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ÖN SÖZ

Konferanslarının tercümesini o kuya c ağınız Sir Frederic Barlett yalnız
. memleketinin değil, bütün dünyanın sayılı psikoloji alimlerinden _biridir.
İngiltere'nin ananelerine bağlı, felsefi düşünme temayülünün çok kuvvetli
olduğu iki Üniversitesinden birinde psikolojiyi laboratuar çalışmaları yapabilecek müstakil bir ilim halinde yerleşmesini ve tanınm~sını temin etnll:~.
şahsi araştırmalarile de bu ilmin muhtelif sahalarında yeni bir çığır açm?ğa
muvaffak olmuşdur. Onun sayesinde psikoloji İngiltre ' de kısa bir .zamanda
fevkalade inkişaf ederek içtimai faaliye tlerin muhtelif sahalarında rehberlik seviyesine erişmiştir . Hele psikolojinin birinci, bilhassa ikip.ci D\lnya
Harplerinde oynadığı rol çok mühim olmuştur. Hakikatte son harpte, bu
ölüm kalım mücadelesinde İngiliz'lerin : «Britanya meydan muharebesini
.bize psikologlarımız kazandırdı.» demelerinde onun büyük bir rolü · olduğu
. muhakkaktır. Nitekim bu çalışmalarının bir mükafatı olmak .üzere harbi
müteakip kendisine asalet ünvanı tevcih e dil miştir.
Bu muharebelerde avcı uçaklarının oyn ayacakları mühim rolü önceden kestirebilen İngilizler , pilotlar gibi diğer tehlikeli ve zor vazifelerde çalışacak personeli seçmeye yarayan en iyi psikoloji testlerini hazırlamaya
muvaffak olmuşlardır. Bunun gibi gerek personelin yetiştirilmesinde, gerek silahların en uygun şekilde imalinde ve kullanılmalarında da Sir Frederic'in nezareti altında çalışan psikologların birinci derecede tesiri olmuştur.
Memleketinde orijinal bir ilim adamı olarak tanınan Barlett, bu şöhre
tini kırka yakın müstakil veya yardımcılarile beraber neşrettiği araştırma
ların yanında bilhassa şu iki eserine borçludur: «Remembering» (Hatırla
ma) ile «Psikoloji ve İptidai Kavimlerin Kültürü». Bunlardan birincisinde
bu vakte kadar tamamile ferdi diye kabul edilen idrak, öğrenme, tekrar tanıma, hatırlama, tahayyül etme gibi tanımaya matuf psikolojik hadiselerde
içtimai tesirlerin rollerini göstermek ve yeni metotlar kullanmak suretile
öğrenme, ve umumi olarak ferdi psikolojide yeni ve çok verimli bir çığır
açmıştır . Aynı şekilde «Psikoloji ve İptidai Kavimlerde Kültür» adlı ikinci
kitabında da çok defa yanlış anlaşılan iptidai insanın hususiyetlerini izah
ederken evvelce ileri sürülen birçok hatalı fikirleri de tasrih etmektedir.
Yine bu eserinde kültür değişmeleri üzerine tesir eden psikolojik faktörlerle, değişmelerin mekanizması ve neticelerini çok orijinal bir tarzda izah
eder. Onun bu kitabında kull andığı bazı izah tarzlarile terimler ve ileri _sür.

.·:vn

düğü

faraziyeler sosyal psikoloji mensupları gibi kültür antropologları tarada benimsenerek literatüre geçmiştir .
Genç meslekdaşları, mesai arkadaşları ve yardımcılarının, «Baba» laJtabını taktıkları Sir Frederic'in tevazu ile sevimlilik, şahsiyetinin en bariz
vasıflarıdır. Onun için, gerek şahsiyeti , gerek ilmi kudreti sayesinde, etrafında daima kalabalık bir meslekdaş gurubu toplanmaktadır . 1952 de emekliye ayrılır ayrılmaz, «Tıbbi Araştırma Gurubu» (Medical Research Unit)
ismi altında, Üniversitedeki laboratuarından daha büyük, daha kalabalık, ve
"ilmi çalışmalar bakımından daha verimli bir enstitü kurmuş ve bunun başı
na geçmiştir. Buradaki araştırmalar kıs a bir zamanda, bilhassa Tatbiki Psikoloji bakımından büyük bir şöhret kazanmıştır . Yakında -tabının biteceği
. ni sevinçle haber aldığımız düşünmeye dair kitabı, oradaki çalışmalarının
bir mahsulü olmak üzere ömrünün belki de en kıymetli yadigarını teşkil
edecektir.
1886 senesinin 20 Ekiminde İngiltre'de Stow-on-the-Wold'da doğmuş
olan Sir Frederic 1909 senesinde Londra Üniversitesinden A. B. derecesini,
1917 senesinde de Cambridge Üniversitesi St. John's Kolejinden A. M. derecesini almıştır . O tarihten itibaren Cambridge Üniversitesi tedris heyetine
intisap ederek 1931 den itibaren Psikoloji Profesörü ve Laboratuar şefi olarak tekaüt olduğu 1951 senesine kadar bu vazifeye devam etmiştir. 1932 sır
nesinde «British Royal Society» nin azalığına kabul edilmiş ve birçok cemiyetlere de aza olmuş, «British Journal of Psychology» ve «Mind» gibi birçok
ilmi dergi çıkarmıştır ve hala da çıkarmaktadır . Yukarda bahsedilen eserlerinden maada «Psychology and the Soldier » ve «Political Propaganda» gibi
birçok değerli eserlerin de müellifidir.
fından

Dr. Müm.ta.:z Turhan.
Tecrübi Psikoloji Profesörü

BÜYÜK BRITANYA'DA YENİ

PSİKOLOJİ CEREYANLAR! (*)

1 -· 1914 HARBİ SIRALARINDA PSİKOLOJİ
1.

İngiliz Am?irizmi

Yeni sayıla1bilecek şeyler ile sayılamayacak şeyler arasında bir hudut
çizmek daima güçtür. Herhangi bir memleketteki psikoloji tekamülleri nazarı itibara alınacak olursa, «yeni» tabiri, mümkün olduğu kadar en fazla
muasır veya muasıra yakın dikkat ve araştırmaları ce~beden, hususi mevzular ve problemler vasıtasiyle tarif edilebilir. Herhangi bir grup, oldukça
sabit ·bir. kültür seviyesine vasıl olduktan sonra, umumi olarak böyle .Mfyük bir grupta, bu gibi problemlere yaklaşma metodları bir devirden diğe
rine geçinceye kadar son derece insicamlı bir manzara arzetmektedir. Mesela fevkalade mühim olan umumi bir hususta, Büyük Britanya'daki Psikoloji
ç;ılışmalarındaki tarz, Avrupa düşüncesi üzerinde John Locke ve
David
Hume'un büyük tesirlerde bulunduğu günlerdekinin hala tamamile aynı sayılabilir ..
Birkaç fazla ehemmiyetli olmayan istisnalar bir yana bırakılaca kolur-a,
karakteristik İngiliz tarzı, büyük bir çoğunluk ve inatçılıkla ampirik olarak
kalmıştır . Kafi sayıda münasip v akıalar toplanıp, tetkik ve tahlil edilmedikçe, ya çok az veya hemen hi ç bir nazariye kurulamaz. Bilgi ve ceıniyefn tab.ii genişl_emesine ayak uydurarak, sık sık görüldüğü gibi, münasip vakıa
ların vus'atinde de bir- değişme husule geldikçe, bu yeni gelişmeyi ancak
karşılayamadıkları takdirde, nazari formülasyonların değişmeleri icab eder.
İİm_i insicama inanan . kimseler bundan çok fazla hoşlanmayabilirler . Hakikaten bu, hem psikoloji ve hem de diğer başka birçok cihetlerde, bir nl!vi
ilmi f_ırsatÇılığa yol açmış bulunmaktadır. Şayet biz bir İngilizsek, veya tngilizler.e düşkünsek buna umumiyetle «tenvir edilmiş fırsatçılık» deıiz.
Şayet" bunlardan· hiçbiri de ğilsek, buna ekseriya daha az hoşa gidebilecek
bir
veririz. .
. isim
.
Muhtelif büyük milli gruplarda inkişaf eden, karakteristik ve son derec'e devamlı usul farklılaşmalarına, mutaddan fazla ehemmiyet vermek h~m
ent~resandır, hem de kanaatımca faydalıdır. Maamafih, İn~liz ampirizıni(*) Bu koriferaftslar türkçeye Psikoloji Asistanı Dr. Beğliin Birand tarafındm :er-

