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve 
neticelerin mukayesesi. (Tez No. 207, Tecrüb?, Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

125 - ORMANLI Mücella, (1964), Yüz ifadesinin tefsirinde 'göz 
ifadesinin' rolü. (Tez No. 203, Tecrübı Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

126 - SALMAN Bahar, (1964), KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka 
testlerinin 11 yaşındaki 34 çocuğa tatbiki. (Tez No. 190. 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsu. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

127 - YAZICI Firuzan, (1964), 7 yaşındaki 34 Türk çocuğuna 
tatbik edilen KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testleri
nin 11 yaşındaki 34 çocuğa tatbiki. (Tez N o. 190, Tec
rübi, Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Toğrol). 

128 - ARIK Alev, (1964), Niyetsiz öğrenm~ ile niyetli öğrenme
nin simetrik ve asimetrik şekiller kullanarak mukayesesi. 
(Tez No. 205, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Doç. S. Özbaydar). 

129 - GüNER Figen, (1964), Normallerden ve Psikotiklerden sos
yal şemaların incelenmesi. (Tez No. 204, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

130 - TUNÇARAL Nesrin, (1964), Nörotik ve psikotik gurubla
rında yüz ifadelerinin tefsir edilmesi. (Tez No. 209, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

DOKTORA TEZİ: 

11 - ÖZAKPINAR Yılmaz, (1964), Dokunma tembihleri.nin lokali
zasyonu ve farklı netice bilgileriyle mümaresinin tesiri. 
Doktora Tezi, (Tec. Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
M. Turhan). 

KİTAPLAR: 

ÖZBAYDAR, Sabri., (1964), Eşik-altı Tembihlere Reaksiyon ve Şah
siyet Faktörleri, Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 1079, 
Baha Matbaası, İstanbul. 

TOGROL, Beğlan, (1964), Psikolojide Deneylerin Düzenlenmesi ve 
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Analiz Metodları, /st. Üni. Ed. Fakül. Yayınları No. 1060, 
Baha Matbaası, İstanbul. 

MAKALELER: 

ARKUN, Nezahat, (1964), Potansiyel haldeki intiharların önlenme
si mümkün müdür? Symposium) 2-6) 13-21. 

ARKUN, Nezahat, (1964), Influences of cultural changes on per
sonality disorders : Suicides. The International Journal 
of Social Psychiatry. 

MURRAY, H., (Çeviren: ARKUN, Nezahat), (1964), Thematic Ap
perception Test. T.A.T., Symposium) 2-6. 

TOGROL, Beğian, (1964), An experimental study of colour prefe
rences. Symposium) 2-6) 76-81. 

TOGROL, Beğlan, (1964), An experimental study of colour-combi
nations. Symposium) 2-6) 62-75. 

TOGROL, Beğlan, (1964), M.M.P.I. şahsiyet testinin hipertiroidilere 
tatbiki. Türkiye Tıp Encümeni Arşivi, XII, 52-53. 

TOGROL, Beğian, (ARTUNKAL Suphi ile beraber), (1964), Psycho
logical studies of hyperthyroidism. Brain-Thyroid Rela
tionships) Ciba Foundation, Study Group, 18, 92-113. 

1965 YILIN DA TA M A M LAN AN Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

131 - BAYRAM Halide Aral, (1965), M.M.P.I. şahsiyet testinin 
suçlu çocuklara tatbiki : Suçlu çocuklarla suçsuz çocuk
ların mukayesesi. (Tez N o. 219, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

132 - 1ŞMAN Nimet, (1965), 10 yaşındaki 34 Türk çocuğuna tat
bik edilen KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin 
mukayesesi. (Tez '!f o. 225, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü, 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

133 - SİSİ Lora, (1965), KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testle
rinin 8 yaşındaki 32 çocuğa tatbiki. (Tez No. 226, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 
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134 - SOLMAZ Beyhan, (1965), 100 kız ve 100 erkek lise talebesi
ne M.M.P.L şahsiyet testinin tatbiki. (Tez No. 217, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

135 - YENİYORGON Lilian, (1965), Yassı kurtlarda klasik şart
lama deneyleri. (Tez No. 237, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

136 - ARDA Fatma, (1965), Sosyal introvert ve sosyal extrovert
lerin telkine yatkınlık farkları. (Tez No. 218, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

137 - AŞKIN Muhittin, (1965), Şahsiyeti meydana getiren fak
törlerin içinde altkınlık, baskınlık faktörünün telkinle 
olan münasebetine dair bir araştırma. (Tez N o. 224, 
Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siya
vuşgil). 

138 - ÇAŞTABAN Mübeccel, (1965), Ribot karakterolojisinin me
tod ve tasnif bakımından bugünün bilgilerine göre değer
lendirilmesi. (Tez No. 223, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

139 - ÇELİK Zehra, (1965), 100 kişilik serbest meslek erbapları 
gurubunda F + ve F- tayini, büyük ve küçük detay ayı
rımı orijinal ve banal cevapların tesbiti ile bu cevaplar 
üzerinde mesleki ve kültürel etkilerin araştırılması. (Tez 
No. 221, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S.E. Siyavuşgil). 

140 - ERKAL Genco, (1965), Tiyatro oyuncularında hafıza ve ez
berleme teknikleri. (Tez No. 222, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

141 - ÖNENÇ Ersin, (1965), Muhtelif yaşta ve kültür seviyesin
de bulunan deneklerin kavramada ve izahta tariflere mi 
yoksa teşbihlere mi temayül gösterdiklerini araştırma. 
(Tez No. 239, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
S.E. Siyavuşgil). 

142 - PAPAGAMYAN Garo, (1965), Muhit faktörünün çocukla
rın hayata intibaklarındaki rolü. (Tez No. 238, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

143 - TOPÇU Sedat, (1965), 100 kişilik bir denek gurubundan alı
nan neticelerle Rorschach testinde iyi şekil (F + ) cevap
larının tesbiti ve büyük detay-küçük detay (D-Dd) ayı-
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rımı. (Tez No. 215, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan : Prof. S. E. Siyavuşgil). 

144 - YILMAZEL Mücevher, (1965), Anadolu'dan yeni gelip İs
taııbul'a yerleşmiş ve İstanbul'lu olupta kadınları çalı
şan ve çalışmayan ailelerin kadınlarında, altkınlık tema
yülünün, Gordon Allport ve Floyd Allport'un A-S reaksi
yon testi ile tetkiki. (Tez No. 216, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

DOKTORA TEZİ : . 

12 - GÜN GÖR Erol, (1965), Kelami sahada estetik yapı organi
zasyonu. Doktora Tezi, (Tecrübi, Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. M. Turhan). 

