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Psikoloji, davran›ﬂ ve zihinsel iﬂleyiﬂlerin bilimi olarak tan›mlan›yor. Bu zihinsel iﬂleyiﬂler tüm düﬂünce, his ve
eylemlerimizi kaps›yor. Yani hem içimizde nelerin olup bitti¤i, hangi f›rt›nalar›n kopup hangi sular›n duruldu¤u, hem de
tüm bu deneyimlerimizin d›ﬂa nas›l yans›d›¤› önemli. Sa¤l›kl› olansa kendi iç dengemizi bulabilmemiz.
Acaba d›ﬂa vurduklar›m›z gerçekten de düﬂünüp hissettiklerimiz mi?
Bundan böyle bu sayfada beraber olaca¤›z. Keyif alman›z dile¤iyle…

PS‹KO-AﬁK
Psikoloji aﬂk› nas›l çal›ﬂ›yor dersiniz? ‹ﬂte
bir örnek: “Sternberg’in Üçlü Aﬂk Kuram›”
(1986). Sternberg’in Üçlü Aﬂk Kuram›’na göre
aﬂk üç ö¤eden oluﬂuyor: Yak›nl›k, tutku ve adanm›ﬂl›k. Sternberg, bu kavramlar›n tan›m›n› ﬂöyle
veriyor:
Mahremiyet: Aﬂk iliﬂkilerinde yak›nl›k ve ba¤l›l›k hislerini kaps›yor.
Tutku: Aﬂktaki fiziksel çekimi, cinsel ihtiyaçlar› ve romantizmi aç›kl›yor.
Adanm›ﬂl›k: ‹çinde bulunulan aﬂk iliﬂkisini
sürdürme istencine karﬂ›l›k geliyor.
Bu üç ö¤enin iliﬂkideki önemi, iliﬂkinin uzun
mu yoksa k›sa soluklu mu oldu¤una ba¤l› olarak
de¤iﬂiyor. Örne¤in, tutku ö¤esi k›sa süreli iliﬂkilerde daha anlaml›yken, adanm›ﬂl›k ve mahremiyet hissi uzun süreli iliﬂkileri daha iyi tan›ml›yor.
Sternberg, aﬂk çeﬂitlerini bu üç ö¤enin çeﬂitli birleﬂimleriyle aç›kl›yor. Peki ya sizin iliﬂkiniz
hangisine giriyor?
Hoﬂlant› ya da arkadaﬂl›k: Mahremiyet ö¤esi
bar›nd›r›yorsa da tutku ve adanm›ﬂl›k hisleri içermiyor.
Romantik aﬂk: Mahremiyet ve tutku hisleriyle
örülü, ancak bu aﬂkta adanm›ﬂl›¤a yer verilmiyor.
Arkadaﬂça Sevgi: Taraflar birbirlerine karﬂ›
mahremiyet ve adanm›ﬂl›k duyuyor. Ancak tutku
söz konusu de¤il.
Boﬂ aﬂk: Taraflar birbirlerine karﬂ› yaln›zca
adanm›ﬂl›k hissi duyuyorlar.
Ahmakça aﬂk: Adanm›ﬂl›k ve tutku bar›nd›rsa
da, yak›nl›k ve ba¤l›l›k duyulmuyor.

PS‹KOLOJ‹ SÖZLÜ⁄Ü
‹mkans›z ﬁekil: Fizik kurallar›na göre gerçek
yaﬂamda var olmas› mümkün olmasa bile, ilk
baﬂta alg›sal aç›dan bize gerçekmiﬂ gibi gözüken
ve içinde çat›ﬂan ö¤eler bar›nd›ran ﬂekiller.
Yandaki ﬂekilde ayk›r›l›¤› görebildiniz mi?
Anlamsal Bellek: “Ne zaman, nerede, nas›l”
kazand›¤›m›z› hat›rlamad›¤›m›z genel, tan›msal
bilgileri içeren bellek. Örne¤in, güneﬂin bizi ›s›tt›¤›n› biliyoruz. Ancak bu bilgiyi ilk ne zaman
edinmiﬂ oldu¤umuzu hat›rlam›yoruz.
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Ç›ld›rtan aﬂk: Taraflar birbirlerine karﬂ› yaln›zca tutku hissediyor.