cüme

edilmiştir.
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Almanların aşikar ve önüne geçilmesine imkan olmayan sistemayüllerile şiddetli bir tezat teşkil ettiği ileri sürülmüşse de,
bence daha enteresan olan cihet, İngiliz ve Amerikan yolları arasindaki
karakteristik farklılaşmalardır ki, bunlara şimdiye kadar lüzumundan daha az bir ehemmiyet verilmiş olduğu kanaatindeyim. Psikoloji Amerika'da
bağımsız bir bilgi kolu olarak kabul edildiği andan itibaren, psikolojik
tecrübenin (aşağı yukarı herhangi bir psikolojik tecrübenin) meziyetleri
hakkında geniş ve oldukça tenkide tabi tutulmamış bir inanç doğmuş bulunmaktadır. Bununla müvazi olarak, nazariyeler kurmak için büyük bir
telaş görülmüş, tekrar ve tekrar olduğu gibi, ve bugün de olmakta devam
ettiği gibi, tecrübeler tertip edilip, süratle muayyen mekteplerin çerçevesine, bir bakıma «düşünce tavırları» bölmelerine yerleştirilmiştir ki, bu
tngiltere"de, nisbeten yavaş işleyen İngiliz kafasına, bazı bakımlardan şaşır
tıcı bir durum arz etmektedir.
Ampirik Britanyanın uzun bir müddet psikolojik tecrübenin sadece
değerine karşı değil, aynı zamanda mümkün oluşuna karşı çla septik bir
tavır takınmış olması, ilk bakışta acaip görünebilir. Herkesin bildiği gibi,
Alman sistemleştirmesi ilk tecrübi psikolojiyi kurup, bilhassa eğitim için
lüzumlu olan itibarı göstermiş, ve mektep kurucu Amerikada da psikolojik
tecJ:'.Übeler, hemen hemen mümkün olan her cihette, her yerde olduğundan
daha fazla bir heyecan ve daha az ·bir tazyikle tatbik edilmiştir.
Bütün bunlar hiç bir zaman tesadüfen olmamıştır. İngiliz ampirizmi
daima aklıselimle müşahedesi mümkün olan, tabii bir aiemdeki hadiseleri
ve vakıaları, ka1bule sımsıkı dayandığını iddia etmiştir. Ekseriya, tecrübecilerin vakıaları, tecrübeci tarafından bizzat kararlaştırılır, bir deyişle,
kendi tecrübi tertip ve tatbikiyle yaratılır. Fizik ve kimyada, bu ilimlerin
tetkik edegeldikleri vetirelerin nihai parçaları aklıselimle müşahedeyi icabettirmediğinden fazla bir zorlukla karşılaşılmaz. Bu yüzden fizik ve kimyayı, bütün dallarile birlikte, tamamile tecrübi bir yolla tetkike herhangi
bir mani yoktur. Hakikaten bugün dahi, mesela Avam Kamarasının ·arada
sırada büyük bir çekingenlikle ele aldığı «tabii ilimler» mevzuunda, fizik ve
kimyadan maada, diğer ilimlerden herhangi bir 1başlfasının mevzuubahis
edilmiş olması son derece nadirattandır. Biyolojik, ve bilhassa psikolojik
problemler ele alındığı takdirde karakteristik Britanyalı atitüdü şöyledir:
«Herşeyden önce vak'alar bulmalıyız. Yani, vakıaları buldukça kabul etmeliyiz. Ve zaten kafi derecede hüsnüniyetle arayan herkes bulur.»
Şimdi, bu fikirleri yakından tetkik edebilmeyi çok isterdim, çünkü
böyle bir teşebbüs hiç olmazsa misallerle, büyük ıbir sosyal gurupla blt
diğeri karşılaştırıldığı zaman ortaya çıkan, hayat ye onun problemlerine
yanaşmadaki karakteristik ve devamlı farklılaşmaları anlamamıza yardım
edebilirdi. Fakat burada böyle bir şeye teşebbüs için ne imkanımız ne de

nin, mesela
temleştirme

zamanımız vardır.
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2.

Sosyal krizde üç devre

Şimdiye kadar anlattıklarımdan, zaten zımni olarak kabul edilebilecek
nokta, İngilizlerin davranış tetkiki veya izahında başlıbaşına aklıselime dayanan müşahedenin kafi ge leµıe yeceğine kanaat getirebilmeleri için, mühim bir krize ihtiyaç bulunduğunu belirtmekti. Son 40 sene zarfında, Büyük
Britanya'da böyle üç ehemmiyetli kriz vukua gelmiştir. Bunlardan birincisi
1914 harbidir. İkincisi 1939 harbi, üçüncüsü ise, bilhassa İkinci Dünya harbinde fiziki ilimlerde ya:ıılan keşiflere bağlı olarak, bu her iki harbin tevlit
ettiği iktisadi ve siyasi neticelerdir. Bunlar, hiçbir kimsenin görmemesine
imkan olmayan, muazzam sınai ve sosyal değişiklikler meydana getirmişler
dir. Bu üç krizin hepsi birden ve bilhassa sonuncusu, bir hayli isteksiz olan
İngilizi, dümdüz, yardımcısız, am9irik bir tarzda insan davranışı , müşa
hedelerinin, şayet bunları davranışa bir rehber olarak kullanacaksak, tamamiyle kafi gelemeyeceğini kabule zorlamıştır.

3.

191 6

Denizal tı

Muharebeleri

Bu konferansların gayesi nazarı itibara alınarak böylece «yeni» tabiri
40 sene geriye kadar uzatılabilir. 1916 sıralarında , birçok tesirli ş ahıslarla ,
daha a:z: doğrudan doğruya tesirli olan bir kütlenin, aklıselimin ve an'anenin kullanılmasile bir harbin kazanılmasının imk ans ız olduğu gibi, kayb~di
le'bileceğini de idrak ettikleri görülmektedir. Tecrübi Psikoloji mevzuunda
ilk kat'i adımın ne bir devlet adamı, ne bir politikacı, ne de bir askeri mütehassıs tarafından değil de sonradan dünya çapında şöhret bulan ve Lord
Rutherford diye tanılan bir fizikçinin önderliğinde , başlıca i~ adamların
dan teşekkül eden sivil bir grupla atıl mış olması hem enteresan hem de manidardır . Şüphesiz Lord Rutherford, C. S. Myers ve T. H. Pear adlarındaki
iki Britanyalı tecrübi psikoloğun büyük tesirlerinde kalmıştı. Fakat hususi
(spesialize) bir davranış şekli icabettiren, düşman denizaltılarını keşfetme,
ve mümkünse sonra da tahri'.9 edebilme aletini kullanmayı azami istifadeyle
yapmak için, İngilterede psikolojik sahada, ilk organize teşebbüsde bulunan, tecrübe kullanan o ve onun gurubu olmuştur .
Bu teşehbüsün başında bulunma şansı, ki bu şansın iyi veya kötü bir
şans olarak kabul edilişi, kanaatimce, bakı ş zaviyesine dayanmaktadır, bana düşmüştü. Bu inkisafın daha ilk başından itibaren, hem fiziki araştır
malar ve hem de sınai meselelerle bağlı bulunuşu bir tesadüf eseri miydi?
Şayet öyleyse bu tesadüf, bilhassa son derece devamlı ve tesirli ·b ir tesadüf
sayılabilir.

