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PSK301-Psikoloji Tarihi I
Psikoloji Tarihi I dersinin amacı nedir?
Bugün psikolojide ele alınan ve yanıtı aranan soruların tarihi modern psikoloji biliminin
tarihinden çok daha eskilere dayanır. Zira insanların evreni açıklama çabası içinde bu soruların
azımsanmayacak bir yeri vardır. Çok eski dönemlerden başlayarak Antik Yunan, Çin,
Hindistan, Mezoptamya, Mısır gibi coğrafyalarda psikoloji bilgisinin oluşmaya başladığını
söylemek mümkündür. Bu derste 19. Yüzyıl yanısıra dünya düşünce tarihini etkileyen olaylar
ve dönemler de ele alınacaktır. Bu dersin sonunda elde edebileceğiniz en önemli kazanımın
bugün üzerinde konuştuğumuz psikoloji konularının tarihsel dinamiklerini keşfetmek ve bakış
açımızı oluşturan bilgi/yaklaşımları entegre edebilmek olacaktır.
Bu dersin sonunda öğrencilerin;
•
•
•
•

Psikoloji biliminin tarihsel kökenleri hakkında bilgi sahibi olması,
Felsefe ve psikoloji arasındaki temel farklılaşmanın nedenlerini ve ilerleme sürecini
kavramaları,
Psikolojinin temel kuramlarının temel varsayımlarının ortaya çıktığı dönemde dünyada
gözlenen politik, ekonomik ve bilimsel akımların etkilerini öğrenmeleri,
İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerinin altında hangi dinamiklerin yatabileceği
konusunda kendi sentezini oluşturmaları ve bu öznel yaklaşımının, psikoloji tarihi içinde
hangi yaklaşımlar ya da kuramlardan etkilenmiş olabileceği hakkında bilgi sahibi olması
beklenmektedir.

Bu derste öğrencilerden neler beklenmektedir?
Dersin en verimli biçimde sürdürülmesi için öğretim elemanının ve öğrencilerin bazı
sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Ders materyalinin okunması ve verilen ödevlerin
titizlikle ele alınması önemlidir. Bu sayede derste istenilen karşılıklı, etkileşimli ders ortamının
sağlanabilmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır. Derslerin sadece öğretim elemanının
anlatımıyla gerçekleştirilmesi her zaman için verimli sonular doğurmamaktadır. Bu nedenle
öğrencilerin derse katılımları son derece önemlidir. Geçmiş deneyimlerimiz ve eğitimin kalitesi
açısından ele alındığında, öğrencilerin aşağıdaki konularda hassasiyet göstermeleri
beklenmektedir.
- Lütfen derste cep telefonunuzu sessiz konuma getiriniz. Ders boyunca sandalyenizin üzerinde
veya elinizde cep telefonu olmamasına özen gösteriniz.

Sayfa 1

PSK301-Psikoloji Tarihi I

- Lütfen derse geliş saatlerinize özen gösteriniz.
- Ders kapsamında hazırlayacağınız tüm ödevlerde APA yazım kurallarını uygulayınız.
- Sizden istenen ödevlerde (ister dönem içindeki küçük ödevler olsun, ister dönem sonu
projeleriniz) etik kurallara riayet ediniz. Akademik aşırmacılık (intihal / plagiarism) akademik
ortamlarda kesinlikle mazur görülmeyen çok önemli bir etik ihlaldir. Herhangi bir ödevde veya
proje raporunda akademik aşırmacılık olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, o ödev veya
projeden "0"(sıfır) notu alırsınız. Ayrıca hakkınızda akademik soruşturma başlatılır.

Ders Kitabı ve diğer materyaller
Derste kullanılacak temel kitabın künyesi aşağıda verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde bazı
haftalarda okunmak üzere makaleler öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.
Ders Kitabı
Shiraev, E. (2015). A history of psychology: A global perspective (2nd ed.).
Los Angeles: Sage Publications.

Değerlendirme
Uygulama
Ara sınav (Sınav haftasında)
Final
Toplam

%
50
50
100

(Çizim: Lisa Holland)
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Haftalara göre işlenecek konular
Aşağıda haftalara göre işlenecek konular verilmiştir. Bu program dersin gidişatına göre
değişiklik gösterebilir. Bazı haftalarda derse gelecek konuklar olacağı için içerik aşağıdaki
tabloyla haftalara göre örtüşmeyebilir. Ancak öğrenciler o haftanın materyalini derste ele
alınmamış bile olsa okumakla ve öğrenmekle yükümlüdür.
Hafta
1
2
3
4

Tarih
25 Eylül
2 Ekim
9 Ekim
16 Ekim

5

23 Ekim

6

30 Ekim

7
8
9

6 Kasım
13 Kasım
20 Kasım

10

27 Kasım

11

4 Aralık

12

11 Aralık

13

18 Aralık

14

25 Aralık

Konu
Bölüm
Understanding Psychology’s History
1
Bu hafta bu ders yapılmayacaktır. Telafi tarihi duyurulacaktır.
Early Psychological Knowledge
2
Early Psychological Knowledge
2
Psychology During Mid-Millennium Transitions:
3
The 15th to the End of 18th Century
Psychology During Mid-Millennium Transitions:
3
The 15th to the End of 18th Century
Psychology in the Laboratory
4
Ara Sınav
Psychology in the Laboratory
4
Psychology and the Mass Society at the Beginning of the 20th
5
Century
Psychology and the Mass Society at the Beginning of the 20th
5
Century
Clinical Research and Psychology at the End of the 19th and the
6
Beginning of the 20th Century
Clinical Research and Psychology at the End of the 19th and the
6
Beginning of the 20th Century
Değerlendirme ve Kapanış
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