KİTAPLAR: 

ARKUN, Nezahat, (1965), Türkiye'de Evlenme ve Boşanmalar Hak
kında Psiko-Sosyal bir Araştırma. 1927-1960 Arasındaki 
Evlenme ve Boşanmaların istatistik Yönden Taşıdıkları 
Mana, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın
ları, No. 1147, İstanbul, Matbaası, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz, (1965), Atatürk ilkeleri ve Kalkınma, İstanbul. 
PICHOT, P., (Çeviren : EVRİM, Selmin), (1965), Psikoloji Alanla

rında Testler, Anıl Yayınevi, İstanbul. 
IlEUCHLIN, M., (Çeviren : EVRİM, Selmin), (1965), Psikoloji Ta

rihi, Anıl Yayınevi, İstanbul. 
kRECH, D., CRUTCHFİELD, R., (Çeviren: GÜNGÖR, Erol), 

(1965), Sosyal Psikoloji. Nazariye ve Problemleri, (1. 
baskı), Edebiyat Fakültesi Yayınlarından No. 1154, Ba
ha Matbaası, İstanbul. 

1966 YIL I N DA TAMA M LAN AN Ç A L I Ş M A L A R 
" 

LİSANS TEZLERİ: 

145 - AKBAŞ Turhan, (1966), Akıl hastalıklarıyla ilgili atitüt
T.P. Bib/iyozrafya Çalışmaları Forma 6 
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!erin iki ayrı denek gurubunda, vizuel tembihten önce ve 
sonra incelenmesi. (Tez No. 261, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

146 - AKSAN Gülsen, (1966), 8 yaşında 35 Türk çocuğuna KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerin mukayesesi. (Tez No. 262, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

14 7 - ARAY İcla.I, (1966), 8 yaşında 34 Türk çocuğuna KIT :EXP 
ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neticelerin 
mukayesesi. (Tez No. 269, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü, 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol . 

148 - ÇALIK Ayla, (1966), 10 yaşında 30 Türk çocuğuna KIT: 
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerinin mukayesesi. (Tez No. 246, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

149 - GÜRKAYNAK Mehmet, (1966), Balıklar ve yassı kurtlarda 
klasik şartlama deneyleri. (Tez No. 248, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

150 - HAL ULU Zeynep, (1966), KIT :EXP ve Stanford-Binet 
zeka testlerinin 8 yaşındaki 35 Türk çocuğuna tatbiki ve 
neticelerin mukayesesi. (Tez No. 268, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

151 - HüNOGLU Müge, (1966), 10 yaşında 32 Türk çocuğuna 
KIT :EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve 
neticelerinin mukayesesi. (Tez No. 247, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

152 - KESKİN Gökçen, (1966), 18-26 yaş arasındaki 100 Türk er
kek üniversite talebesine tatbik edilen QUICK zeka tes
ti. (Tez No. 263 Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol) . 

153 - ŞEHSUVAROGLU Handan, (1966), 9, 10, 11 yaşlarındaki 
27 kör Türk çocuğuna tatbik edilen KIT-EXP ve Stan
ford-Binet zeka testi ile 12, 13, 14 yaşlarındaki 15 kör 
çocuğa tatbik edilen KIT-EXP ve Stanford-Binet test
lerinin mukayesesi. (Tez No. 245, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

1.54 - PALA ... DUZ Meral, (1966), Telkin'in şahsiyet vasıfların

dan içe dönüklük ve dışa dönüklükle ilgisi. (Tez N o. 264, 
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Tecrübi Psikoloji. Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbay
dar). 

155 - YURTBAY Tülin, (1966), Rorschach testinin diyabetik ve 
normallere uygulanmasından elde edilen sonuçlar. (Tez 
No. 267, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. 
S. Özbaydar). 

156 - ADIN Yetvart, (1966), Şizofrenlerde otistik düşüncenin re
simle belirtisi. (Tez No. 250, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

157 - ARTOKUN Ayda, (1966), Feci katliam resimleriyle heye
canlandırılan deneklerin Benton dikkat testiyle yapılan 
muayenelerinde dikkatlerinin zaafa uğrayıp uğramadık
ları mevzuunda bir araştırma. (Tez No. 260, Umumi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

158 - GÜRÜN Ohannes, (1966), Rorschach testinde memleketimiz 
için geçerli normların tesbiti. (Sanatkarlar gurubu), 
(Tez No. 266, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. S.E. Siyavuşgil). 

159 - KASATURA İlkay, (1966), Rorschach zeka sendromu ile 
Alexander pratik ve Cattell mücerred zeka bölümleri ara
sındak~ ilişkinin 18-25 yaşlarındaki 100 klasik üniver
site talebesi üzerinde mukayesesine dair tecrübi bir araş
tırma. (Tez No. 249, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

160 - YERASİMOS Atina, (1966), Monozigot ikizlerde zeka ve 
şahsiyet benzerliklerine dair bir araştırma. (Tez No. 251, 
Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : S.E. Siyavuşgil). 

161 - KIVANÇ Nermin, (1966), Tüberküloz hastalarının şahsiyet 
yapısı. (Tez No. 259, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Doç. S. Evrim). 

KİTAPLAR: 

MA.UCORPS, P., (Çeviren : EVRİM, Selmin), (1966), Sosyal Hare
ketler Psikolojisi (1~ baskı) Anıl Yayınevi, İstanbul. 

TOCROL, Beğlan, (1966), Korelasyon Metodları) İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 

ZAZZO, R., (Çevirenler : EVRİM, Selmin, Anastasiadis, Y. ile bera-
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ber) (1966), Tam Psikoloji ve Farklar Psikolojisine Dair 
Dört Konferans, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si Yayınları No. 1215. Baha Matbaası, İstanbul. 

MAKALELER: 

GÜNGÖR, Erol, (1966), Kelami (Verbal) yapılarda estetik orga
nizasyon. Tec. Psikoloji Çalışmaları, iV, 9-40. 

ÖZAKPINAR Yılmaz, (1966), Dokunma tembihlerinin lokalizas
yonu ve mümaresenin tesiri. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 
iV, 85-118. 

ÖZBAYDAR, Belma, (1966), Methodological problems in the study 
of eidetic imagery. Tec. Psikoloji Çalışmaları, iV, 41-81. 

ÖZBAYDAR, Sabri, (1966), A case of conversation from total to 
partial colour blindness following an injury to the eye. 
Tec. Psikol. Çalışmaları, iV, 41. 

ÖZBA YDAR, Sabri, (1966), Çehreleri tanıma ve hatırlamada sitü
asyonun tesiri. Tec. Psikoloji Çalışmaları, iV, 55-84. 

TOGROL, Beğlan, (1966 , An experimental study of two-color com
binations. lnternationale Farbtagung Luzern 1965, 11, 
895-906. 

