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Önsöz

“Sizin psikolojik gelişim kuramınız nedir?” Bir lisans öğ
rencisi olarak çocuk psikolojisine giriş dersinin final sına
vında makale yazmayı gerektiren böyle bir soruyla karşı
laşmıştım. Mütevazı bir şekilde o zamana kadar duymuş 
olduğum bütün kuramlardan yararlanarak bütün gelişimi 
kapsayan 6 (yaş) X 20’lik (gelişim görevleri) bir matris 
oluşturdum ve kuramlara ilgi duymaya başladım. Çoktan 
seçmeli bir test verilmiş olsaydı belki de bu kitap farklı bir 
konu üzerine olacaktı.

Bu kitabın dört baskısında da psikolojik gelişimin 
“büyük bir resmini” çizmeye çalıştım. Bazen öğrenciler bir 
dolu olguyu içine yerleştirebilecekleri bir çerçeve sunma
dan sıralayan ders kitaplarından yılmaktadırlar. Örneğin, 
isveçli bir filozofun çocukların sıralanmış nesneler dağıtıl
dıktan sonra nesnelerin sayısına ilişkin yargılarını neden 
merak ettiği ya da bebeklerin anneleri odayı terk ettiğinde 
ağlamalarının neden dikkate değer bir durum olduğu çoğu 
zaman çok açık değildir. Bu kitap gelişim psikolojisindeki 
araştırmaların öneminin algılanıp kavranmasını sağlayacak 
çerçeveleri sunmaktadır.
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Gelişim Psikolojisi Kuramları

Çocuk ve yetişkin davranışlarının insan davranışı gözlem
cilerinin merakını uyandırması gelişim kuramlarının oluş
turulmasına neden olmuştur. Üç yaşında bir çocuk bir bo
ya kalemi kutusunda boya kalemlerinin olduğunu tahmin 
ettikten sonra kutu açılıp içinde mum olduğunu görünce 
kendisinin başından beri kutuda mum olduğunu düşün
düğünü ileri sürer. Beş yaşındaki bir başka çocuk, sıra
lanmış bir dizi düğme dağıtıldığında düğmelerin sayısının 
arttığını iddia eder. Okul çağındaki bir çocuk bir toplama 
problemini başarıyla çözmek için iyi bir strateji kullanır, 
ancak kısa süre sonra aynı problem için daha az güvenilir 
bir başka stratejiyi tercih eder. Bir ergen, olası diğer kim
likleri ciddi olarak araştırmadan kendine bir kimlik belir
ler. Bir yetişkin çocukluk anksiyeteleriyle gizli bir baş et
me girişimi gibi görünen bir rüyasını anlatır.

Gelişim kuramcıları bunun gibi gözlemlerinden anlam 
çıkarmaya çalışırlar ve böylelikle insanın bebeklikten 
çocukluğa ya da yetişkinliğe doğru yolculuğunun hikâye
sini yazarlar, inceleyeceğimiz kuramlardan bazıları büyük, 
kapsamlı kuramlar olup sıklıkla belirli bir kişiyle ilişkilen- 
dirilmektedir; Piaget’nin, Freud’un, Erikson’un ve Vygot- 
sky’nin kuramları gibi. Örneğin sosyal öğrenme kuramı, 
bilgi işleme, dinamik sistemler, etoloji ve diğer evrimsel 
kuramlar gibi bazı başka kuramlar ise aslında genel bir 
“kuram” ya da çerçeve içinde yer alan yaklaşım topluluk
larıdır ve tek bir kişiyle özdeşleştirilmiş olmaları gerek
mez. Yine diğer bazı kuramlar, kendilerini gelişim içinde 
belirli bir alanla sınırladıkları için “minikuram” olarak ad
landırılabilirler. Buna çocukların bir alana, örneğin zihne 
ilişkin kavramlarını inceleyen “kuram kuramı” örnek veri
lebilir.

Bazı gelişim kuramlan, gelişim dışındaki alanlara iliş
kin kuramlar olup gelişim psikolojisine uygulanmış ku
ramlardır. Örneğin evrimsel kuram, bilgi işleme, dinamik 
sistemler kuramı ve kültürel psikoloji kuramı gibi. Her 
zamanki gibi bazı önemli gelişimciler, çeşitli kuramlann 
gelişim hakkında yeni sorular ortaya koyma ya da gelişime
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Giriş

yeni bir açıklama getirme potansiyelini görerek bu kuram
ları gelişimsel bir çerçeveye oturtmuşlardır. Bu nedenle ge
lişim psikolojisinde kuram oluşturmak değişik yönlerden 
gelen zengin, dinamik ve heyecan verici bir girişimdir. Ku
ramların çeşitli öyküleri vardır, ancak hepsi de bize insan 
davranışı hakkında fikirler vererek dünyaya bakışımızı de
ğiştirir.