O günlerde bütün yapmak istediğiilliz şey, muhtelif deniz sınıflarında
ki gönüllüler arasmdan, Britanya'nın denizaltı hüctımlarına karşıkoyabil
mesi için yegane çare olan, fiziki arama ve keşfetme .metoa'larını -muvaf-
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fakiyetle kullanabilmeğe duyu ve zekaları en müsait olan kimseleri seçmekti. Bu meseleyi, evvelden hazırlamış bulunan psikofizik tecrübelerini test haline soku!> kullanarak hallettik, ve zannederim, başarı ile hallettik dersem haklıyım. Şimdi geriye baktığım zaman, mümkün olduğu kadar
bütün te.crübe ve testlerimizi «ancak tefrik edilebilen farklılaşmalar» ı
nazarı itibara alan bir tarzda tensib etmiş olduğumuzu görüyor ve bu hadiseyi son derece enteresan buluyorum. Bizce, bu böyle bir psikofizik üniteydi ki, o zamanlar onun hakkında herhangi bir sual sormak aklımızdan
bile geçmemişti. Bunu işitme keskinliğini , perde tefrikini, yüksek sese r·eaksiyonu ve ses lokalizasyonlarını ölçmede kullandık. Bu şemaya bir türlü
uyamıyan, fakat kolay kolay görmemezlikten gelmemize de imkan olmayan
gürültü babında başımız sıkıştı. Şimdi, kanaatimce, o günlerde hiç ehemmiyet vermemiş olduğumuz bir başka mesele aslında bir bakıma en ehemmiyetli olanıydı.
Denizaltını dinleyen herhangi bir şahsın , teşhis etmesi icabeden ses
şeması karakteristiklerinden en fazla malı'.'ımat verici olan ritmdi. Tecrübi
psikolog olarak çalışan bu küçük gruptaki şahıslardan biri de Sir Hugh
Allen'di. Kendisi bir psikolog değildi. Oxford Universitesinde müzik profesörlüğü yapan Cambridge'li bir müzisyendi. Bir deyimle, ritmi çalışma
lara o ilhak etmişti. Kimse buna fazla kulak asm,adı. Başka hiç bir kimse
bu işle uğraşmak istemedi. Kendisi ne yapmaktaydı? Darbe, aksan, ölçülü
zaman fasılaları ve mükemmel kontrollü sür'atler gibi ince tahlillere teşeb
büs etmiyordu. Son derece hareketli parmaklarile, haşin sesinden başka
hiç bir alete de ihtiyaç göstermemekte idi. Arzu ettiği ritmi ya mırıldanıyor
veya par maklarile masanın üzerine vurarak çıkarıyor, bundan sonra lbuna
daima değişe n irticali farklılaşmalar ilave ederek ilk verdiği ritmi en çabuk tesbit eden, ve bütün dikkati dağıtıcı teşebbüslerine rağmen en uzun
müddet muhafaza edebilen şahısları seçiyordu.
Doğrusunu söylemek lazım gelirse, bu ta~amiyle ilmi ·b ir yol sayıla
maz. Standardları sübjektif, tembih edici sitüasyonları ve bunların uyan dırdıkları reaksiyonlar son derece mudildi. Herhangi birimiz hasta düştüğü
müz veya nakavt olduğumuz zaman, başka bir şahıs pek az veya hemen
hemen hiç bir fark göstermeden gelip bizim işimizi yapabilirdi. Sir Hugh
Allen'in vazifesini kimse Sir Hugh Allen gibi yapamazdı. Belki ilim adamlarile sanatkar arasındaki en mühim farklardan biri, ilim adamlarının gün
geçtikçe fert olarak kendilerini aratmamaya meydan vermeleri, sanatkarların ise böyle 'b ir şeye hiçbir zaman yanaşmamalarıdır. Her ne hal ise,
bugün bana öyle geliyor ki, belki o sıralarda aramızdan iki veya üçümüzün
kafasında bir tohum ekilerek, her iki harb arasındaki sıkıntılı fasılada gelişmiş, ve Büyük Britanyada Tecrübi· Psikolojide son inkişaf devri olan ikinci kritik devirde çiçeklenerek meyvasını vermiştir. Belki daha o devirlerde
bizler, muğlak sitüasyonlar ve bunlara verilen muğlak ve şemalı cevaplar
4
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üzerinde, psikolojinin itimada şayan ilmi bir tarzda araştırma yolları bul ması icabetÜğine , ciddi ve tesirli bir şekilde inanmaya ·başlamıştık . Basit
olduğu iddia edilen «ancak tefrik edilebilen farklar» dan belki de bir bakıma daha fazla sübjektif standarda benzeyen ölçüler bulmamız icabet:ı;nek
teydi. Şimdi artık başlarda söylemiş olduğum bir mesele ıbiraz daha fazla
vuzuh kazanmıştır. Zannederim psikolojik tekamüller nazarı itibara alına
cak olursa, herhangi bir memlekette «yeni » hudutları içinde sayılabilecek
şeylerin, aynı zamanda , hususi mevzu ve problemlerle teşhis edilebileceklerini iddia etmiştim. Kendi mensup olduğum gurubun denizaltıları babın
da yaptığı şeyleri diğerleri , Krali Hava Ordusu için, ve bilhassa gece uçuşu
meselesinde yapmaya çalışmaktaydı. Kısa bir zaman sonra, İngilterede nörolojik cihete yönelmiş olan psikologlar, merkezi sinir sistemi sa'katlıklan
nın tesirleri ve bilhassa bunların lisan kullanma ve düşün ce üzerindeki muh
temel tesirlerile meşgul olmaya başladılar .
1

i!

4.

1

Psikologlar ve diğer mütehassıslar

Zannıma

göre, bu devreyi «yeni» ve hem de son derece mümtaz kılan
şekilde, bu sıralarda psikologların kendi şatolarından çıka
rak diğer mütehassıslar ve halkla temas etmiş olmalarıdır. Bilhassa o sıra
larda psikologlarla fizikçiler ve daha sonra da psikologlarla mühendisler,
birbirlerini daha iyi anlamaya ve 'birlikte çahşmaya başlamışlardır. Birinci Dünya Harbi sıralarında bu münase~etler yalnız başına diğer mütehassıslarla olmuş olsaydı - veya bilhassa psi•kologların kendileri diğer sahalarda ihtisas kesbederek bizzat tatbikatlarda bulunmağa teşebbüs etmiş
olsalardı_ - Britanyada psikoloji bir nevi fizik veya matematiğe benzeyebilirdi.
Bu gibi tehlikeler tehdit etmiş olmakla beraber tamamile vuku bulamamıştır. Kanaatimce, bunun başlıca sebebi, bu tekamüllerin en
müstacel
pratik problemlerle husule gelmiş olmalarındandır. Şatosunu terkeden Britanyalı psikoloğun di ğer başka münasebetleri de alelade halkla olmuştu.
Bence herşeyden çok bu hadise, Britanyalı psikologların makul ve halis
psikolog olarak kalışlarına en fazla yar dım etmiş bulunmaktadır.
Britanyadaki bu devir psikolojisi hakkında söylenmesi icabeden son
bir mesele daha vardır . Bu da, geniş bir sahada acele pratik yarıdımlar beklenen hususi vaziyetlerdeki insan davranı şlarını , hususi ve kontrollü müşahede ve tecrübe metodlarile tetkik mecburiyetine pek çok kimselerin
artık inanmaya başlamış olmalarıdır. Fakat hem onlar, hem de arzu edilen
metodları psikolog olarak inıkişaf ettirmeye çalışan 'bizler, o günlerde bunları sadece bir noktadan görebümekteydik. Fizikçiler, mühendisler, bu
hususi hallerin tetkikini mümkün kılan aletleri hazırlamaktaydılar. Ve biz
psikologlar ise, sadece bu aletleri kulla:ııacak olap şahısları seçmekteydiık.
Hiç kimse tam olarak ·b unun ne kadar yetersiz, ne kadar tek taraflı lbir görüş olduğunu henüz idrak edememişti.
şey

bariz bir
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1939 HARBİ SIRALARINDA PSJKOLOJİ

1.

Yeni bir

başlangıç

ve o krizin içinde ba şlayıp gelişen inkişaflardaki
o krizin bazı hususiyetlerini de ·benimsemiş olma
ihtimalleridir. Kısa bir müddet zarfında müthiş bir enerjiyle takip edilebilen
bu inkişaflar, daha sonra tıpkı o kriz gibi yok olurlar veya hiç olmazsa fazla nazarı dikkati celbetmemeye mahkum bulunurlar. 1914 - 1918 harbi devam ettiği sırada, salahiyet sahibi olan birçok şahıslar tecrübi psikolojiden yardım beklemişler, Büyük Britanyalı birçok psikolog da o sıralarda
dikkatlerini problemlerin pratik şekilleri üzerine temerküz ettirmeye bilhassa ihtimam etmişlerdi. Fakat harbi müteakip psikologlardan medet uman
o kişilerle, onlara ıbu yardımı yapan psikologlar hep birlikte krizin doğu
şundan evvelki devreye dönüverdiler. Bu bütün bütün de böyle olmamıştı
tabii. İngiltere'de yine o sıralarda Dr. C. S. Myers'in başkanlığında birkaç
psikolog, psikoloji ile sanayi, tip ve ordu organizasyonları arasında devamlı bir geçit inşa etmeye her ne pahasına olursa olsun karar vermiş bulunmaktaydılar. Bu şahısların vazifeleri çok zordu ve geçtikleri yollarda onlara
ancak birkaç kişi refakat edebiliyordu. Fakat şimdi tecrübi psikolojinin
tekamülü sahasında, İngiltere'deki en mühim adımların bu şahıslar tarafından atılmış bulunduğu artık tekarrür etmiş bulunmaktadır.
Bir kriz

dolayısiyle

başlıca sakatlık, bunların

2. Eleme Testleri

Umumi olarak, 1914 - 1918 devresinde psikolojinin yapmış olduğu en
mühim yardımlardan birisi, faaliyet mihverini gayet tabii bir şekilde değiş·
tirmiş bulunmakla beraıber, faal kalmaya yine de devam edebilmişti. Bu,
hususi olarak hazırlanmış olan «testlerin» hem fert1erde veya guruplardaki zihni ve bedeni her çeşit faaliyete ait kabiliyetlerinin tayininde, ve
hemde bilhassa istatistiki tahliller vasıtasiyle, bu faaliyetleri tet:~il eden
temel vetirelerin tetJkikinde kullanılabilmesinin mümkün bulunduğu fikriydi. Pratik bakımlardan bu testlerin inkişafında zaten, herkesin de bildiği gibi, kuvvetli olarak Amerikan Psikologlarının tesirleri mevcuttu. Bilhassa orduya subay seçiminde Amerikalıların geniş çapta zeka testlerini
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kullanmaları İngiltere'de