TOGROL, Beğlan, (1966), M.M.P.I. Şahsiyet Testi Bymposium, 111-
IV, 5-10. 

TOGROL, BeO-lan, (ORMANLI M. ve CANTEZ E., ile beraber) 
(1966), Classical conditioning in the planaria Polycelis 
tenuis (Ijima), Dugesia lugubris (Schmidt) and the ef
fects of regeneration upon retention of the conditioned 
response. Fen Fak. Mecmuası, Seri B - 3-4, 147-166. 

TOGROL, Beğlan (ORMANLI M. ve CANTEZ, E. ile beraber) 
(1966), The effect of chemicals on the general behaviour, 
regenaration and the learning capacity of planaria, 
Polycelis tenuis (Ijima) and Dugesia lugubris (Schmidt). 
Fen Fak. Mec. Seri B, 3-4, 167-1 1. 

TOC.ROL, Beğlan, (ORMANLI M. ve CANTEZ, E. ile beraber) 
(1966), Polycelis tenuis (Ijima) ve Dugesia lugubris 
(Schmidt) türünden planarialarda klasik şartlama de
neyleri, şartlı tepkinin hatırlanması ve kimyasal mad-
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delerin genel davranış, rejenerasyon ve şartlanmalarına 
etkisi. Tec. Psikol. Çalışmaları, V, 55-135. 

TOGROL, Beğlan, (1966), Küçük uzunluk tahminleri. Tec. Psikoloji 
Çalışmaları, iV, 1-8. 

TOGROL, Beğlan, (ARIK, Alev ile beraber) (1966), Estimation of 
small distances. Tec. Psikoloji Çalışmaları, V_. 38-54. 

TURHAN, Mümtaz, (1966), Further considerations concerning 
theories and experiments on the recognitions of facia! 
expressions. Tec. Psikoloji Çalışmaları, V, 12-37. 

TURHAN, Mümtaz, (1966), Sir Frederic Barlett. Tec. Psikoloji Ça
lışmaları, V, 1-2. 

1967 YILIN DA TA M A M LAN AN ÇALIŞ M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

162 - ERSES Birsen, (1967), «Norm ve kıymetlerin teşekkülün
de kültür ve eğitimin rolü. (Tez No. 305, Tecrübi, Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. M. Turhan). 

163 - AKOK Kazım, (1967), 17-21 yaş arasındaki 100 Türk er
kek lise öğrencisine tatbik edilen QUICK zeka testi. 
(Tez No. 313, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol). 

164 - BARUTCU Mecdi, (1967), 18-26 yaş arasındaki 100 Türk 
kız üniversite öğrencisine tatbik edilen Quick zeka testi. 
(Tez N o. 283, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol) . 

165 - BAŞARAN Gülay, (1967), 7 yaşındaki 35 Türk çocuğuna 
tatbik edilen KIT-E.XP ve Stanford-Binet zeka testleri
nin mukayesesi. (Tez No. 284, Tecrübi Psikoloji Kürsü
sü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

166 - BELEN Aytaç, (1967), 6 yaşında 30 Türk çocuğuna KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve netice
lerinin mukayesesi. (Tez No. 315, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

167 - BİSALMAN Türkina, (1967), Psikozlarda ve nevrozlarda 
zaman idraki. (Tez No. 308, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 
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168 - DEMİRCİ Halinı, (1967), KIT-EXP zeka testinin 10 yaşın
daki yüz çocuğa tatbiki. (Tez No. 306, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

169 - DOGAL Gönül, (1967), Hipotetik durumlarda 100 üniversi
teli ve 50 liseli kız öğrenci tarafından tercih edilen ga
yeler. (Tez No. 314, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan: Prof. B. Toğrol). 

170 - GÖREN Gülsen, (1967), 7 yaşında 35 Türk çocuğuna KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerin mukayesesi. (Tez No. 282, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

171 - HATAPOGLU İstepan, (1967), 6 yaşındaki 34 yuva talebe
sine KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki 
ve neticelerin mukayesesi. (Tez No. 310, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

172 - KORALP Faika, (1967), KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka 
testlerinin 6 yaşındaki 40 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez 
No. 307, Tecrübt Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
B. Toğrol). 

173 - KÜÇÜKSEZER Çiğdem, (1967), 9 yaşında 35 Türk çocuğu
na KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki 
ve neticelerinin mukayesesi. (Tez No. 278, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

174 - MERİÇ Kutlu, (1967), KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka 
testlerinin 6 yaşındaki 30 çocuğa tatbiki. (Tez No. 285, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. B. Toğrol). 

175 - O.NARAN Serap, (1967), Brook reaksiyon testi. (Tez No. 
309, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. 
Toğrol). 

176 - ÖNDER Şen, (1967), 8 yaşında 33 Türk çocuğuna KIT-EXP 
ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neticeleri
nin mukayesesi. (Tez No. 286, Tecrübi Psikoloji Kürsü
sü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

177 - ÖZEL Metin, (1967), 18-26 yaş arasındaki 100 Türk erkek 
üniversite öğrencisine tatbik edilen QUICK zeka testi. 
(Tez No. 311, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol). 

178 - ÖZ1\1AN Nerim, (1967), 9 yaşında 34 Türk çocuğuna KIT-
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EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerin mukayesesi. (Tez No. 277, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

179 - ÖZPAY Semra, (1967), 9 yaşında 35 Türk çocuğuna KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin verilmesi ve ne
ticelerinin mukayesesi. (Tez No. 281, Tecrübt Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

180 - SÖKMEN Yüksel, (1967), 7 yaşındaki 40 Türk çocuğuna 
tatbik edilen KIT-EXP ve Stanford-Binet zeka testleri
nin mukayesesi. (Tez No. 279, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü) Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

181 - ŞAHİN Ülkü, (1967), 6 yaşında 30 yuva talebesine KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerin mukayesesi. (Tez No. 280, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

182 - YÜKSEL Yurdagül, (1967), KIT-EXP ve Stanford-Binet 
zeka testlerinin 7 yaşındaki 33 Türk çocuğuna tatbiki ve 
mukayeseleri. (Tez No. 312, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü) 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

183 - CİVRE Leyla, (1967), Üç ayrı meslek gurubu üzerine bir 
şahsiyet araştırması. (Tez No. 303, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

184 - ERÖZER Savaş, (1967), 9 yaşındaki 200 Türk çocuğuna 

tatbik edilen Progressive Matrices ve Stanford-Binet 
testlerinin mukayesesi, (Tez N o. 276, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

185 - OV ADİYA Stella, (1967), İstenen saatte uyanabilme üzerin
de bir araştırma. (Tez No. 317, Tecrübi Psikoloji Kürsü
sü. Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

186 - p ABUCCU N adya, (1967), Guilford'un STDCR soru liste
sinin istanbul'da 500 kişiye tatbiki. (Tez No. 275, Tec
rübt Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç S. Özbaydar). 

