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Sunuş

Şahsiyet Analizi, “İnsan Tanıma Sanatı’’ başlığı altında sun
ma amacını güttüğümüz dizinin ilk kitabını oluştunnaktadır. Bu 
dizi, adından da anlaşıldığınca, insanın kendini ve yaşamı bo
yunca kaçınılmaz ilişkiler içinde bulunduğu diğer insanları ta
nıtmaya yöneliktir.

Kişi, bilmeye ve öğrenmeye sürekli eğilim duyar. İnsanoğlu
nu bu yolda çaba göstermeye yönelten güç, salt yarar kaygısı de
ğildir kuşkusuz! Ancak ister yarar amacı gütsün, ister katıksız 
bilme tutkusunun güdüsünde olsun, kişinin ereğine ulaşması, 
onun bilinçli ve bilgili olmasını gerektirir. Bunun bilincinde olan 
insan, toprağı ve deniziyle, canlısı ve cansızıyla yeryüzü ve gök- 
yüzüyle tüm evreni keşfe koyulmuştur.

Doymak bilmez bir bilme tutkusuyla evrene sarılan kişi, 
kendini ve çevresindeki insanları tanımak zorunda değil midir? 
İsteklerini, kimlerle anlaşıp kimlerle uyuşamayacağını, kimleri 
sevip kimleri sevemeyeceğini, başarı gösterebileceği ve başarısız
lığa uğrayabileceği konuları bilmesi ve bütün bunlara göre yaşa
mına yön vermesi gereksiz midir?



Bunların tümü, psikoloji biliminin rehberlik bölümü kapsa
mına giren konular. Üzülerek belirtmem gerekir ki Batı ülkele
riyle karşılaştırıldığında ülkemizde bu bilimin verilerinden ya
rarlanma olanağı âdeta yok denecek düzeydedir. Değinmek iste
diğimiz:

1. Şahsiyet Analizi,

2. Beden Yapısı - Yüz Yapısı ve Karakter,

3. Yazı ve Karakter,

4. Genel Karakter Bilim ve İnsanı Tanımada Testler adla
rıyla yayımladığımız kitapların bu açığı herhangi bir oranda ka
patabileceği değil kuşkusuz. Yalnızca, herkesin kendini ve çevre
sindekileri yeterince tanıyarak kendi kendine yardımcı olmasının 
gerekliliği. . .

Yararlı olabilmek umut ve dileğiyle.

Tuncel Altunköprü



BOLUM 1

İnsan nedir?

İnsan kişiliğini incelemeyi amaçladığımıza göre, insan de
nen varlığı tanımlamak atılacak ilk adım olmalı kuşkusuz. Üs
telik pek çok da tanımı yapılmış insanın.

"İnsan düşünen hayvandır."
"İnsan konuşan hayvandır."
"İnsan gülen hayvandır."
"İnsan araç kullanan hayvandır." gibi sayısız tanımlarımız var.
Hepsini biliriz bilmesine ama ne denli yararlıdır bunlar 

insanı tanımada? Görülüyor ki, bir üstün özellik ekleyerek 
hayvan toplulukları arasına sokmaya çalışıyor bütün bu ta
nımlar insanı.

"İnsan daha değerli bir çamurdan yoğrulmamıştır. Doğa tüm 
varlıklara tek bir çamur kullanmış ancak mayalarını değiştir
miştir.” diyen La Mettrie'ye hak vereceğimiz geliyor.

Bir biyolog için kuşkusuz bu böyledir de. Onun için, in
san bir hayvandır. Tüm hayvanlar gibi bir hayvan! İşte bu ne
denle Jean Rostand: "Biyoloji bize, kendini kayrılmış bir du
rumda görmeye eğilimli kibirli türümüzün, canlı âlemdeki yeri
ni belirlemeye yarıyor." demektedir.

"İnsan, dünyamızı kaplayan sekiz - dokuz yüz bin hayvan 
türünden yalnızca bir tekidir. Tüm hayvanlar gibi, doğar, yer 
içer, sindirir, gelişir, ürer ve ölür. İnsanın içinde yer aldığı hay
vanlar evrenindeki konumunu biyoloji şöyle saptamıştır. İnsan;
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Bir metazoerdir, çünkü bölünmüş bir yığın hücreden 
oluşmuştur.

Bir artizoerdir, çünkü bedeni ortadan ikiye bölündüğün
de simetriktir.

Bir kordedir, çünkü bedeninin sırtında yer alan bir sinir 
sistemi vardır.