•

Daha nazari bakımdan
ve yeni istatistiki analiz metodlarına bağlı olarak, iki harb arası devresinde
zeka testleri hareketi, bilhassa Charles Spearman ve Cyril Burt'ün çalışma
larile tesirli bir vaziyete girmiş ıbulunuyordu. Bu yüzden 1939 devresinde,
zaten sıkıntılı geçen sulh devresi yeniden harb ·krizine intikal ettiği zaman,
"birçok İngiliz psikologlarının , kendilerile, kendilerinden evvelkilerin 1918
de bırakmış oldukları yerden başlayarak devam etmeyi düşünmüş olmaları
şayanı hayret bir hadise sayılamaz.
Deniz, .Hava ve Kara kuvvetlerinin psikologlardan ilk istedikleri şey
seçme testleriydi. Ve bu talepler le karşılaşan psikologların hepsi zaten seçme testlerini hazırlayacak şekilde kendilerini yeterli zannetmekteydiler.
Fakat her iki tarafında daldıkları uykudan bir hayli sert bir si.lkinişle uyanmaları için çok bir zaman geçmeyecekti. İlmi bilgilerin diğer dallarında ,
harb tekniğine ciddi tesirlerde bulunabilecek şekilde , sür'atli inkişaflar kaydedilmiş bulunuyordu. Yine bu sahalarda şayanı hayret derecede inkilapçı
adımların atılmasına da ramak kalmıştı, fakat zaten harb patlar patlamaz,
yeni mücadelenin makineler ve bu makineleri kullanmada maharet kesbetmiş kişiler arasında bir müc.adele olması mukadderdi. Şimdi, (!bizim hepimizin o zamanlar •b irlikte düşünmüş olduğumuz ·gibi) aşağı yukarı tamamen :maıkineleşmeğe doğru yapılan bu değişmelerin, psikolojik metodlarla
seçimi daha ehemmiyetli ve daha da tesirli kılacağı düşünülebilir. Buna iki
şey mani olmaktaydı. Birincisi, o kadar fazla hususi ameliyeler mevcuttu
ki, kafi sayıda tabii olarak hususi kabiliyetlerle mücehhez teknisyen bulmak imkansızdı, ikincisi de, teknolojik inkişafta fizik ve kimya ilimleri
beraberce taarruza geçtikleri an öyle süratli bir ilerleyiş vuku buluyordu
k, yeni keşifleri kullanacak şahıslara ait hususi testler, derhal demode bir
vaziyete düşüyordu . Psikolojik testler için en ideal sitüasyon, mümkün olduğu kadar sabit, namzetler arasından büyük bir kısm ının reddedilmesine
imkan bırakan ve lazım olan dakiklik standartları oldukça mutedil bulunan
derin akisler

uyandırmıştı.

sitüasyonlardır.

3.

Makinelerin psikolOjik

bakımdan planlanmaları

Ha:rıb

krizi devam ettiği müddetçe, Büyük Britanya'da psikolojik inkitestlerden ve seleksi onlardan, makine ve makinelerill kullanış planları ile talimlere ·doğru yönelmeğe ·başlamıştı. Ayni zamanda herhangi bir
şekilde sakatlığı ·b ulunmayan büyük bir çoğunluğun, öğretildikleri takdirde
doğru ve ' muvaffakiyetli ·b ir şekilde kullanmalarını mümkün kılacak bir
tarzda planlanmış makineler niye yapmıyalım, diye söylentiler de başladı.
Tabiidir •ki, ·b u fikirlerin köklenip büyümeye başladığı kuvvet, en çok makineleşmiş Krali Hava Ordusuydu. Psikolojik bakımdan . en büyük yardım,
o sıralarda başında bulunduğum Cam'bridge laboratuarından gelmişti, fakat
şaflar,
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hiç bir zaman Britanya Tıbbi Araştırma Cemiyetinin bize yapmış olduğu
maddi ve manevi muazzam yardımları unutmamıza imkan yoktur. Bundan
birkaç sene önce İskoçya'dan Cambridge'e genç bir talebe gelmiş bulunuyordu. Kenneth Craik isimli bu fevkalade parlak araştırıcının adı büyük
psikologlar listesinin en üst kısmına hakkedilmelidir. Kendisi bu değişik
sitüasyonun, bedeni çalışmalarındaki muhtelif mekanizmalar ve bunların çalışma anındaki kontrolleri hakkında daha geniş malümatımızı ilk önce icabettirdiğini görenlerden biridir. Ancak bundan sonra, belki, insan kabiliyetlerine yapıları en mükemmel bir tarzda uyan makineler planlanıp yapı
labilirdi. Bu pratiğe doğru yönelmeden daha da fazla bir şeydi. Bu, makinelerin ins a nların amiri olduğu fikrinden dönerek, insanların makinelerin
efendisi olduğu fikrini ilan etmekti. Diğer başka yerlerde, (bilhassa belki
aynı tesirlerin aynı anda işlemekte olduğu Ameriika'da ise daha fazla bir
şekilde) . insana «makine hakimi» gözile de · bakı1mağa başlanmıştı. Craik'i
harbin sonlarına doğru bir kaza neticesinde kaybettik, kendisi, biraz da
falsefi olan bu iki görüşten hangisini tuttuğunu henüz sarih olarak bildirmemişti. İngiliz tecrübi psikologlarının 1948 ile bugünkü gün arasında,
ilimlerinin inkişafında attıkları en mühim adım sayılan maharetli insan davranışlarının tetkikinde lüzumlu olan temeli, Deniz ve Hava kuvvetlerine ait
bir kısım problemlerle olan yakın münasebetlerinin yardımiyle, atmış bulunan ilk fert Craik olarak kabul edilebilir.
Büyük .b ir ehemmiyeti olduğundan dolayı, bu devrede psikologlarla,
pratik sahalarda son: derece müessir nüfuz sahfüi olan şahsiyetlerin , temel
psikoloji problemlerine karşı takınmış bulundukları yeni tavır üzerinde bi_raz tavakkuf etmenin lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Bu yeni yönelme ani
olmamıştı , büyük mücadelelerle elde edilmiş ti , ve birçok bakımlardan da
İngilt ere' de hala tamamlanmış olarak da sayılamaz . Dünyanın herhangi bir
yerinde Psikolojinin laytk olduğu ciddi ve ilmi muameleyi görmesi için
yava ş ya va ş y apılan teşebbü slerde karşıla şılması muhtemel
ehemmiyetli
güçlükleri sarih olarak gösterebildiği için, bir kısmı daha evvelce hiç anlatılmamış bir hikayeyi anlatacağım .
1939 senesinde , henüz ikinci dünya harbinin başladığı sıralarda, İn
giltere'de r akipsiz tesiri olan .b ir ş ahı s bir gün bilhassa talim işi ile ilgili
Krali Hava Ordusu yüksek rütbeli subaylarından ıbirine , pilot yorgunlukları
ha kkında ne gibi tedbirler alındığını sormu ş tu . Bu suale verilen cevap şöy
leydi: «Geçen harbde yıkılıncaya kadar devam ediyor sonra bir hafta istirahata çekiliyorduk. » Gayet tabii bu cevap suali soranı tatmin edememiş,
ve yakın bir istikbalde son derece ciddi bir mesele olacaık olan ve hakikatte de olmuş bulunan bu meseleye bir hayli üstünkörü bir cevap olarak kabul etmişti. Böylece, Hava Ordusu pilotlarını karşılaşacakları güçlüklere ve
yorgunluklara göre hazırlamak için çareler aranması emri verildi. Bir zaman
sonra bu emir, bu vazife içiıri kendisine kısa bir hafta sonu veriltni~ olan