187 - PAKKAN Aytaç, (1967), Guilford'un STDCR soru listesi
nin İstanbul' da 500 / üniversite öğrencisine tatbiki. (Tez 
No. 304, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. 
Özbaydar). 

188 - YÜRÜR Ülkü, (1967), Suçlu kadınlar üzerinde bir şahsiyet 
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araştırması. (Tez No. 274, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Doç. S. Özbaydar). 

189 - TOPSEVER Yurdal, (1967), M.F. testinin İstanbul Üniver
tesi talebelerine tatbiki. (Tez No. 302, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbaydar). 

190 - ARIGİL Gülgün, (1967), Dışadönük ve içedönük şahsiyet 
tiplerinin, Empressionist ve Kübist resim tercihlerine 
dair bir araştırma. (Tez No. 316, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

191 - DUYU Şükret, (1967), Sağır-Dilsizlerde basari dikkate dair 
bir araştırma .. (Tez N o. 272, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan: Prof. S.E. Siyavuşgil). 

192 - ERGAŞ Perizat, (1967), Sheldon'un değişkenlerini biraz 
olarak gösteren tipler üzerinde, sosyofili ve sosyofobi 
karakteristiklerinin tecrübe yolu ile tetkiki. (Tez No. 
318, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. 
Siyavuşgil). 

193 - HANANEL Maryse, (1967), Kardeşli ve kardeşsiz çocuklar
da sosyal intibak problemi. (Tez N o. 273, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

194 - IŞIKÜSTÜN Ani, (196'7), Monozigot ve dizigot ikizlerde alt
kınlık baskınlık temayülünün G. ve F. Alport'un A-S 
reaksiyon testi ile tetkiki. (Tez No. 271, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

195 - KARA Senay, (1967), Plastik san'atçıların zekalarının da
ha ziyade mücerred mi, paratik mi olduğunun tesbitine 
dair bir araştırma. (Tez No. 319, Umumi Psikoloji Kür
siisü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil. 

196 - KÜÇÜK Vedia, (1967), Dismenore'de nevrotik faktör. (Tez 
No. 300, Umum.i Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
N. Arkun). 

197 - ERSEVER Feryal, (1967), Kekemelerde şahsiyet psikolojisi 
açısından Rorschach ve Guilford-Zimmerman testleri ile 
yapılan bir araştırma. (Tez No. 301, Umumi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Evrim). 
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DOKTORA TEZİ : 

13 - CÜCEOGLU, Doğan (1967), A Cross Cultural Study of Com
munication via Facial Expressions. Doktora Tezi. (Illinois 
Üniversitesi. Hazırlatan : Prof. C. Osgood). 

KİTAPLAR: 

PA VLOV, I., (Çeviren : ARKUN, Nezahat) (1967), Şartlı Reflex
ler ve Sinir Bozuklukları, İst. Üni. Edebiyat Fakültesi 
Yayınları No. 1230, İstanbul Matbaası, İstanbul. 

EVRİM, Selmin., (1967), Psikoloji Açısından Şahsiyette bir Buut 
Olarak 1 çedönüklük-Dışadönüklük ( l ntroversion-Extra
version) Sorunu Üzerine bir Araştırma. İst. Üni. Edebi
yat Fakültesi Yayınları No. 1284 İstanbul Matbaası, İs
tanbul. 

MAUCORPS, P., (Çeviren : EVRİM, Selmin) (1967), (2. baskı), 
Sosyal Hareketler Psikolojisi) Anıl Yayınevi, İstanbul. 

ÖZBAYDAR, Belma., (1967), Vücut imajı ve içe-dönüklük, Dışa
dönilklük. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ya
yınları, N o. 1225, Baha Matbaası, İstanbul. 

TOGROL, Beğlan, (1967), Duygusal Anlam Sistemleri) İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları N o. 1220, Edebi
yat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 

TOGROL, B. ve E., (1967), (2. baskı), lstatist·ik Metotları. Matbaa 
Teknisyenleri Basımevi, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz., (1967), ( 4. baskı), Garplılaşmanın Neresinde
yiz? Yağmur Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul. 

TURHAN, Mümtaz., (1967), Üniversitesi Problemi, Yağmur Yayın
ları, 29. Baha Matbaası, İstanbul. 

1968 YILI N DA TAMA M L A NA N Ç A L I Ş MALA R 

LİSANS TEZLERİ : 

198 - ARTUNKAL, Akgül, (1968), 9 yaşında 100 Türk çocuğuna 
KIT-EXP zeka testinin tatbiki ve neticelerin analizi. 
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(Tez No. 338, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol) . 

199 - AYKUT, Refiye, (1968), KIT-EXP zeka testinin 6 yaşında 
100 çocuğa tatbiki. (Tez No. 367, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

200 - BAYRAKTAR, Tülay, (1968), Paranoid şizofren ve normal 
kontrol guruplarının Rorschach ve KTSA şahsiyet test
leri ile mukayeseleri. (Tez No. 361, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

201 - BİRİNGEN, Oya, (1968), Brook reaksiyon testi. Alaka tes
ti olarak standardizasyonu. (Tez No. 360, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

202 - BÜTEV Figen, (1968), KIT-EXP zeka testinin 8 yaşındaki 
100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 342, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

203 - CEPOGLU Stefanos, (1968), KIT-EXP Zeka testinin 9 ya
şındaki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 339, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

204 - ÇAVUŞ Naim, (1968), Körlerde dokunma yoluyla küçük 
uzunluk tahminlerinin psikofizik yoldan araştırılması. 

(Tez No. 363, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol). 

205 - ÇETİN Handan, (1968), Brook reaksiyon testi: 100 Türk 
erkek üniversite öğrencisine tatbiki. (Tez No. 362, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

206 - GÜZELBEY Günseli, (1968), KIT-EXP ve Stanford-Binet 
zeka testlerinin 11 yaşında 30 ilkokul talebesine tatbiki 
ve neticelerinin karşılaştırılması. (Tez No. 335, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

207 - HALİ GÜR Rene, (1968), 11 yaşındaki 100 Türk çocuğuna 
KIT-EXP zeka testinin tatbiki ve neticeleri. (Tez No. 
366, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. 
Toğrol). 

208 - ÖZBİLGİN Lütfi, (1968), KIT-EXP zeka testinin 6 yaşın
daki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 364, Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. B. Toğrol). 

209 - SAVCI Tanris Otmar, (1968), KIT-EXP zeka testinin 11 
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yaşındaki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 340, Tec
rübi Psi koloji Kürsüsü. Hazırlatan : B. Toğrol). 