ﬂizofrenin peﬂinde ajanlar›n oldu¤una inanmas›.
Louis Wain (1860–1939), kedileri insana özgü davran›ﬂlarda bulunurken tasvir eden oldukça
tan›nm›ﬂ bir ressam. Örne¤in, tablolar›nda çay
partisi veren kedilere rastlayabilirsiniz. Wain’in
ölümünden on beﬂ y›l kadar önce ﬂizofreniye yakaland›¤› biliniyor. Hastal›¤›n›n baﬂlang›c›ndan
ölümüne dek kedi tasvirlerindeki de¤iﬂim, duygusal çarp›kl›¤›n›n ve karmaﬂas›n›n aç›k bir göstergesi gibi.

Tamamlay›c› aﬂk: Bu, en güçlü aﬂk formu. Taraflar birbirlerine karﬂ› hem yak›nl›k, hem tutku,
hem de adanm›ﬂl›k hissi duyuyorlar.
Psikolojideki kimi “ba¤lanma” çal›ﬂmalar›,
nas›l bir aﬂ›k oldu¤umuzun çocuklu¤umuzda anne-babam›zla nas›l bir iliﬂki içinde oldu¤umuzla
ilintilendirilebilece¤ini ortaya koyuyor.

PS‹KOLOJ‹ VE SANAT
ﬁizofreni hastal›¤› duygusal karmaﬂalarla tan›mlan›yor. Hastalar sosyal geri çekilme gösteriyor ve verdikleri duygusal yan›tlar içinde bulunduklar› durumla çeliﬂki gösterebiliyor. Örne¤in,
bir cenaze töreninde kat›la kat›la gülmeye baﬂlayabiliyorlar. Tüm bunlar›n yan› s›ra, pek çok halüsinasyon ve sanr› deneyimleri yaﬂ›yorlar. Halüsinasyonlar, ilgili bir d›ﬂ uyaran olmad›¤› halde
gerçekli¤i var say›lan yanl›ﬂ duyu alg›lar›. Kimse
konuﬂmad›¤› halde sesler duyma gibi. Sanr›larsa
do¤ru olmad›klar› kan›tlansa bile sürdürülmeye
devam edilen gerçek d›ﬂ› inançlar. Örne¤in, bir
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NE, NASIL, N‹Ç‹N?
Düﬂünün ki bir psikoloji deneyine gönüllü olarak kat›lmay› kabul eden kat›l›mc›lara oldukça dramatik bir film izlettiriliyor. Filmin sonunda gruptan baz›
kiﬂiler a¤lamaya baﬂl›yor. Araﬂt›rmac›, a¤layan kat›l›mc›lar› destekleyerek her
ﬂeyin yolunda oldu¤unu, devam etmelerini ve rahatlamalar›n› söylüyor. Daha
sonra ise, asistanlar› çabucak kat›l›mc›lar›n gözlerinden akan göz yaﬂlar›n› cam
tüplerde topluyorlar. Araﬂt›rmac›n›n akl›ndaki soru göz yaﬂlar›n›n bir amac›n›n
olup olmad›¤›. Belki de göz yaﬂlar› üzüntülerimizin üstesinden gelebilmemiz
için vücudumuzdan atmam›z gereken kimi maddeler bar›nd›r›yor. E¤er öyleyse, bu madde duygular›m›z› etkileyen önemli bir kimyasal olmal›! ‹ﬂte araﬂt›rmay› yürüten psikolo¤umuzun akl›ndaki soru bu. Araﬂt›rmas›n›n sonucu ne oldu dersiniz? Yan›t›n› bir sonraki say›m›zda bulacaks›n›z.