bir arkadaşım vasıtasiyle bana aksetti. Kendisi daha sonra «l3unun altından
kalkılma sı güç bir iş olduğunu kabul etmiştim », dedi «fakat birden birisinin bana senin yazmış olduğunu söylediği "psikoloji ve asker" isimli kitabı
hatırlayarak kütüphaneden istettim. İyi bir tesadüf eseri olarak kitap kütüphanede mevcuttu. Hepsini okudum ve pazar günü, Bedeni ve Ruhi Uygunluk hakkında çoğu iktibaslardan müteşekkil k!sa bir rapor hazırladım.
Pazartesi günü Hava Vekaletine götürdüm. Hava Mareşali tasdik ederek
derhal geniş bir şekilde yayınladı.
Bundan aşağı yukarı iki sene kadar sonra, pilotların yorgunluğu meselesi son derece -ehemmiyet kesbederek, arhk onların karşılaştıkları şart
lardan çok farklı olan şartlarda yapılmış, sadece klasik fizyoloji ve psikoloji
tecrübe prensiplerini bu i~ tatbik ederek bu meselenin halledilemiyeceğine
herkes kanaat getirmiş bulunuyordu. Hususi tecrübelere ihtiyaç bulunduğu
resmi olarak kabul edilmişti. Cambridge Pilot Yeri Örneğini Craik planlıya
rak inşa etti ve böylece (mühim nazari alaka ve "büyük bir pratik kıymeti
haiz olan) yüksek maharetli çalışmaları müteakip husule gelen yorgunluk
meselesi üzerindeıki araştırmalarda ilk adım atılmış oldu.
Nazarı dikkati celbetmek istediğim noktalar şunlardır: İngilterede 1916
- 18 senelerinde son derece ehemmiyet kesbetmiş bir psikoloji problemini
şimdi anlattım. O zamanlarda bu mesele _
yüksek makamların ak!}. selim adı
nı verdikleri kaide ile cevaplandırılmış ve hiç bir kimseye bu mesele üzerinde birşey1er daha yapabilecek ne fırsat verilmiş ve yahut ne de teşvik
edilmişti. Lazım olan hal şeklini , ne a'klıselim kaidesi ne de teşvik makamlara müracaatlar başarabilmişti. En nihayet, en fazla «pratik» olan şahıslar
bile araştırma ve tecrübe ihtiyacına kanaat getirmeye mecbur kaldılar.
Bu hususi mesele üzerinde bir müddet durmuş oluşumun iki sebebi
vardır. Bunlardan birincisi, diğer ·b ütün çalışma tarzları pratik manada yetersiz 'b ir netice verinceye kadar, İngiltere 'de veya insan davranışlarım
ciddi bir ilmi tetkik mevzuu olarak ele almaya karşı çekimser bir tavra
sahip herhangi ba şka bir sosyal gurupta, bir psikolo ğu n karşılaşabileceği
ve yenıneğe mecbur olduğu bazı güçlükleri son derece güzel izah etmesidir. Bu noktaya gelecek konferansta yeniden temas edeceğim. Belki de bundan daha mühim olan ikinci sebep, İngiltere'de son 11 sene zarfında tecrübi
psikoloji alanındaki inkişafların en mühim hususiyetini. teşkil eden maharetli insan performansı üzerindeki kontrollü çalışmaların tamamiyle yeniden şekillendirilmesinde, bu had derecede yorgunluk veya «maharet
y'orgunluğu» adını vermiş olduğumuz meseleye dair yapılan tecrübi çalı~
maların öncülük etmiş olmalarıdır . Gelecek konferansımda, ince bir maharet isteyen fiillerin araştırılmalarına karşı takınılmış olan bu yeni tecrübi
tavrın tasvir ve izahını yapmaya teşebbüs edeceğim.
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HARB SONRASI PSiKOLOJiSİ

Tecrübi Psikolojiye

Deği~ik

Bir

Sa.kış

İkinci Dünya harbinin hitamında İngiltere'de Psikoloji, 1918 senesinde
vaziyetten cezri bir ş~kil de farklıydı. Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden her birinin şimdi birer Personel Araştırma Komitesi bulun •
makta ve bu komiteler son derece aktif ve müessir bir durum arzetmekteydiler. Bilhassa Deniz ve Hava kuvvetlerinin Araştırma Komiteleri hala
aynı faal durumu muhafaza etmektedirler. İlmi psiıko lojinin inkişafı bakı
mından ·daha ehemmiyetli bir nokta, bütün bu komitelerin hepsinin Tıbbi
Araştırma Cemiyetiyle daimi irtibat halinde bulunmuş olm.alarıdır. Bunun
böyle oluşu ·bilhassa cemiyetin o. zamanlar katibi bulunan Sir Edward Mellanby'nin şahsi teşebbüs, alaka ve tesirleriyle mümkün o1muştur. Tıbbi Araştll'ma Cemiyeti, . dev le tin himayesi ve İngiliz hazinesinin mali yardımına
sahip fakat herhangi bir siyasi tesirden azade, devamlı ·b ir müessesedir.
Meşhur sivil ilim adamlarından teşekkül eden bu cemiyette azalar, herhangi bir anda bütün biyolojik sahalarda araştırma yapmağı mümkün kılacak
bir şekilde seçilmişlerdir. Daimi ıbir katibi ve merkez memurları vardır.
«Tıbbi» teriminin daima en geniş ve en liberal tefsirini kabul etmiş , bir cemiyettir. Beşer sıhhati, kullanışsızlığın önlenmesine yardrm, veya herhangi bir şekilde ferdi yetersizliğin sakınılması gibi mevzular onun araştırma
sahası içine girmektedir. Tı.bbi Araştırma Cemiyetile, Ordu Kuvvetleri fizyoloji ve psikolojik araştırma cemiyetlerinin arasında doğmuş olan J;>u yeni
ve yakın münasebetin iki manası vardı: (1) Harb sırasında başlanılmış bulunan tecrübi psikoloji sahasındaki çalışmaların kısmı azamına devam müm
kün olup genişletilebilir ve (2) modern ve medeni bir cemaatte, normal
hayat için birer mana kazanan bu çalışmaların, daha geniş ve daha tesirli
bir halk kütlesi tarafından kabul edilme şansları arttırabilirdi.
Tıb A. C. tarafından inkişaf ettirilen esas araştırma faaliyetleri, ekseriya bir üniversite veya bir hastahaneye bağlı olarak, veya hu tarz müesseselerden tam\).mile müsta kil bir şekilde, hususi olaraık seçilıniş araştı
rıcılardan mürekkep guruplar veya birlikler tarafından yürütülmekted.4'.
1944 senesinde Cemiyet, Cambridge Üniversitesinde Tatbiki Psikoloji Araştırma Birliğini tesis etmiştir. Bunun gayesi, umumi olarak «Değişik mu·
bulunduğu
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hit1erde ve iş sahalarına da sıhhatli insan performansına ait umumi prensipleri keşif maksadile insan davranışını .müşahede etmek ve ölçmektb
Maksat, hem umumi ilmi ehemmiyeti haiz ve hem de ister endüstri sahasında olsun, ister Ordu Kuvvetlerinde ~lışan insanlara tatbik edilsin, pratik değerleri haiz prensipleri bulmaktı. «Tatbiki ıkelimesinin 1buradaki kullanılışının, bütün tıbbın tatbiki bir ilim oluşu gibi bir manada alınmadığı
aşikardır. Günlük hayatın bin türlü meşgalesile cebelleşen kadınların ve erkeklerin aktüel hayatları üzerinde, doğrudan 'doğruya veya dolayısiyle bir
münasebeti bulunan herhangi bir psikolojik preblemi tecrübe ve müşahede
yoliyle araştırma hüviyeti bu Birliğe ta başından verilmiş bulunuyordu.
Bu Cambridge Birliğinin , Tecrübi Psikolojinin metod ve problemlerine
dair muasır İngiliz görüşünü şekillendirme'kte büyük bir rolü olduğu ve
şüphesiz, bir bakımdan da bu gurubun çalışmalarile diğer başka gurupların çalışmalarından daha fazla aşinalığım bulunduğundan, bu Birliğin psikolojide inkişaf ettirdiği yolları daha teferrüatlı olarak anlatmaya çalışa
cağım. Fakat aynı zamanda, diğer başka tesirlerde unutulmmalıdır. Tıbbi
Araştırma Cemiyetinin «Endüstriel Psikoloji Araştırma Gurubu» Londra'da
Üniversıte Kolejinde, «Mesleki intibak araştırma birliği» Londrada, Mandsley hastahanesinde ve bilhassa görme ve işitmeğe ait problemlerle ilgili
birkaç gurupta daha başka yerlerde kurulmuş bulunme'ktadır. Dokuz sene
evvel, Nuffield mütevellileri tarafından Cam.bridge'de 'kurulmuş bulunan
«Yaşlanmanın Psikolojik Problemlerini Araştırma Birliği » Liverpool'a nakledilmiştir ve şiı:pdiki halde Tıbbi Araştırma Cemiyeti tarafından idare edilmektedir.
Birkaç sene evveline gelinceye kadar, Tıbbi Araştırma Cemiyeti, daha
eski bir cemiyet olan, d kat aynen onun gibi devlet yardımı görmekle beraber, politik mülahazalardan uzak bulunan İngiliz İlmi · ve Suıai Araştır
ma Şubesi, Kimyevi, fiziki ve mühendislik noktaı nazarından tetkik edilen
sadece teknolojik pro1blemlerle alakalı olmaktaydı. Endüstriel sahalardaki
beşer problemleri ehemmiyet ıkesbetmeye başlayınca, bu şu1be alaka sahasını genişletti. Tıbbi Araştırma Cemiyeti birlikte dört sene evvel kurmuş
bulunduğu iki komite, sahalarında çok meşhur ve müessir olmuşlardır . Bu
komitelerden birisi, Endüstride Fert Verimi, diğeri de Endüstride insan
münasebetleri problemlerile meşgul olmaktadır.

Harbi takip eden bu devrede psikolojinin, bilhassa tecrübi baıkımdan,
aşağı yukarı Büyük Britanya'nın bütün üniversite I merkezlerinde daha
kuvvetli, daha tanınmış ve daha anlaşılmış bir vaziyette ele alındığını bildirmem icab etmektedir.
Bu 1konferansın geri kalan kısmında ve gelecek konferansda Cambridge Tatbiki Psikoloji Araştırma Birliğinin bir kısmı çalışmalarından ve alaka sahalarından <bahsedeceğim. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, ;b u •birliğin yaptığı çalışmalar bu sahalardaki daha 'birçok teşebbüslerin
ancak
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vechesini göstermektedir ve ilerde sırası geldikçe, diğer başka teşeb ~
büslere de işaret edeceğim . ·

bir

2.