210 - SÜALPAY Gülçin, (1968), 6 yaşında 100 Türk çocuğuna 
KIT-EXP zeka testinin verilmesi. (Tez No. 343, Tecrübi 
Psikoloji l(ürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

211 - YENER Birgül, (1968), 7 yaşında 100 Türk çocuğuna KIT
EXP zeka testinin tatbiki ve neticelerinin analizi. (Tez 
No. 344, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
B. Toğrol). 

212 - YUMUKOGLU Elisavi, (1968), KIT-EXP zeka testinin 8 
yaşındaki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 341, Tec
rübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

213 - ÖZIŞIK Kemal, (1968), Suçlu ve suçlu olmayan 800 çocuk 
üzerinde zeka araştırması. (Tez No. 336, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Öz haydar). 

214 - ARIBAŞ Betül, (1968) , Adolesans Devresinde dini inançla
rın gelişimi. (Tez No. 350, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan: Doç. B. Özbaydar). 

215 - GÖKÇAY Orton, (1968), 12 ve 15 yaşındaki çocuklarda za
man fasıllarının tahmini. (Tez No. 365, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbaydar). 

216 - ABAY İbrahim, (1968), Yazısız karikatürleri manaca de
ğerlendirmede kültür faktörü. (Tez No. 346, Umumi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil ) . 

217 - - ABAY Saffet, (1968), Rorschach testinde, ortaokul son sı
nıf talebelerinden müteşekkil 100 kişilik denek gurubun
dan alınan neticelere göre, büyük küçük detay ayırımı 
ile iyi şekil cevaplarının ve orijinal-banal yüzdelerinin 
tesbiti. (Tez No. 349, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

218 - AGLAMAZ Sabahat, (1968), Anne veya babaları ölmüş ço
cuklarla anne ve babaları hayatta olan çocuklar üzerin
de intibak açısından, Cattell zeka testi ve Rogers inti
bak testi ile yapılan mukayeseli bir araştırma. (Tez No. 
348, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S.E. 
Siyavuşgil). 

219 - KÖYDEDOGAN Hülya, (1968), Şahsiyet tiplerine göre pe
şin hükümlerin ve inançların katılığı üzerinde bir araş-
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tırma. (Tez No. 368, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

220 - SUNAT Gülriz, (1968 , Yüksek Okul talebeleriyle, çalışan
lar arasında sosyal intibak ve zeka yönünden mukayese
li bir araştırma. (Tez No. 34 7, Umumi Psikoloji Kürsü
sü. Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

221 - üZüMCü Ahmet Atilla, (1968), Altkın ve baskın oluşun 
farklı sosyoekonomik yapıya sahip iki gurupta anlamlı 
farklılaşma gösterip göstermediğinin A-S reaksiyon tes
tiyle araştırılması. (Tez No. 373, Umumi Psikoloji Kür
süsü, Hazırlatan : Prof. S.E. Siyavuşgil). 

222 - ANATUNA Gülşen, (1968), Kontrollu kelime çağnşımı tes
ti ile kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkların tes
biti. (Tez No. 371, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan: Prof. N. Arkun). 

223 - BAKKALOGLU Serpil, (1968), Altkınlık-baskınlıkla, uzun 
ve kısa akislilik arasındaki münasebetin araştırılması. 

Tez No. 372, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. N. Arkun). 

224 - CİVELEK Gülseren, (1968), Aleksander pratik zeka testi
nin, sağır ve dilsiz çocuklar ile normal çocuklar üzerin
deki neticelerinin karşılaştırılması. (Tez No. 345, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

225 - GÖÇER Zehra, (1968), Gençlikte heyecan durumları neler
dir? (Tez No. 369, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla
tan: Prof. N. Arkun). 

226 - MOCAN Gül, (1968), Terman-Miles tekniğine göre kadın
İık-erkeklik mizaçları ile kitap tercihleri arasındaki bağ
lantıya dair bir araştırma. <rez No. 375, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : N. Arkun). 

227 - PERİ Filiz, (1968), Ekonomik bakımdan bağımlı ve bağım
sız olan denek guruplarında kendine güven vasfının araş
tırılması. (Tez No. 337, U,mumı Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. N. Arkun). 

228 - ZAMANTILI Fatma, (1968), Farklı eğitim alanlarının, mu
hafazakarlık-radikallik faktörleri üzerine etkisi. (Tez 
No. 374, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
N. Arkun). 
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229 - MUTLU Zühal, (1968), PTT idaresinin şehirlerarası servi
sinde çalışan memurelerde mesleğe intibaksızlıklarla il
gili şahsiyet bozuklukları hakkında mukayeseli bir araş
tırma. (Tez No. 370, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan Doç. S. Evrim). 

KİTAPLAR: 

ARKUN, Nezahat, (Hazırlayan ve Çeviren), (1969), Psikolojide 
Yeni Çalışmalar) (XVIII Milletlerarası Psikoloji Kongre
si, Moskova, 1966), İst. Üni. Edebiyat Fakültesi Yayın
ları, No. 1481, İstanbul Matbaası, İstanbul. 

ÖZBAYDAR, Sabri, (1968), Lise için Psikoloji Ders Kitabı, Altın 
Kitapları Yayınevi, İstanbul. 

STEVENS, S.S., (Çeviren: ÖZBAYDAR, SabriL (1968), Matema
tik) Ölçme ve Psikofizik, İmar ve İskan Bakanlığı, Sos
yal Araştırma Dairesi Çeviri Serisinden, Ankara. 

MAKALELER: 

ARKUN, Nezahat, (1968), Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968). Tec. 
Psikoloji Çalışmaları, Vll, 1-3. 

CÜCEOGLU, Doğan, (1968), Üç farklı kültürde yüz ifadeleri ile bil
dirişim ( communication). (A cross cultural study of 
communication via facial expressions). Tec. Psikoloji 
Çalışmaları, VI, 49-107. 

CÜCEOôLU, Doğan, (1968), Bildirişim sistemi, maliımat teorisi ve 
Markov Modeli. Tec. Psikoloji Çalışmaları, VII, 65-81. 

EVRİM, Selmin, (1968), Hocam Prof. Sabri Esat Siyavuşgil ve onun 
iç dramı. Tec. Psikoloji Çalışmaları, Vll, 6-10. 

ÖZBA YDAR, Belma, (1968) , İki değişik sosyal seviyeden gelen ço
euklarda fiziki «Causalite» (illiyet) ve canlılık kavramı. 
Tec. Psikoloji Çal1şmaları, Vl, 15-34. 

ÖZBAYDAR, Sabri, (1968), Guilford STDCR envanterinin 1573 
üniversite talebesine tatbiki. Tec. Psikoloji Çalışmaları, 
VI, 35-48. 