Bir omurgalıdır, çünkü omurgaya sahiptir.
Bir memelidir, çünkü memeleri vardır.
Bir primattır, çünkü maymunlarla birlikte diğer memeli

lere karşı organik üstünlüğü bulunmaktadır.
Bu küme, el ve ayaklarında beşer parmağa, üç çeşit deği

şik biçimli dişe, göğsünde yer alan iki memeye, iyi gelişmiş iki 
beyin yarım küresine sahiptir. İnsanda olduğu gibi şempanze
de de: O, A, B, AB olmak üzere dört kan grubu vardır. Ve in
san, bir şempanzeyle kan alış verişinde bulunabilir.

Sabrınız taşıp: Yo, bu kadarı da fazla!"  diyebilirsiniz.
Ancak bunlar biyoloji biliminin kesin ve kuşku duyulmaya
cak bilgileri. Ama bir tanımı daha var insanın. Daha olgun, da
ha geniş kapsamlı. . .

İnsanı bir tür hayvan olmaktan öte kılan. . .
"İnsan, BİO-PSİKO-SOSYAL bir varlıktır."
Bu üç yön insanda sürekli olarak bir etkileşme içindedir. 

İnsan bu üç yönünün bir bütünüdür ve bu tanımla üç boyut
lu olarak evrende yerini bulur.

İnsanın belirlenmesinde bir temel olarak, biyolojik yapı
nın taşıdığı büyük önem son derece somuttur. Biyolojik bir ol
gu olan kalıtımın insan üzerindeki yönlendirici etkileri, kana 
doğrudan doğruya karışan hormonların fizik! görünüşte, ze
kâda, yeteneklerde, mizaçta, ve şahsiyetin tümünde oluştur
duğu yaşamsal değişiklikler ve sosyal yaşamımızda yankılana
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rak sosyal alışkanlıklarımızı, ruhsal davranışlarımızı biçim
lendirir. Toplum içindeki yerimizin, rolümüzün ve değerimi
zin saptanmasında etken olur.

İnsanın psikolojik ve sosyal yönünü ise, onun tüm davra
nışlarında açık seçik izlememiz mümkün. Ancak çoğu kez bu 
iki yön bir diğeri içinde erimiş gibidir.

Bir insanın herhangi bir derneğe üye olması kuşkusuz 
sosyal bir etkinliktir. Onun, niçin bir derneğe üye olmak is
tediği sorulduğunda, toplum içinde saygınlığı olan bir yere 
ulaşmayı amaçladığı söylenebilir. Niçin böyle bir amaca yö
neldiği sorusuna karşın, bunun şahsî güvenlik gereksinmesi
nin bir sonucu olduğu belirtilebilir. Bu kez akla takılan soru, 
kişinin niçin böyle bir güvene gereksinme duyduğu olacaktır. 
Bunun yanıtı, o kişinin yabancı ortamlarda çekmekte olduğu 
konuşma güçlüğü nedeniyle çevresinden utanması olabilir. 
Bu konuşma güçlüğünün niçin oluştuğu araştırıldığında, bu
nun çocuklukta, çağından önce olgunlaşan küçük kardeşe 
karşı bir savunma olduğu ortaya çıkabilir. Görülüyor ki her
hangi bir davranışın altında yatan psişik etkenler son derece 
karmaşıktır.

Bir insanın davranışı ister lâboratuvarda, ister klinikte, is
ter toplum içinde incelensin; bunların hepsinde de, sosyal 
dünya hakkındaki algılamalarının etkisi altında kalan bir in
sanın davranışları söz konusudur. Büyük bir olasılıkla top
lumdan soyutlanmış bir kişiden söz edebilmek artık olası de
ğildir. Bir insanın bir derneğe üye oluşu; diğer insanlarla ge
çirdiği deneyimlere, kişilerle olan eski ve yeni ilişkilerine, ne 
kadar yakın veya ne kadar uzak bulunursa bulunsun, tüm psi
kolojik etkinliklerine erişir. Her insan sosyal bir dünyada ya
şadığı için hiçbir psikolog, ilgileri ne olursa olsun sosyal ol
mayan bir insanın davranışlarını inceleyebilme olanağına sa
hip değildir.



İnsanı tanımanın gerekliliği

İnsan sosyal bir varlıktır kuşkusuz. Sosyal bir varlık ol
ması onun yaradılışından gelen bir zorunluluktur. Birey top
lumla bütünlenir. Toplum, kişinin yapısındaki eksikleri gide
rirken, kendini de onunla tamamlar. Bu nedenle kişi, içinde 
yaşadığı toplumdan soyutlanamaz.

Birey, toplumla sürekli ilişki içindedir. Bu ilişkiler bireyin; 
daha dengeli, daha başarılı bir yaşama düzeyine, gereksinme
lerini ve umutlarım gerçekleştirebileceği bir ortama ulaşması
nı amaçlar.