Maharet isteyen fiil ve hareketlere ait problemler

Cambridge Birliği tesis edildiği sıralarda, onun azası olan araştırıcılar
birçoğu harbin ortaya attığı meselelerle zaten tamamile meşgul bir
durumdaydılar. O zamana kadar, daha evvelce de belirtmiş olduğum gibi,
alelade erkeık ve kadınların mümkün olduğu kadar süratli bir tarzda, muvaffaıkiyetle kullanmasını öğrenebilecekleri teknik vasıtaların planlanması
problemi üzerinde büyük bir ehemmiyetle durulmaktaydı. Bu gi bi problemler, Cambridge'deki gurubun üzerinde rahafükla çalışabilecekleri problemlerdi, çünkü hem mükemmel bir laboratuara ve onun bütün kolaylıklarına
sahip ·b ulunuyorlar, ve hem de azalarından bir kısmı, hiç olmazsa fiziki ilimlerde, bir miktar tecrübesi olan kimselerden teşekkül etmiş bir durumdaydan

1

dı.

Makinelerdeki bu ani inkişafların Deniz, Kara ordusuna mensup erlerden gittikçe daha mürekkep davranışlar talep ettiğini artık herkes bilmektedir. Umumiyetle bir tek hadiseyi değil de birbirile münasebettar hadiseler serisini süratle ve doğru bir şekilde müşahade ederek, bunlara
süratli, dakik ve ayarlı, aşağı yukarı muayyen bir cihete yönelmiş, birbirine
bağlı hareketler serisile reaksiyonda bulunmak icabetmektedir. Bu mesela,
silahların hedeflerine yönelme, hedef tayini, bütün ıgemilerin, tankların ve
tayyarelerin ve daha başka müteharrik muharebe vasıtalarının kullanılış ve
yöneltilişlerindeki bütün vetirelerde rastlanan umumi bir tablodur.
Meseleyi geniş olarak ele alacak olursalk, psikolojik a_raştırma için dört
esaslı sahanın kabul edildiği söylenebilir. Bunlar: (a) işaretlerin hususiyet
ve tanzimleri - yani, makine veyahut aç ık sahalardan seçilerek verilen muharebe işaretlerinin hususiyet ve tanzimleri, (b) kontrolların hususiyet ve
karakterleri, yani işaret verilir verilmez harekete geçirilecek olan ma,kinenin müteharrik kısımlarının hususiyet ve tanzimleri, (c) yükseklik, sürat,
fazla ısı veya rutubet, devamlı hareket gibi muhtelif müşküllerin, bilhassa
işaretlerin tefsiri ve kontrolların idaresindeki tesirleri, (d) sun'i bir şekil
de hazırlanmış talim cihazlarının kullanılışı ve mümaresenin intikalile bilhassa alakalı olan, süratli ve muvaffakiyetli talim şartları .
Kontrol ve işaretlerin planlanması ve bunların mezcedilmiş bir vaziyette faaliyetlendirilmeleri hakkında yaıpılan tecrübi tetkiıkler vasıtasile,
maharetli davranış üzerindeki araştırmalar büyük bir ehemmiyet kesbetmeğe başlamışlardır.

Maharetli insan hareketlerinin esas vasıflarını izah eden tecrübeler ve
bunların 'k ontrollü bir şekilde tetkiklerini mllmkün ikılan elveriŞli metodlar çok sayıda ve fazla teknik olduğundan böyle kısa bir konferansta
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bunları etraflıca anlatmak hemen hemen imkansızdır. Bütün yapa'bilecebu vasıfların neler olabil eceğini sıralamak . ve bunların tetkikinin

ğim , şey ,

halihazırd a

neden büyük bir ehemmiyeti
3.

Maharet ve

olduğunu

belirtmektir.

Vasıfları

Herhangi bir performan s, ancak işaretlerle kontroller, reseptörlerle
faaliyete geçtiği , malumatlarla hareketlerin bir cihete tabi olarak muayyen
bir sonuca doğru hareket eden m analı bir silsile halinde birleştikleri zaman, maharetli bir performans sayılır. Bövle bir silsilede hadiselerin nizamı , hem malumat ve hem de faaliyet bakımından , geniş prensiplere tabi
seyyal bir görünüş nizamına ve muhtelif lokal keyfiyetlere sahip olabilirler.
«Bir örnek» faaliyet denilen şey , şimdi bir şekilde , daha sonra başka baş
ka bir şekilde yapılmış olabilir, fakat her iki yolda o işe uyabilmektedir.
Maharetin silsilesi içinde, onu terkib eden azaların en mühim vasfı
onların tanzimleri veya «ayarlarıdır», yani her bir aza zaman bakımından
öyle bir sıraya tabi olur ki, çevredeki diğer bütün az2~ar zorlanmış bir
gecikme veya aceleye tabi olmadan yerlerini a lırlar. Maharetlerin bu zamana ait yapısını en uygun bir şekilde tetkik edebilme metod ve ölçülerine hususi bir alaka gösterilmiş bulunmaktadır.
Herhangi bir bedeni maharet silsilesindeki faaliyet terkibine göz atacak olursak mümkün olan üç tane zamana ait ölçü bulunur: (1) tembih
veya işaretle , hareketin başlan gıcın a kadar geçen fasıla (reaksiyon zamanı) ,
(2) hareketin kendi zamanı , (3) ve bir hareketin hitamile diğerinin başlan
gıcı arasında geçen fasıla ki, bu , ek~eriya hareket cihetinde meydana gelen aşağı yukarı mühim değişmelerle tarif edilmektedir. Dinlenme zamanı.
Bunların içinden asli olarak en mütehavvil o lanı bu üçüncüsüdür. Talim
veya cehit sarfile en fazla azaltılması mümkün olan, yorgunluk veya kesintisiz faaliyet gibi her çeşit muhiti zorlamalarla en fazla üzerinde tesirde
bulunabilen bu son zikredilen fasıladır .
Hem Cambridge birliğinde ve hem de İngiltere'nin diğer •başka birçok
yerlerinde yapılmış olan tecrübeler, maharet silsilesi içindeki hareketler
arasında bulunan bu istirahat devresi zarfında, maharetli faaliyete idraki
yardımın en mühim tesirinin meydana geldiğini göstermiştir.
Makineyi
işleten adam, büyüklük, biçim veya pozisyon gibi muayyen bir muhiti hususiyeti teshit etmekte, ve yeni gelecek işarete dair bir ön-idrak, bir tahminde 'bulunmaktadır. Merkezi nörolojik faaliyetlerin en fazla tesirde ıbulun
duklan maharet merhaleleri, ve pürüzsüz ve ehliyetli bir maharet performansını ıkarakterize eden «ay arlamanın » en ehemmiyetli nazımları işte bunlardır .

İster bedeni ister ruhi olsun, bütün maharetli davranışların diğer
bir hususiyeti de havacıları!! o en canlı ifadesi « dönüşü olmayan yol» ta-
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birile anlatılabilen hususiyettir. Bir maharet silsilesi ortaya atılıp, muayyen bir mesafe katettikten sonra, dünya yüzünde hiç bir kuvvet onu tabil
encamından ayıramaz. Henüz hitama ermeden silsileyi durdurmak , veya istik<ımetini değiştirmek için teşebbüsler yapılabilirse de, bunlar ekseriya
beceriksizlik ve hatayla hitama ermektedir. Dönüşü olmayan sahayı ne
gibi şartların tayin edebüdiği büyük ehemmiyeti olan tecrübi bir meseledir.
En son olarak, bütün maharetli performansların istikamet hususiyetlerine sahi:ı bulunduklarının uzun bir zamandanberi kabul edilmiş olduğu
hatırlatılabilir . Son çalışmalarda bunlar belki her zamandan daha fazla mana kazanmış bulu.pmaktadır. Bunun başlıca sebebi, tecrübelerin, tahmin ve
·önceden sezilmesinin tanımaya ait fonıksiyonlarının maharet üzerindeki ehemmiyetli tesirlerini şiddetli bir ş ekilde tebarüz ettirmiş olmalarıdır. Maharetin rehberliği için lüzumlu olan malümat, muayyen bir seri boyunca oldukça mühim bir mesafe katettikten sonra , bilkuvve mevcut istikametler
makineyi kullanan şahsın reaksiyonuna biçim vermeğe yardım ederler. Bazan en :potansiel istikametler, biçim, renk, büyüklük ve mahdut bir miktarda sayılar gibi veya diğer fiziki hususiyetler ;;ibi süratle faaliyete geçerler. Bazan bu~lar ta.yin edilebilir ve bir nevi pl~n veya prograı;p ~azifesini
görürler. Maamafih, maharet silsilelerindeki istikamet hususiyetlerinin iş
lem usulleri hakkında henüz daha çözülmemiş pek çok şeyler mevcuttur.
Gelecek konferansımda , bu inkişafı daha geniş bir zemin içersinde tetkik ederek, ilmi psikoloji bakımından taşıyabileceği mana ve modern cemiyette insan hayatının hem refahı ve hem de daha iyi anlaşılabilmesine
yardımları dokunabileceğini neden ümit etmekte olduğumuzu anlatmağa
çalışacağım .