Bu kitap yalnızca kuramların kapsamını değil gelişim- 
cilerin kendi kuramlarını oluştururken ya da diğerlerinin 
kuramlarını benimserken hissettikleri heyecan ve tutkuyu 
da aktarmaya çalışmaktadır. Bazı durumlarda yukarıda an
latılanlar gibi belirli gözlemler, araştırmacıların hayal gü
cünü harekete geçirerek onlarda heyecan yaratmış ve alan
da ilerlemelerin önünü açmıştır. Araştırmacılar bu merak 
uyandıran davranışları çözülmesi gereken gizemler olarak 
görmüşlerdir. Diğer durumlarda ise belirli fikirler gelişi
min doğasına ilişkin bakışımızı genişletmiştir. Örneğin 
Piaget’nin yetişkinin zihinsel işlemlerinin temelinin be
beklikteki duyusal-devinimsel davranışlara dayandığı gö
rüşü, bilişsel gelişim hakkında bir sürü farklı düşünme yo
lunun önünü açmıştır. Her kuram bize, insan gelişiminin 
temel doğasına ilişkin önemli şeyler anlatır.

Bu gelişim kuramlarının katkılarını anlamak için önce 
kuramların genel doğasına bakmamız gerekmektedir. Giriş 
bölümünde kuramlara dair aşağıdaki sorulan sormaktayız:

1. Kuram nedir?
2. Gelişim kuramı nedir?
3. Bir gelişim kuramının değeri nedir?
4. Kuramlar gelişim psikolojisinin hangi temel konu

larını ele almaktadır?

KURAM NEDİR?

Bu, basit görünümlü aldatıcı bir sorudur. Gerçekte bir bi
lim felsefecisi bu soruyu iki soru daha sorarak “yanıtlaya
bilir”:

19



Gelişim Psikolojisi Kuramları

1. Kuramların ne olması gerektiğini mi yoksa tipik 
olarak ne olduklarını mı sormaktayız?

2. Kuramlardan formel olarak ifade edildikleri şekilde 
mi yoksa gerçekte bilimsel bir toplulukta işlev gör
dükleri şekilde mi söz etmekteyiz?

Filozofun ilk sorusu, ideal ve gerçek kuram arasındaki 
ayırımla ilgili olup bilimsel yaşamdaki kuramlarımızın 
amaçlarına ulaşamadığı gerçeğini acı bir biçimde ifade et
mektedir. Kuramlar çoğunlukla tam ve geçerli bir biçime 
ulaşamaz. İdeal, bütünsel ve formel bir bilimsel kuram , 
birbiriyle ilişkili bir grup ifadeden -tanımlar, aksiyomlar, 
önermeler, hipotetik yapılar, ara değişkenler, yasalar, hi
potezler vb.- oluşur. Genellikle sözel ya da matematiksel 
şekilde ifade edilen bu açıklamalardan bazıları, diğer belir
li açıklamalardan mantıksal olarak çıkarsanır. Bu birbiriyle 
ilişkili ifadeler grubunun işlevi, gözlenemeyen yapıları, 
mekanizmaları ya da süreçleri açıklamak ve bu ifadeleri 
birbirleriyle ve gözlenebilir olaylarla ilişkilendirmektir. Bu 
ifadelerin birbirinden farkını göstermenin belki de en iyi 
yolu, her birinin kuramm farklı düzeyinde yer aldığını 
göstermektir. Yani her birinin gözlenebilen davranıştan 
uzaklığı birbirinden farklıdır. Bir ifade gözlenebilen dav
ranıştan ne kadar “uzaksa”, ampirik verilerle desteklenme
si ya da çürütülmesi de o kadar zayıf bir olasılıktır.