Nelerdir kişinin gerçek gereksinmeleri, umutları, düşleri, 
yaşamdan beklediği, gerçekleştirmek istedikleri? İnsan; yaşam 
denen süreçte nasıl bir yol izlemeli, hangi uğraşı seçmeli, 
dostlarını nasıl edinmeli? Mutluluk nedir onun için ve ne de
ğildir? Kimdir o? Kim değildir?

Kişi çoğu kez kendine, en az çevresindekiler kadar yaban
cıdır. Yukarıdaki soruların her biri, ilk bakışta insana çok ya
lın görünebilir. Ancak bütün bunlar, çok karmaşıktır aslında; 
çünkü bu sorular insana ilişkindir. Gereksinmeler, amaçlar, is
tekler arasında türdeşlik ve bağdaşırlık olmadığı durumlarda 
ortaya çıkan çatışmalar, bireyin gereksinme, amaç ve istekleri
ni düzenleme zorunluluğunu ortaya koyar. Bu düzenleme; ge
reksinme, istek ve amaçları, öncelik ve önem derecelerine gö
re sıraya koymaktır.
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Bu sıralamayı yapmış, kişiliği oturmuş dengeli bir kişide, 
bir gereksinme veya amacın diğerlerinden öne alınmasıyla bir
çok çatışma önlenebilir. Kişinin dengesi, yaşam düzeni koru
nabilir. Kendini tanıyan bir kişide, birinci derecedeki uzak 
amaçların, o anda kendini gösteren ancak ikinci derecedeki 
bir amaca tercih edilmesine olanak yoktur. O anda elde edile
cek bir doygunluğu, sonraki önemli amaçları nedeniyle geriye 
bırakmak ancak böyle kişilerin niteliğidir.

Örneğin bir genç, yüksek öğrenimini tamamlayıp iyi bir iş 
bulduktan sonra daha mutlu bir yuva kurabileceğini düşüne
rek evlenme işini geriye bırakabilir. Bir aile reisi, davranışla
rında sürekli olarak ailesinin ekonomik rahatlığına öncelik 
verip kendisine haz verebilecek bir yaşama ve çalışma düzeni
ne sırt çevirebilir. Böylece gereksinme, istek ve amaçlarında 
yaptığı sıralamaya ters düşecek, kendini öz benliğiyle çatışma
ya düşürecek davranışlardan kaçınmış olur.

Davranışlar!
Evet, birey davranışlarda bulunur. Onun bu davranışların

da itici bir güç vardır. Birey araştırır, ister, yönelir, kaçınır, kor
kar. Bütün bu isteme, arama, kaçınma, korkma gibi itici güçleri 
oluşturan şey nedir? Bireyden bireye bu itici güçlerin yöneldiği 
nesne veya durumların farklı olması neden ileri gelmektedir? 
Kiminin aradığı güzellik, kiminin güç, kiminin sağlık, kiminin 
varlık! Yönelişlerdeki bu farklılığı oluşturan nedir?

Birey, amacına yöneldiğinde değişik davranış biçimleri 
gösterir; farklı yöntemler uygular. Neden?

Bir amaca ulaştığımızda neler oluyor? Her şey bitiyor mu? 
Yoksa yeniden mi başlıyor? Amaca erişilmediğinde, -  itici güç 
ne kadar güçlü ne kadar etkin olursa olsun erişilmediğinde- 
nasıl bir olgu ortaya çıkar? İsteklerimizi nasıl uzlaştırabiliriz? 
Kuşkusuz kendimizi tümüyle eksiksiz ve yanlışsız tanımak 
zorundayız, bu sorulan yanıtlayabilmek için.
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Ne dersiniz, tanıyor muyuz kendimizi? Yoksa yabancısı 
mıyız kendi kendimizin?

Başkalarını tanımaksa ne zaman gerekli olmamıştır ki?

Bir arkadaş grubunda, bir iş toplantısında, aile, dost çev
relerinde, herhangi bir ortamda ilgimizin yoğunlaştığı kişi için 
kendimize sorduğumuz sorunun cevabını bulmaya nasıl bü
yük bir gereksinme duymuşuzdur.

—  Kim bu?

— Bu dış görünüşün altında nasıl bir kişilik gizli?
İpuçları aramışızdır, jest, tavır ve mimiklerinden, giyini

şinden, gülüşünden, ses tonundan, konuşmasından, oturu
şundan, çatal tutuşuna kadar. . .

Bazen, tüm arayış ve çabalarımıza karşın bir sonuca ulaşa- 
mamışızdır. Ne güven, ne güvensizlik! Ne sevgi, ne nefret! Ne 
beğeni, ne beğenmezlik! Tümüyle duygusuz veya kararsız kal
mışızdır. Kimi kere de bir anlık bakış, alınıp verilen bir iki söz 
kaynaştırır kişileri. Güven, sevgi, her şey bir anda kazanılır.