3 üncü konferansa· not: Konferan sın büyük ·bir kısmı, Tıbbi Araştırma Cemiyeti,
Tatbi.ki Psikoloji Araştırma Birli ğ', 15 Chaucer Road, Cambridge, İngiltere' de yapılmış
olan tecrübi çalışmaların son derece k; s altı lmı ş b;.r bilançosunu vermektedi.r. Bu birl iğin ne şrettiği raporları isimleri Sekreterden i.stenebilir. Hala faal bir şekilde devam
eden bu çalışbalarm daha etraflı ve daha mantıki bir raporunu Allen ve Unwin Ltd.,
Landon, tarafından b:ısılmakta olan «Thinking: An Ex.p erimental and Social Study"
isimli kitabımda vermiş bulunmaktayım.
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1.

PSİKOLOJİNİN BUGÜNKÜ DURUMU

Maharet Üzerindeki Çalışmala rm Bazı Umumi Cepheleri

tecrübi olarak maharetli davranışların tetkikine
hususi pratik problemleri karşılamağa icbar edildiği sıralarda, başlamışdır. Mesela devamlı veya son derece şiddetli uçuş
latimlerini müteakip yorgunluk meselesi gibi bir meseleyi ele almış bulunuyordu. Çok iyi pilinen ve zaten nisbeten basit olan adali yorgunluk hadisesi gibi sinir - adale hazırlıkları , veya yaşayan organizmaya dinamometre
veya ergograf tatbikile ölçülebilen yorgunluktan, maharetli davranışı müteakip meydana çıkan yorgunluğun çok daha mürekkep bir hadise olduğu
aşikardı. Aynı şekilde ilk defa Kraepelin'in ortaya atmış olduğu son derece basit zihni çalışmaların tekrarlanmasile tetkik edilebilen zihni yorgunluk üzerindeki araştırmalar da bu vaziyette, ve o sıralarda çok mühim olan buna mümasil diğer birçok vaziyetlerde, ya çok az veya hemen hemen
hiç bir işe yarayamamaktaydılar. Tayyaresini kullana pilot, silahlarını kullanan topçu, gemilerde, tanklarda ve işaret birliklerindeki muhtelif çeşit
makineleri kullanan şahıs, bütün bunların hepsi, .ve bunlar gibi daha birçok
teknisyenler tek bir tip reaksiyonu yeni baştan tekrarlamaya teşebbüs etmezler. Bunlar değişebilen fakat kontrol silsilesi mümkün olan ameliyelerle
alakalıdırlar, ve bir silsile içindeki herhangi bir noktanın yeri, aya:rı ve
vüs'ati, kendinden önce ve kendinden sonra diğerleriyle olan münasebetlere tabidir. Böylece devamlı uçu~ neticesinde ortaya çıkan yorgunluğun
kontrolü veya azaltılmasına ait tavsiyelerde bulunmamız istendiği ' zaman
buna verdiğimiz ilk cevap, bu tavsiyeleri vermeden önce bir hava pilotunun maharetli davranışlarının esasını daha dakik bir şekilde tarif, tahlil ve
ölçme yollan bulmamız icabettiği yo lunda ydı. Bu sıralarda psikologlara getirilen diğer başka bir çok pratik problemler de aynen bu şekilde karşılan
mışdı. Verilen cevap şundan ibaret oluyordu: «Mürekkep davranışlar üzerinde yeni ve esaslı tecrübeler yapmadan, şu andaki lcrboratuar malUmatımız sualinizi cevaplandırmağa yeterli sayılamaz. » Tabii bu daima böyle
değildi. Bilhassa hasselere ait reaksiyon problemlerinin bir çoğunun cevabı zaten bilinmekteydi. Fakat İkinci Dünya Harbinin başlarında, hem
kendimiz ve hem de bize maıo.mat almak üzere müracaat eden kimselerin,
Cambridge

ait

teşebbüslere,

Birliği ,

bir

kısım
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pratik bakımdan yardımı dokunacak ne kadar az şey hakkında tam bilgimiz
idrak ederek, ne kadar sukutu hayale uğradığımızı çok iyi ha-

bulunduğunu
tırlarım .

Bunun üzerinde ciddi olarak düşünmeğe başladığımız sıralarda, iki
mesele nazarı dikkatimizi çekmeğe başlamışdı. Bunların birincisini, seçilmiş veya tertiplenmiş, kontrollanıp tetkik edilmiş, laboratuar davranışının,
umumiyetle alelade insan davranışları hakkında bize fazla bir şey söyle mekten uzak, fazla maddeler halinde sıralanmış çok basit bir durumda bulunması hakikatiydi. Bur~daki zorluk, verilen işlerde, biçim, renk, . ağırlık,
açıklık v.s.nin tefriki gibi laboratuar tecrübelerimizin büyük bir kısmını
teşkil eden tekniklerden meydana gelmemekteydi. Asıl güçlük, tecrübi safiyet hesabına, bu vazifelere mümkün olduğu kadar, az veya tamamiyle
yeknesak bir zemin verilmiş olmasındaydı. Bütün tecrübeleri, mümkün olduğu kadar tek ve tecrid edilmi~ tefriklerin tetkikine bağlamak aynı
tekniğin bir kısmını teşkil etmekteydi. Bir cok eşik tayinleripde, reaksiyonlarının tesbitinde, manasız hecelerin hatırlanması, veya aynı cinsten çiftlerle yapılan tedai tecrübelerinde olduğu gibi, ekseriya tefrik mütemadiyen
tekrarlanmaktaydı. Tecrübeci bu sekilde, hadiselerin birbirini takibini tecrübelerinde na~arı itibara alını~ bulunmakla beraber, silsile~in bizzat kendisile , davranı~ın tesbitine tesir eden bir mesele olarak alakalanmamaktaydı.

İkinci esas mesele de birinciyle yakinen alakadardır. Klasik tecrübelerin büyük bir kısmı zaman bakımından muhtasar ve çok fazla mikdarda
münferit vak'alara hasredilmiş bir durumdaydılar. Nazari zemin her ne olursa olsun , :ılan tamamiyle tembihin verilişi ve cevabın alınışından ibaret
bulunuyor, bu ikisi arasında geçenler hakkında, doğrudan doğruya herhangi bir malumat alınabilmesi ihtimali cok zayıf kalıyordu. O sırada ise, bize
tevcih edilen suallerde, ister denizaltı ister tayyarede olsun - mesela, vazifesi iki saat durmadan muhtelif hedefler aramak olan bir şahıstan ne gibi
davranışların beklenebilmesi; veva
işaret kümeleri arasından, bütün küme bir zirveye doğru bir seri münasebetli hareketle yaklaşıp uzakla ştıkça
bir makinistin bu işaretler arasından esas ehemmiyetli olanları nasıl teşhis
edebildiği üzerindeydi. Bütün insan davranışları vak'a zincirlerinden ibaret olmakla beraber, bu zincirden tek bir vak'a ele alınıp başlı başına tetkik
edildiği zaman, birçok kereler bunun hususiyetleri, ve meydana getirdiği
davanışlar hakkın da h ata lı fikir ler elde edildiğini görmeğe başladık. İnsan
davranışlarının kısmı azamı de v aml ı davranışlardır, ve bunun içinde muhtelif kademeler veya dönü~ler birbirine o kadar tesirde bulunmaktadır ki,
bu devamlılığı bu silsileyi tahrib ettiğimiz anda, anlayabilmemiz için en esaslı ipuçlarını elimizden ka çırmıs oluruz. Böylece, hedef arama problemi
üzerinde, Tıbbi Araştırma Cemiyeti Cambridge Birliğ i nde çalışan Dr. N. H.
Mackworth, sonradan «uyanık bulunma» tekniği diye bilinen bi:r metod ile;
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işaret