TOôROL, Beğlan, (1968), Goals chosen by Turkish students in res-
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ponse to hypothetical situations. Tec. Psikoloji Çal1ş

maları, VI, 1-14. 
TOGROL, Beğlan, (1968), Qualifiers used in the daily language of 

adolescent Turkish boys. Tec. Psikoloji Çalışmaları, Vll, 
82-88. 

1969 Y I L I N D A TA M A M LA N A N Ç A L I Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

230 - ARMAN Aynur, (1969), KIT-EXP zeka testinin 8 yaşında
ki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 377, Tecrübı Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

231 - BOYSAN Savaş, (1969), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 3-E sı
nıfındaki 43 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zihin tes
ti n~ticeleri. (Tez No. 396, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

232 - ÇA VUŞOGLU Emine, (1969), KIT-EXP ve Stanford-Binet 
zeka testlerinin 6 yaşındaki 40 Türk çocuğuna tatbiki. 
(Tez No. 402, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. B. Toğrol). 

233 - FIRATLIGİL Erdoğan, (1969), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 
3-C sınıfındaki 45 Türk çocuğuna uygulanan KIT-EXP 
zihin testi neticeleri. (Tez No. 395, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. B. Toğrol). 

234 - IŞIK Rona, (1969), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 2-D sınıfın
da 40 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zihin testi neti

.celeri. (Tez No. 397, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. B. Toğrol). 

235 - KIVRAK Feryal, (1969), 11 yaşında 40 Türk çocuğuna KIT
EXP ve Stanford-Binet zeka testlerinin tatbiki ve neti
celerinin mukayesesi. (Tez No. 400, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

236 - OKTAY Kenan, (1969), KIT-EXP zeka testinin 10 yaşında
ki 100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez N o. 376, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

237 - ÖZER Nesrin, (1969), İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu 
1-D sınıfındaki 40 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zi-
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hin testi neticeleri. (Tez No. 398, Tecrübt Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

238 - PEREK Nebile, (1969·), KIT-EXP zeka testinin 9 yaşında
ki 100 Türk çocuğa tatbiki. (Tez No. 380, Tecrübı Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

239 - PEREK Saide, (1969), 7 yaşındaki 100 Türk çocuğuna KIT
EXP zeka testinin tatbiki. (Tez N o. 379, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

240 - TÜR Fikret, (1969), KIT-EXP zeka testi zihin seviyeleri 
analizi. (Tez No. 384, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. B. Toğrol). 

241 - ÜGE Bayhan, (1969), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 1-C sını
fındaki 40 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zihin testi 
neticeleri. (Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Prof. 
B. Toğrol). 

242 - YALA V Meral, (1969), 11 yaşında 100 Türk çocuğuna KIT
EXP zeka testinin tatbiki ve sonuçlarının analizi. (Tez 
No. 394, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
B. Toğrol). 

243 - YANIK Kamuran, (1969), İstanbul Koca Ragıp Paşa İlk
okulu 2-C sınıfındaki 42 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP 
zihin testi neticeleri. (Tez No. 399, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

244 - AYAZ Hasan, (1969), Yüksek ve aşağı sosyo-kültürel sevi
yeden gelen 50-60 ve 60 dan yukarı yaşlar arasında er
keklerin dini inançlar bakımından karşılaştırılması. (Tez 
No. 403, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan: Doç. 
B. Özbaydar) . 

245 - DİRİKSU Emral, (1969), İlkokul 2. ve 5. sınıflarındaki iki 
ayrı sosyo-ekonomik çevrede yetişen (yüksek-aşağı ) kız 

ve erkek çocuklarda ahlaklılık kavramlarının incelenme
si. (Tez No. 406, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Doç. B. Özbaydar). 

246 - ONUR Gülden, (19q9), 12-15-18 yaşlarındaki kızlarda dini 
inancın incelenmesi ve dini inançla zeka arasındaki mü
nasebet. (Tez No. 404, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Doç. B. Özbaydar). 

247 - ÖZSU Lale, (1969), Anne-baba ile çocukların zihin seviye~ 
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leri arasındaki münasebet üzerine bir araştırma. (Tez 
No. 405, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. 
B. Özbaydar). 

248 - SERAP Fikret, (1969), 12, 15, 18 yaşlarındaki kız ve er
keklerde dini inancın incelenmesi. (Tez N o. 388, Tecrübt 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbaydar). 

249 - SERT Orhan, (1969), Yüks~k ve aşağı sosyo-kültür seviye
sinden gelen 40-50 yaşları arasındaki erkeklerin dini 
inançlar bakımından karşılaştırılması. (Tez N o. 378, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbay
dar). 

250 - SEVİNÇ Müzeyyen, (1969), Yüksek ve aşağı sosyo-ekono
mik seviyeden gelen 40-50 yaşları arasındaki kadınlar
da dini inancın incelenmesi. (Tez No. 407, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbaydar). 

251 - AHİTOF Soley, (1969), Kız ve erkek adolesanlarda hayal
gücü farkı. (Tez No. 392, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Ha
zırlatan : Prof. N. Arkun). 

252 - AKAL Fisun, (1969), Anadolu'dan gelip, İstanbul'da yük
sek tahsillerine devam eden üniversite öğrencileri ile, !s
tanbul'lu olup, yüksek tahsiline devam eden üniversite 
öğrencileri arasında sosyal hayatta intibak probleminin 
mukayesesi. (Tez No. 389, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

253 - AKPINAR Ayhan Semra, (1969), Anne baba ile çocuk ara
sında 'altkınlık-baskınlık' eğilimi bakımından bağlantı-

11!-n 'A-S Reaksiyon Testi' vas_tasıyla tetkiki. (Tez No. 
391, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. 
Arkun). 

254 - ANAKÖK Selen, (1969), Telkine bağlı olarak değişen este
tik tercihlerde şahsiyet faktörü. (Tez No. 411, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

255 - BAŞKA Okşan, (1969), Yakın arkadaşlarda rol oynayan 
faktörlerden, şahsiyet vasıfları ve alaka benzerlikleri. 
(Tez No. 408, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. N. Arkun). 