Gözlenebilen davranıştan en uzak noktada test edil
meden kabul edilen belirli sayıltılar (aksiyomlar, postu- 
lalar) yer alır. (Örneğin Piaget’nin kuramında düşüncenin 
örgütlenmiş olduğu sayıltısı.) Bu sayıltılar o kadar aşikâr 
olabilir ki bazen kuramcılar bunların farkında bile olma
yabilirler. Daha az genel bir düzeye ilerlediğimizde hipote
tik yapımları -olaylar, nesneler, özellikler ya da değişken
ler arasındaki ilişkileri ortaya koyan kavramlar- buluruz. 
Bu yapımların (örneğin Piaget’nin kuramında “zihinsel şe
ma” ve “zihinsel tersine çevirilebilirlik”) kendileri gözlem- 
lenemez, ama gözlemlenebilen davranışlara işaret eder. 
Kuramcılar, hipotetik yapımları olaylar, nesneler, özellik
ler ya da değişkenler arasındaki ilişkilere dair deneysel ifa-
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Giriş

deler olan test edilebilir hipotezlere dönüştürürler. (Piagetci 
hipotezlerden biri bebeğin çıngırağı sallamak gibi ilginç 
bir eylemi tekrarlama eğiliminde olduğudur.) Bir hipotez 
araştırmayla yeterince desteklendiğinde bilimsel olgu hali
ne gelir. Bilimsel olgular birikerek arttıkça bir yasa -bir 
grup gerçek arasındaki ilişkiye dair oldukça iyi yapılandı
rılmış genel ifade- ile birbirleriyle ilişkilendirilirler.

Kuramları veriler (tekrarlanabilir deneysel gözlemler) 
ile kuram arasında gidip gelerek oluştururuz. Yeni olgular 
kuramı değiştirir ve kuramdaki değişiklikler yeni deneyle
rin ve böylelikle de yeni olguların yolunu açar. Yeni olgu
lar da yine kuramı değiştirir ve bu döngüsel süreç devam 
eder. Deneysel gözlemler bir kuram için güçlü dayanaklar 
oluşturabilir, ancak hiçbir zaman bir kuramı tamamen 
kanıtlayamaz, çünkü gelecekteki gözlemler çürütücü ka
nıtlar sunabilir. Bazı kuramlarda kuram olguları (verileri) 
özetlemekten öteye geçmez. Özellikle Skinnerci öğrenme 
kuramında “eğer bir tepkiyi çeşitli denemelerde pekiştireç 
izlerse o tepkinin sıklığı artar” gibi ifadelere rastlanır. Ve
rilere yakın duran bu tür kuramların test edilmesi daha 
kolaydır, çünkü bunların çürütülmesi daha kolaydır. Diğer 
uçtaki Freud’un “bilinçdışı” ya da Piaget’nin “dengelenme” 
süreci, gözlenebilen davranışla en fazla belirsiz ve uzak bir 
ilişki içindedir. Kuramsal kavramlarla veriler arasındaki 
uzaklığın fazla olması kuramın test edilmesini zorlaştırdığı 
için bu tür çok sayıda kuram aynı veri grubunu açıklama
da eşit şekilde başanlı olabilir, böylelikle de doğru olsun 
olmasın yıllar boyu kabul görebilir.

Geleneksel olarak psikologlar kuramları belirli ölçüt
lere göre değerlendirirler. Bir kuram mantıksal olarak sağ
lam olmalı, yani iç tutarlılık göstermeli, hiçbir ifade diğe
riyle çelişmemelidir. Ayrıca bir kuram ampirik olarak da 
sağlam olmalı, bilimsel gözlemlerle çelişmemelidir. Daha
sı, açık, test edilebilir ve özlü, mümkün olduğunca^az ya
pıma, önermeye ve benzerine dayanmalıdır. Son olarak 
kuramm kapsamı, bir bilimin yeterince geniş bir alanım 
açıklamalı ve önceki araştırmalan da bütünleştirmelidir.
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Gelişim Psikolojisi Kuramları

Psikoloji, tarihinde çok az formel kurama sahip ol
muştur ve olasılıkla halihazırdaki hiçbir gelişim kuramı bu 
sınıflamaya girmemektedir. Ancak yukarıda belirtilen ko
şullar bize her bir gelişim kuramı ya da modelinin doğru 
yönde gelişip gelişmediğine karar vermek için bir bağlam 
sunmaktadır. Böylelikle her bir kuramm sonuçta formel, 
test edilebilir bir kuram olma konumuna erişip erişemeye
ceğini sorabiliriz. Şu anki durumlarında gelişim “kuramla
rı”, zaman içinde davranışlarda meydana gelen değişimleri 
incelemek için bir başvuru çerçevesi işlevi görmektedir. 
Örneğin, Piaget’nin kuramı dikkatlerimizi belirli bilgi par
çacıklarından çok düşüncenin örgütlenmesine, aşamalı 
bilgi birikiminden çok gelişimdeki evreli değişime, çocuk
ların pasif bilgi işleyişlerinden çok aktif bilgi yapılandır
malarına yönlendirir.

