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Editörün Önsözü

Üç çeviri psikanaliz kitabından sonra, Psikanaliz/Psikoloji dizimizin dör-
düncü kitabı olarak Türkiyeli bir akademisyenimizin telif bir eserini ya-

yınlamaktan dolayı sevinçliyiz. Bu eserin yazarının Melek Göregenli olması ve 
de Türkiye’de ihmal edilmiş bir psikoloji alanı olan Çevre Psikolojisi konusun-
da yazılmış tek ders kitabı olması sevincimizi kıvanç düzeyine çıkartıyor.

Prof. Melek Göregenli, Türkiye psikoloji akademyasının çok değerli 
üyelerinden biri. Sosyal psikolog. Ege Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine de-
vam ediyor. Göregenli, Türkiye’de varolan sosyo-politik meselelere ya mesa-
feli duran ya da resmi ideolojinin kalıplarını aşamayan psikoloji akademyası-
nın geleneksel çerçevesini kıran yüzakı akademisyenlerimizden. Bilimsel çalış-
malarıyla ve de kamusal entellektüel faaliyetleriyle, işkenceden milliyetçiliğe, 
ayrımcılıktan çevre ve kimlik meselelerine kadar Türkiye’nin yakıcı bir çok 
sorununa müdahil olan, söz kuran Göregenli, akademisyenlikle aktivistliğin 
nasıl verimli bir etkileşim içinde olabileceğini de gösteriyor bizlere.

Göregenli’nin elinizdeki Çevre Psikolojisi kitabı, öncelikle kapsamlı 
bir giriş düzeyinde ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Sosyal psikolojinin bir 
alt-alanı olan çevre psikolojisi kısaca, fiziksel ve sosyal çevrenin insan psiko-
lojisiyle nasıl etkileştiğiyle ilgilenir. Yaşadığımız mekanlar (evler, mahalleler, 
kentler, vb.), fiziksel ve sosyal özellikleriyle orada yaşayanları nasıl etkiler? 
Ve tersinden söylersek, insanlar kendileri için ne tür çevreler yaratırlar? Çev-
re-insan etkileşiminin dinamikleri nelerdir? Kentleşme, göç, teknoloji, yaban-
cılaşma gibi olguların başdöndürücü hızlarla seyrettiği dünyamızda bu tür so-
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rular gayet kritik sorulardır. Anlamlı cevaplar, sadece merakımızı gidermeye-
cek, aynı zamanda daha insani, diğer deyişle daha yaşanabilir, çevresel me-
kanların yaratılabilmesi için önemli bir bilgi zemini de sunacaktır. 

Çevre psikolojisi sadece psikologları ya da sosyal psikologları ilgilendi-
ren bir alan değildir. Çok-disiplinli bir alandır ve kapsama alanında mimarlık, 
çevre mühendisliği, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, eğitim bilimleri 
ve siyaset vardır. Göregenli’nin kitabı da bütün bu alanlardaki ilgili derslerde 
okutulabileceği gibi, belediyeler gibi çevre tasarımında yetkili kamu kurumla-
rında çalışan uzmanların ve insan-mekan/çevre ilişkisi üzerine kafa yoran sivil 
toplum örgütleri ve yurttaşların da faydalanabileceği bir kaynaktır.

Daha insani bir çevre yaratmamızda katkı sunacağı inancıyla... 
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