Gerçekte bu bilgi ve görüşlerimiz bazen doğru, bazen 
yanlış çıkar. Yanlışlıklarımızın ve yanılgılarımızın fazla olma 
olasılığı daha çoktur kuşkusuz. Kişiler hakkmdaki her yanıl
gımız bunun bir kanıtıdır. Çünkü kişinin alacası içindedir ve 
insanlar genellikle kendilerini olduklarından farklı gösterme
ye çalışırlar.

Mademki kişi toplum içinde yaşamaktadır ve toplumla 
kaçınılmaz ilişkileri vardır; bu ilişkilerin sağlıklı olması için 
birey, başkalarım yanılgısız tanımak zorundadır. Başarılı bir 
yaşamın önde gelen koşullarından biridir kişinin çevresini ta
nıması. Bu en az kendini tanıması kadar önemlidir!

İnsanları gereksinmeleriyle, umut ve korkularıyla, değer
leriyle, zayıflıklarıyla, inanç ve tutumlarıyla, yetenekleriyle ta-
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mmak, onların davranışlarını tüm olasılıklarıyla önceden kes
tirmek, kontrol etmek, yönlendirmek, kendi davranışlarımızı, 
tutumlarımızı bunlara göre düzenlemek, yakın çevremizi bu 
öngörünün ışığı altında oluşturmak, dengeli, başarılı, güçlü 
bir yarma ulaşmanın yolunu bulmak demektir.

Bir delikanlının sevdiği kızın gönlünü kazanması, bir 
genç kadının eşini mutlu edebilmenin yolunu bulması ve or
tak yaşantıları boyunca bunu sürdürebilmesi, bir iş adamının 
çevresiyle ilişkilerinde başarılı olması, karşılarındaki kişileri 
tanımadan mümkün müdür?

Daha geniş bir açıdan bakacak olursak, insanların olası 
davranışlarını önceden kestirebilmek, onların inanç, tutum ve 
eğilimlerini araştırmak bugün için bir gereksinmedir ve ileri 
toplumlarda bu uğraş büyük bir endüstri hâline gelmiştir.

Bir politik kuruluş, toplumun inanç, tutum, gereksinme 
ve isteklerini önceden bilirse, yaygın bir onayla karşılanacak 
siyasal bir ortam oluşturabilir. Bir tüketim malı üreticisi, top
lumun ürününe karşı tutumunu öğrenebilirse, ambalajını, fi
yatını, pazarlama yöntemini bu bilgiye dayanarak en yüksek 
kazancı sağlayacak biçimde düzenleyebilir. Kendimize ve çev
remizdeki kişilere yönelik bu tanıma gerekliliği, şahsiyeti tüm 
boyutlarıyla incelememizi zorunlu kılar.





BÖLÜM 2

Şahsiyet nedir?

İngilizcede karşılığını "personality" olarak bulduğumuz 
bu terim, Yunanca "persona" sözcüğünden gelmektedir ve Es
ki Yunan tiyatrosunda aktörlerin kullandığı "maske" anlamını 
taşımaktadır. Giderek sözcüğün anlamı aktöre doğru kaymış
tır. Eski Yunan tiyatrosunda belirli roller bulunmaktaydı. Her 
rol, aktörün yüzüne taktığı maskeye göre tanınırdı. O maske
yi takan aktör, rolüne özgü jest ve tavırlarla kişiliğine bürün
düğü tipi canlandırırdı.

Şahsiyet, dilimizin en soyut sözcüklerinden biridir. Çok 
yönlü ve karmaşıktır. İrade, zekâ, duygu, heyecan, mizaç, bi
yolojik yapı, soyaçekim, çevre etkileri, sosyoekonomik etken
ler gibi pek çok özellik şahsiyetin içeriğinde yer alır. Bu ne
denle pek çoktur şahsiyetin psikolojik tanımı. Şahsiyetin elli 
çeşit tanımım yapan Allport: "İki insan arasındaki ayrılık, iki 
hayvan arasındaki farktan çok daha karmaşıktır." demiştir.

Porot: "Kişiye kendine özgü davranış biçimlerini veren zih
nî yapısının tüm elemanlarının sentezi, şahsiyettir." der.

Yine şahsiyet araştırmacılarından Allport: "Kişinin çevresi
ne, kendine özgü ve tek olarak tanımlanabilecek uyumunu sağla
yan psikofizik sistemlerin, bireyin içinde oluşturdukları dinamik 
örgütten ibarettir." diye tanımlar şahsiyeti.

Daha açık olarak şöyle de diyebiliriz: "Şahsiyet, kişide ya
pıların, davranış biçimlerinin, ilgi ve eğilimlerin, yetenek, ka
biliyet ve yönelişlerin karakteristik bütünleşmesidir."