Bugün kuramcılar sıklıkla m odel -daha dar kapsamlı, 
formel olmayan kuram- terimini kullanmaktadırlar. Mo
deller bazen görsel olarak, örneğin bilgi akışını göstermek 
amacıyla kutu ve oklarla sunulur. Aynca modeller bazen 
tıpkı zihnin bir bilgisayara benzetildiği durumda olduğu 
gibi analojilere benzeyebilir.

Filozofun ikinci sorusu, kuramların (bunun gibi ki
taplarda) anlatıldığı şekli ile gerçekte bilimsel bir toplu
lukta uygulamaya konulduğu şekli arasında ayırım yapar. 
Bir kuramm ders kitabında yer aldığı derli toplu, cilalan
mış şekli ile gerçek araştırmalar yapan gerçek kişilerin 
davranışlarına yön verdiği uygulamaya konulmuş şekli 
arasında çok zayıf bir benzerlik bulunmaktadır. Kuram ge
liştirme üzerine olan bu bölümde kuram geliştirmeye iliş
kin -düzenli, nesnel, mantıksal bir süreç- geleneksel yakla
şım sunulmuştur. Bu “işbaşmdaki” bilimadamlarınm port
residir. Her ne kadar bilim bazen bu yönde ilerlese de ço
ğunlukla bitmiş bir cilalı ürünün ortaya çıkışı, çok daha 
karmaşık, daha akıldışı bir sürecin sonunda gerçekleşir.

Daha belirleyici olmak gerekirse, geleneksel kuram ge
liştirme yaklaşımı, ampirik gözlemlerin, daha genel açık
lamalar yapmada ya da bir kuramdan türetilmiş ifadele
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ri test etmede kullanabileceğimiz nesnel bilgi kırıntıları 
olduğunu belirtir. Gerçekte olgular kendilerini kolayca 
hevesli bilimadamlanna sunmazlar. Bir kişi belirli bir ku
ramı benimsediğinde ya da geliştirdiğinde, gelişim üzerine 
hangi soruların sorulmaya değer olduğuna, bu soruları in
celemek için geçerli yöntemlerin hangileri olduğuna ve ge
lişimin doğasının ne olduğuna ilişkin bir dizi inancı da 
benimsemiş olur. Freudcu bir araştırmacının, farelerin sıkı 
kontrollü deneylerde manivelalan itmeyi nasıl öğrendikle
rini araştırması, bir öğrenme kuramcısının insanlara rüya
larım ya da çocukluk anılarım sorması hiç de güçlü bir 
olasılık değildir. Oyunun yazılı olmayan kuralları vardır ve 
bu kurallar, uygulamaya konulduğu şekilleriyle kuramın 
birer parçasıdır. Varsayımlar, bilimadamlarım bazı doğru
ları diğerlerinden daha kolay görmeye iter. Gerçekte bak
madığımız bir şeyi görmek zor olabilir. Buna bir örnek ve
rirsek, Jüpiter’den gelen radyo sinyalleri 1955’te iki genç 
Amerikalı astronom tarafından “keşfedilip” önemleri fark 
edilmeden önce de duyulmuş fakat göz ardı edilmişti.

Bilimadamları “davranış akışını” nasıl böleceklerine ve 
betimleyeceklerine ilişkin kararlar verirler. Bir bebeğin 
oyununun bir dakikalık bir bölümü binlerce şekilde be
timlenebilir. Kalp atış hızından odanın keşfine kadar deği
şebilen farklı davranış düzeyleri ve bir saniyenin küsura
tından bir dakika boyunca devam edebilen bir davranış bi
rimine kadar değişebilen farklı ölçü birimleri vardır. 
Psikologun binlerce aday arasından seçtiği olgular ya da 
gözlemler, davranış bölümünün (epizod) kendisi kadar 
psikolog ya da kuramı hakkında da bilgi verir. Elbette ne
yin gözlemlendiğine ilişkin sınırlamalar koymak gerekli
dir. Çünkü her şeyi kaydetmek mümkün değildir.

Bazı filozof ve psikologlar “sosyal yapılandırmacı”dır- 
lar; bilim ve kuramlarının gerçekliğe belirli bir bakış oldu
ğunu, her zaman sosyokültürel inançların, değerlerin, dil 
ve kategorilerin süzgecinden geçtiğini iddia ederler. Sosyal 
yapılandırmacılık, birçok uygulamacı araştırmacı tarafın
dan benimsenmemekle birlikte, sosyal yapılandırmacıların
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