256 - CANÖREN Gülümser, (1969 , Nevrotik eğilim gösteren ki
şilerde dikkat. (Tez No. 390, Umumi Psikoloji Kürsilsü. 
Hazırlatan : 'Prof. N. Arkun). 
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257 - Ç!L!NG!ROG-LU Adalet, (1969), Altkınlık-baskınlık ile sos
yo-ekonomik seviye arasındaki bağlantı üzerine bir araş
tırma.' (Büyük bir şehirde, ayrı sosyo-ekonomik seviye
deki deneklerin altkınlık-baskınlık vasıfları açısından 

farklı olup olmadıklarının ALLPORT (A-S) reaksiyon 
testi ile araştırılması. (Tez No. 383, Umumi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

258 - ERTEN Kamil, (1969), Altkınlık-baskınlık eğilimi ile en
dişe arasındaki münasebet. (Tez No. 386, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

259 - GÜVENLİ Nihal, (1969), Nevrozluluk ve Dışadönüklük fak
törlerinin sigara alışkanlığına etkisi üzerine bir araştır
ma. (Tez No. 410, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırla

tan : N. Arkun). 
260 - KASUTA Ditsa, (1969), Altkınlık-baskınlık şahsiyet vasıf

ları ile mağdurluk (früstrasyon) arasındaki münasebe
tin Allport A-S ve Rosenzweig P-F testleri ile araştırıl
ması. (Tez No. 409, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır

latan : Prof. N. Arkun). 
261 - PAKEL Erzen, <1969), Estetik psikolojisi açısından insan 

evriminde ve şahsiyet vasıflarında san'at-şahsiyet va
sıflarının soyut ve representatif resim tercihleri ile iliş
kileri. (Tez No. 387. Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. N. Arkun). 

262 - SARAÇOGLU Gülçin, (1969), Suçlu ve suçsuz çocukların 

mağdurluk sitüasyonu karşısındaki tepkilerinde ortaya 
çıkan farkların incelenmesi. (Tez No. 413, Umumi Psi
lcoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

263 - SİDİ Sara, (1969), İçedönük ve dışadönük şahsiyet tiplerin
de baskın alaka farkları. (Tez No. 393, Umumi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

264 - TANCAR Kezban, (1969), İçedönüklük-dışadönüklük (intro
version-ekstroversion) şahsiyet vasıfları ile dini vaziyet 
alışlarda muhafazakarlık radikallik (conservatism-ra
dicalism) arasınd~ki münasebetin araştırılması. (Tez 
No. 382, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
N. Arkun). 

265 - YERASİMOS Marianna, (1969), Adolesans devresinde gö
T.P. Bibliyof!ra!J'a Çalıınzaları Forma 7 
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rülen mizaç özelliklerine dair bir araştırma. (Tez N o. 412, 
Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

266 - YUSUFİDİS Dominiça, (1969), Türk ve Rum toplulukların
da mimik ve jestlerin üniversalizasyonu, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun. 

267 - TAKVOR İrma, (1969), 11-13 yaşlarındaki çocukların şah
siyet yapısı bakımından mağdurluğa karşı reaksiyonla
rında ve yakın çevreye intibaklarında sosyo-ekonomik 
etkenin rolü. (Tez No. 415, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Doç. S. Evrim) . 

268 - ZEREN Cevher, (1969) , İnsan ve san'atçı olarak Sait Faik 
Abasıyanık'ın kişiliğinin psikoloji açısından bazı araş
tırma yöntemleriyle incelenmesi. Tez No. 385, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. S. Evrim. 

DOKTORA TEZLERİ: 

14 - CANTEZ Esin, (1969), Hipertiroidi'nin psikolojik hıısusiyet

• 
leri ve neticelerin diğer endokrin hastalıkları ve normal 
denek guruplarıyle mukayesesi. (Psikosomatik sahada 
bir araştırma) Doktora Tezi, (Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

15 - ARIK İsmail Alev, (1969), Küçük uzunlukların idrakiyle şah
siyet özellikleri arasındaki münasebet. Doktora Tezi, 
(Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğ
rol). 

KİTAPLAR: 

BREHİER, E., (Çeviren : EVRİM Selmin) (1969), insan llimleri
nin Bugünkü Konuları, (1. baskı) Anıl Yayınevi, İstan
bul. 

BOULDİNG, K., (Çeviren : GÜNGÖR, Erol), (1969), Yirminci A.s
rın Manası) M.E. Bakanlığı 1000 Temel Eser Serisi. 

ROSTOW, W.W., (Çeviren : GÜNGÖR Erol), (1969), lktisadi Ge
lişmenin Merhaleleri) M.E.B. Sosyal İlimler Yayınları. 

TURHAN, Mümtaz, (1969), Kültür Değişmeleri, 1000 Temel Eser 
Serisi No. 10, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul. 
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MAKALELER: 

TOGROL, Beğlan, (1969), An experimental study of two-colour 
combinations, Tec. Psikoloji Çalışmaları, VII, 11-24. 

TOGROL, Beğlan, (1969), MMPI Şahsiyet Testi, Tec. Psikoloji Ça
lışmaları VII, 51-64. 

GÜNGÖR, Erol, (1969), The role of differential connotations in in
terpersonal conflict, Tec. Psikoloji Çalışmaları, Vll_. 
25-50. 

1970 YILIN DA TA M A M L A N A N Ç ALI Ş M A LA R 

LİSANS TEZLERİ : 

271 - ARKIN Mefra, (1970), KIT-EXP zeka testinin 7 yaşındaki 
100 Türk çocuğuna tatbiki. (Tez No. 423, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

272 - BAYCAN Gülçin, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 3-D sı
nıfında mevcut 43 öğrenciye uygulanan KIT-EXP zeka 
testi ve neticelerin analizi. (Tez No. 419, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

273 - BESEN Figen, (1970), İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu 
2-A sınıfındaki 43 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zi
hin testi neticeleri ve analizi. (Tez No. 425, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

274 - DURMAZ Fatma Gülderen, (1970), Koca Ragıp Paşa İlk
okulu 4-A sınıfındaki 44 öğrenciye tatbik edilen KIT -
EXP zihin testi neticeleri. (Tez No. 418, Tecrübi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

275 - EGE Gülay, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 5-C sınıfın
daki 38 öğrenciye tatbik edilen KTSA şahsiyet testi ne
ticeleri. (Tez No. 437, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. B. Toğrol) . 

276 - ERKAL Nesrin, (1970), İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu 
2-B sınıfındaki 42 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP zi
hin testi neticeleri ve analizi. (Tez No. 434, Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 
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277 - HALICI Nevin, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 3-C sı
nıfındaki 4 7 öğrenciye tatbik edilen K.T.S.A. şahsiyet 

testi neticeleri. (Tez No. 436, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

278 - KORKMAZ Nevin, (1970), İstanbul Koca Ragıp Paşa İlk
okulu 1-A sınıfındaki 37 öğrenciye tatbik edilen KIT : 
EXP testi neticeleri. (Tez No. 424, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

279 - MUTLU Erol, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 5-D sını
fındaki 33 öğrenciye tatbik .edilen KIT-EXP zeka testi 
ve neticelerin analizi. (Tez No. 435, Tecrübi Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

280 - ÖZSOY Tuncer, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 5-A sı
nıfına Mart-Nisan 1968 tarihinde uygulanan KIT-EXP 
zeka testinin neticelerine göre öğrencilerin zihin seviye
lerinin analizi. (Tez No. 417, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

281 - SÖNMEZOGLU Yıldız, (1970), Koca :Ş.agıp Paşa İlkokulu 
1-B sınıfındaki 39 öğrenciye tatbik edilen KIT-EXP tes
ti neticeleri. (Tez No. 422, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan Prof. B. Toğrol). 

