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‹nsan geliflimi fiziksel, duygusal, sosyal
ve zihinsel olmak üzere bafll›ca dört temel
alandan olufluyor. ‹nsan geliflimini incele-
yen araflt›rmac›lar bu dört alandan birini
incelemeye odaklanabiliyorlar. Sözgelimi,
baz› araflt›rmac›lar geliflimin fiziksel yönle-
rini incelerken, baflka araflt›rmac›lar sosyal
yönünü incelemeye a¤›rl›k verebilirler. Ge-
liflimin farkl› yönleriyle ilgili tüm bu incele-
me ve araflt›rma sonuçlar› bir araya getiril-
di¤inde insan geliflimini bütünüyle anla-
mak mümkün. Geliflim psikolojisi, bir çocu-
¤u bütünsel olarak ele al›yor ve çocu¤un
geliflim dönemlerini ayr› ayr› inceleyerek
bütünsel bir de¤erlendirmeye varmaya ça-
l›fl›yor. Geliflmekte olan bir bireyin anlafl›la-
bilmesi için geliflimin her yönünün ayr›nt›l›
biçimde incelenmesi gerekiyor. “Geliflim
Psikolojisi” adl› bu kitapta, sözünü etti¤i-
miz çerçevede geliflimin farkl› yönleri ele
al›n›yor ve bütüncül bir bak›fl aç›s› yakala-
n›yor. Yazarlar, geliflim dönemlerini bebek-
lik, çocukluk ve ergenlik olarak gruplaya-
rak, her dönemin fiziksel, duygusal, sosyal
ve zihinsel özelliklerini inceliyorlar. Yazar-
lar kitaplar›n› flu sözlerle anlat›yor: “Bu ki-
tap öncelikle psikolojik dan›flma ve rehber-
lik anabilim dallar›nda okuyan ö¤rencilere
yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. Ancak geli-
flim psikolojisini lisans programlar›nda

ders olarak alan psikoloji, anaokulu ö¤ret-
menli¤i, s›n›f ö¤retmenli¤i ve felsefe grubu
ö¤retmenli¤i bölüm ö¤rencileri de kitaptan
yararlanabilirler…”
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Canl›l›k insanl›-
¤›n akl›n› yüzy›l-
lard›r kurcal›yor.
‹nsan kendine ve
çevresine bakt›¤›nda “canl› nedir?” soru-
sunu kendine soruyor. ‹mge Kitabe-
vi’nden ç›kan bu kitapta, insanl›¤›n farkl›
dönemlerde kendine sordu¤u bu sorunun
yan›tlar›n› ve yüzy›llar boyunca farkl› co¤-
rafyalarda geliflen biyoloji çal›flmalar›n›n
bir tarihini buluyoruz. Yazarlar kitaplar›n›
flu sözlerle tan›t›yorlar okurlar›na:

“Bu kitap, biyolojinin, ilk uygarl›klar-
dan bafllayarak, on sekizinci yüzy›l sonla-
r›na kadarki geliflimini almaktad›r. Canl›
dedi¤imiz zaman burada sadece bitki ve
hayvanlar kastedilmez, ayn› zamanda can-
l›lar›n en geliflmifl örne¤i olarak insan da
söz konusu edilmektedir. Bu yüzden er-
ken dönemlerde biyolojinin seyri ele al›n-
d›¤›nda, bitki ve hayvanlarla ilgili bilgileri
biz t›p bilgisi içinde buluyoruz. Dolay›s›y-
la da bu kitapta, bu teamüle uygun ola-
rak, özellikle ilk uygarl›klardaki biyoloji
biliminin serüveni, t›p bilgisi içinde veril-
mifltir.”

‹nsan›n do¤ay› ve özünde kendini tan›-
ma çabalar›n› anlatan bu kitapta, tarihsel
bir bak›fl aç›s› hakim. 
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Bilimle sahte bilimi
birbirinden ay›rmak
gerekir. Kimi za-
man sahte bilim
çok iyi k›l›k de¤iflti-
rir ve bilimselmifl
kisvesine bürünür.
Kimi zamansa çok
saçma görünen bir
fleye insanlar›n ko-

layca inand›¤›n› görür flafl›r›r›z. Peki, bu
neden böyle? Bilime karfl› bat›l inanç, sah-
te bilim ya da saçma düflünceler neden
daha çok ilgi görüyor. Kitab›n yazar› olan
Michael Shermer, kitab›nda bu sorulara
yan›t ar›yor; bu konuda yaflad›¤› deneyim-
lerini bize aktar›yor. UFO’lar, astroloji,
medyumlar, bunlar ve benzeri konular bi-
limin ilgi alan› d›fl›nda kalan ve sahte bi-
lim dedi¤imiz fleyler. Yaln›zca cahil, e¤i-
timsiz kifliler de¤il, birçok üniversite me-
zunu insan da bu tür inan›fllar› paylafl›yor.
‹nsanlar›n böyle fleylere neden inanmak
gere¤i duydu¤unu merak eden yazar, bu
davran›fl›n kökenini araflt›r›yor ve bize ya-
n›tlar sunuyor: “Cevab›m, yan›lt›c› biçim-
de basittir: Ak›ll› insanlar saçma fleylere
inan›r çünkü onlar ak›ll› olmayan neden-
lerle vard›klar› inançlar› savunmada yete-
neklidirler.”

Daha önce baflka kitaplar› da Türkçeye
çevrilen yazar›n bu kitab›n› da be¤enerek
okuyacaks›n›z.
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Kitapta Türk E¤itim Sistemi için oldukça yeni
bir olgu olan “Okul Teknoloji Planlama
Süreci”nin etkin bir biçimde nas›l
gerçeklefltirilmesi gerekti¤i inceleniyor. Bu
yeni kavram› merak edenlerin ilgisini
çekebilecek bir kitap.
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Çocuklar anne karn›ndan bafllayarak, sürekli
bir de¤iflim içinde geliflir. Bu geliflim,
bedeninde, zihninde, duygular›nda ve
davran›fllar›nda kendisini gösterir. Çocu¤unuz
büyürken onun neler hissetti¤ini daha iyi
anlamak ve onunla daha iyi iletiflim kurmak
için bu kitap oldukça yararl› bir kaynak.
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Türkiye ve 22 farkl› ülkenin e¤itim
sistemlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bu kitap
e¤itimciler için ufuk aç›c› bir kitap olabilir.
Farkl› ülkelerin toplumsal yap›lar›n›n ve e¤itim
sistemlerinin farkl› yazarlar taraf›ndan kaleme
al›nm›fl yaz›larla incelendi¤i bu kitab› konuya
ilgi duyan herkes merakla okuyabilir.
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