282 - UY AN Ruhi, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 5-A sını
fındaki 38 talebeye tatbik edilen Kahn'ın KTSA şahsiyet 
testi neticeleri. (Tez No. 438, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol),. 

283 - YAMANER Nural, (1970), Koca Ragıp Paşa İlkokulu 4-B 
. sınıfındaki 49 öğrenciye tatbik edilen KTSA şahsiyet tes
ti netieeleri. (Tez No. 433, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan : Prof. B. Toğrol). 

284 - ESENER Canan, (1970), 9 yaşındaki 50 Türk çocuğuna 
Standart Progressive Matrices testinin uygulanması. 

(Tez No. 441, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. S. Özbaydar). 

285 - ÖZYİGİT Güngör, (1970), 12 yaşında 50 Türk çocuğuna 
Progressive Matrices testinin uygulanması. (Tez No. 442, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S. Özbay
dar). 

286 - SERİN Raif, (1970), Normal insanlarla hipnotize edilmiş 
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insanda ışığa karşı reaksiyon zamanları farklarının tec
rübi olarak incelenmesi. (Tez No. 443, Tecrübi, Psikoloji 
Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S. Özbaydar). 

287 - SÖNMEZ Şule, (1970), 10 yaşındaki 50 Türk çocuğuna Stan
dart Progressive Matrices Testinin uygulanması. (Tez 
No. 439, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
S. Özbaydar). 

288 - TOTO Arpi, (1970), 8 yaşındaki 50 Türk çocuğuna Standart 
Progressive Matrices testinin uygulanması. (Tez. No. 
440, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. S. 
Özbaydar). 

289 - AYDIN Orhan, (1970), 12-15-18 yaşında yüksek sosyo-eko
nomik seviyeden gelen kız çocuklarının din inancı üze
rinde bir araştırma. (Tez No. 428, Tecrübi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlatan Doç. B. Özbaydar). 

290 - BARAN Yüksel, (1970), Yüksek ve aşağı sosyo-kültür se- . 
viyesinden gelen 25-30 ve 30-40 yaşları arasındaki ka
dınların dini inançlar bakımından karşılaştırılması. (Tez 
No. 416, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. 
Özbaydar). 

291 - BAYRAKTAR Gülay, (1970), 9 yaşındaki çocukların sos
yal nitibaklarında sosyo-ekonomik faktörün rolü. (Tez 
No. 426, Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. 
Özbaydar). 

292 - TUNAK Utku, (1970), Yüksek ve aşağı sosyo-ekonomik ve 
kültürel seviyeden gelen 18 yaş erkek, 21 yaş kız ve er
keklerin dini inançlarının incelenmesi. (Tez N o. 427, 
Tecrübi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Doç. B. Özbay
dar). 

293 - TELMAN Nursel, (1970), İnsanlarda altkınlık, baskınlıkla 
batıl itikatlara inanma arasındaki münasebet. (Tez No. 
447, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan Prof. N. Ar
kun). 

294 - ATMAZ Nüket, (1970), Kız ve erkekler arasındaki şahsiyet 
ve alaka farkı. (Tez No. 430, Umumi Psikoloji Kürsüsü. 
Hazırlatan Prof. N. Arkun). 

295 - ÇÖL Ayşe, (1970), Şizofreni teşhisinde yakın çevrenin rolü. 
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(Tez No. 446, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : 
Prof. N. Arkun). 

296 - DANON Ester, (1970), Altkınlık-baskınlık şahsiyet vasıf
ları ile früstrasyon (mağdurluk) arasındaki münasebet 
üzerinde, Allport A-S ve Rosenzweig testleri ile bir araş
tırma. (Tez No. 432, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazır
latan : Prof. N. Arkun). 

297 - KAYIR Arşalus, (1970), Kardeşli ve kardeşsiz ergenlerde 
anxiete probleminin incelenmesi. (Tez N o. 431, Umumi 
Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

298 - SELAMET, Necla, (1970), Anadolu'lu üniversiteli kız öğren
cilerle İstanbul'lu kız öğrencilerin alakalarının karşılaş
tırılmasına dair araştırma. (Tez No. 444, Umumi Psiko
loji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

299 - TEKTAŞ Nida, (1970), Otoriter şahsiyet, F ölçeğinin üni
versite öğrencilerine uygulanması, Türk kültür ve gele
neklerinin üniversite talebeleri üzerinde etkenliği. (Tez 
No. 445, Umumi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. 
N. Arkun). 

300 - YAKUT İhsan, (1970), Bogardus tekniği ile çeşitli uluslara 
karşı vaziyet alışların araştırılması. (Tez No. 429, Umu
mi Psikoloji Kürsüsü. Hazırlatan : Prof. N. Arkun). 

301 - COŞKUNTUNA Seylan, (1970), Kekemelerde, şahsiyet prob
lemi açısından anxiete ve Cattell zeka testleriyle yapı
lan bir araştırma. (Tez No. 421, Umumi Psikoloji Kür
süsü. Hazırlayan: Doç. S. Evrim). 

KİTAPLAR: 

BREHİER, E., (Çeviren : EVRİM, Selmin) (1970) (2. baskı), 
insan ilimlerinin Bugünkü Konuları, Anıl Yayınevi, İs
tanbul. 

DRAKE, R. , (Çeviren : ARKUN, Nezahat) (1970) (2. baskı), 
Anormal Davranışlar Psikolojisi, Anahatlar. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. No. 840. 

EVRİM, Selmin, (1970), Psikoloji Açısından Suçluluk Sorunu 
ve Psiko-Sosyolojik lzahı Denemesi, İstanbul Üniversite-
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si Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 1531, Edebiyat Fa
kültesi Matbaası, İstanbul. 

KRECH, D. CRUTCHFİELD, R., (Çeviren: GÜNGÖR, Erol). 
(1970) (2. baskı) Sosyal Psikoloji. Nazariye ve Problem
leri, Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

LAGACHE, D., (Çeviren ve Derleyen : EVRİM, Selmin) 
(1970), Psikoloji açısından dört inceleme, İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 1501, Edebi
yat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 

NEF, J., (Çeviren : GÜNGÖR, Erol) (1970), Sanayi JYiedeni
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