kümesi problemi içinde, «p lanlı görme » adını verdiğimiz araştırma
yapmak maksadile tertiplenen metodlardan birini ortaya attı. Yapmağa teşebbüs ettiğimiz şey, kısaca nisbeten mürekkep devamlı insan performanslarına , tetkik maksadile kontrollü metodlar bulunmaktan ibaretti.
Şimdi herkesin bildiği gibi, harbin devamında , her ikisi de fiziki ilimlerden ne ş'e t etmis, iki muazzam ve manidar keşif, bir bakımdan fiilen, diğer bakımdan muhtemelen, bütün harp san ' atında değişmeler vücude getirdi. Bunlardan birincisi elektroniğin tekamülü ve bilhassa deniz ve havada kuilanılmaya ba ş l a masıydı. İkincisi de , atom enerjisinin keşfi ve ne şekil
de kullanılacağı meselesiydi: Bunlarla birlikte, inkişaf bakımından daha
düz bir hat takib et mekle beraber, muharebenin sür'at ve vüs 'atini muazzam bir şekilde çoğaltan müteharrik vasıtalara ait daha başka bir çok keşiflerde bulunuyordu. Buna rağmen hem muhtelif kritik anlarda ve hem
de otomatik kontrol zincirlerinin kritik noktalarında, makineleri kullanabilecek şahıslara hala ihtiyaç vardı ve aşağı yukarı muhakkak daima da olacaktır. Her zamandan daha fazla bugün bir makinist, otomatik vasıtalarla
biriktirilmiş, na~ledilmiş ve tesbit edilmiş muhtelif şifreli malümata dayanarak mühim kararlar vermef.i. icabeden hadiseler ·serisile karşılaştığı zaman, herhangi bir silsilede birbirini takib eden değişik işaretlere göre
davranışını ayarlamak zorundadır. Hakikatte bugün esas makinistler, çle vamlı idraki mahareti, sür'ati, büyük bir kısmı elektronikle temin edilmiş
malümata müstenid faaliyet kararları alınmasındaki kat'iyet ile meczedilmiş bulunanlardır .
·
Şimdi, bu inki şaflar hakkında , zannımca henüz Iayıkı veçhile takdir edilmemiş bir şey daha mevcuttur. Bu da faal askeri sitüasyonlardan neş'et
etmiş bulunan bu inkiş afların , herhangi faal bir modern cemiyetin sulh hayatında da muazzam ehemmiyetleri bulunduğu hakikattir.
Atom kuvvetinin sulhta kullanılması gittikçe daha fazla çoğaldıkça makinistlere ait problemlerin ne gibi bir biçim alabileceği hakkında bir fikir
yürütmek zamanı henüz ge l memiş bulunmaktadır. Maamafih bütün dünyada insanların endüstriel ve eğlence haya tlarında elektronik aletlerin kontrolü gittikçe daha fazla bir rol almaya başladıkça meydana çıkan problemlerden pek farklı olacağa da benzememektedir.
Görünüşe bakarak, bugünün en esaslı realist, psikolojik problemlerini
şunların teşkil edebileceğini söylemek herhalde doğrudur : Birincisi, maharetli davranışta idrak, düşünce ve bedeni faaliyetler ne gibi esas tecrübi
metodlarla anlaşılabilir ve icab ettiği takdirde kontrol edilebilir? İkincisi 1
makine kontrol aletlerinde her mürekkebe doğru artış mühim bakım problemleri ortaya attığından, ister haf!lte ister sulhte olsun otomasyonun vüs'at
ve tekerrüründe. çoğa lma oldukça, elzem olan insan faaliyetindeki o yeni
. hamleleri yöneltmede ne gibi psikolojik prensipler kullanılabilir? Ü çü~cü
sü, talim ve yeniden talim için ne gibi esaslı prensipler kabul edilmelic.lir?
ları
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Dördüncüsü, muasır sosyal hayatta karşılaşılması çok muhtemel bu müş
kül şartlar altında, muhtelif öğren me merhalelerindeki bütün bu maharet
şekilleri ne gibi bir davranış gösterirler?
Talim problemleri ile güçlük altındaki insan davranışlarına ait yapıl
mış psikolojik araştırmala-rdaki tekamüller hakkında bir şeyler söyleme zamanı artık gelmiş sayılabilir.
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Mümarese ve mümaıresenin geçirilmesi

Mümareseyle ilgili ancak iki meseleyi burada ele alacağım . Harp ve
harbi , müteakip devrede askeri tatbikatlar için lüzumlu olan talimler de
son derece· mürekkep ve . pa h alı aletlere ihtiyaç görülmekteydi, ve hava
şartlarının gayrimüsait veya gayrimuayyen oluşu yüzünden İngiltere'de bir
çok hallerde bunlar, ancak fasılalı bir şekilde kullanılabilmekteydi. Bunun
neticesi olarak, sun'i talimlerle ilgili birçok hususi sualler ortaya atıldı. Mahiyeti ucuz, muhafazası kolay, ve kullanışları hava şartlarına tabi olmayan
tecrübi aletler yapmak mümkün müdür? Böyle hususi talim vasıtaları hakiki mekanizmaların hususiyetlerine ne dereceye kadar veya ne şekillerde
benzeyebilir veya taklid edebilirler? Umumiyetle «pratik» olarak vasıflan
dırılan görüşe göre, bir talim vasıtası hakiki mekanizmayı ne kadar teferdüatlı bir şekilde kopye ederse o kadar muvaffa k olma ihtimalinin fazlalaş
tığı kabul edilmektedir. Fakat bu kat'i olarak isbat edilmiş bir faraziye değildir ve bunun tehlikeli bir yol olması ihtimalini belirten pek çok deliller
mevcuttur,
·
Öğrenme ve öğrenmenin intikali sahası hakikatte tecrübe ve müşahe
deli araştırmalar için hala geniş bir sahadır. Fakat talimdeki sitüasyonla
hakiki sitüasyort arasındaki bir örnek maddeleri sıralamak pek az işe yaramaktadır. Son zamanlarda elde edilen emarelerden, öğrenme sitüasyonunun o şekilde inşa edilmesi icabettiği anlaşılmaktadır ki, öğre nmekte olan
şahıs sadece yapması icabeden şeylere değil de nasıl yapması icap ettiği
meselesiyle de .a lakadar olabilmelidir. Bu umumiyetle talimin ilk devrelerinin çok kolay bir şekilde hazırlanmamış olmasını , bu suretle ani otomatikliğin önlenmesini icabettirmektedir. Maamafih, yeniden tetkik edilmesi icab
eden daha birçok şartlar mevcuttur. Mesela öğrencinin yaşı muhakkak çok
mühimdir ve her medeni gurupta normal hayatın uzamış olduğu gözönündetutulacak olursa, bu meselenin her yerde son derece ciddi sosyal bir mahiyet arzetmeğe başlamış bulunması aşikar olarak görünmektedir.
Hl -

"STRESS"

Maharetli
keşfedilinceye
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(Müşkül şartların yarattığı psişik

davranışları

gerginlik)

en uygun şartlar altında tetkik edebilme yolları
kadar, muhtelif tarzlardaki stress vaziyetlerine bağlı olarak

ortaya çıkabilen tahavvüller hakkında 'çok az şey anlayabileceğimiz tabiidir. Laboratuar dışı davranışla alakadar olan hiçbir psikolog, bu probleme bigane kalamaz. Hususi psikiatrik şartlar veya körlük veya sağırlık gibi
fiziki noksanlara bağlı şartlar bir yana bırakılacak olursa psikolojik stress'in üç şekli · ve.ya menbaı olduğu görülmektedir:
1-

Muhiti malzeme:

Müfrit suhunetler, atmosfer tazyikinde sür'atli değişmeler, fazla gür ültü veya sessizlik, muhtelif çeşitlerde rahatsız edici tenvirat.
2 -

Muhiti sosyal malzeme:

Bütün bunlar ferdin bağlı bulunduğu muhtelif guruplardaki vaziyetine
veya statüsüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Halli pek kolay olmayan .
sadakat ihtilafları , muayyen otoritelerin sınırı v.s. gibi meselelere ait problemlere sebebiyet vermektedirler.
3 -

Esasen mevcut olan stress :

Lazım

gelen sür'at veya yapılacak ameliyelerin ağırlığile str~ss'in artırıldığı görülmektedir. «Ağırlık» tabiri burada , harekete geçmek için verilen işaretlerin sayısı ve tertibi, veya birlikte yahut mümkün mertebe birlikte verilmesi icab eden i şaret menba'ları için kullanılmaktadır (Faaliyetlere kesintisiz devam etmenin tesiri (ki buna ekseriya «yorgunluk» adı verilmektedir) tabii stress'in bir ~ekli olarak kabul edilmektedir.
İngiltere 'de son ça lı şma lar bilhassa stress'in bir ve üçüncü şekli üzerindE'. durmağa ba şlam ı ş , ve birkaç oldukça iyi tesis edilmiş prensip ortaya
çıkmış bulunmaktadır . Ekseriya, veya muhtemelen, bütün insan faaliyetlekiller için öyle bir mutlak eşik veya tahammül hududu mevcuttur ki, faaliyetinde ciddi gerilemeler kaydetmeden hiç kimse ilerlemeye muvaffak
olamaz. Maharetli faaliyete ket vurabilen stress hududu , en mühimleri
teşvik , saik veya intibak olan ve tam tarifi yap ılmamakla beraber bir ameli yenin psiko-lojik bakımdan teessüsü olarak isimlendirebileceğimiz birçok
şartlara bağlıdır . Maharetli bir makinistin faaliyetinin herhangi bir anında,
kendisinin ifade edebilmesi mümkün olan psikolojik bir «Standard » ı kullandığını farzetmek, fakat bunun daha ziyade «nörolojik» olabileceğini çünkü faal olmakla beraber ifade edilemiyecek bir durumda ve hakikatte makinistin bile farkına varmadığını kabul etmek elverişli olsa gerektir. Stress'in tesirile stan<lard geriler, · fakat bu bir hayli yol aldıktan ve maharet
adamakıllı hantallaştıktan sonra , ancak makinist vaziyetin ne merkezde olduğunu anlayabilir.
Böylece maharet birçok bakımlardan gerileyebilir, fakat faaliyette bulunan şahıs hala faaliyet standardına her zamanki kadar yakın bir şekilde
ameliyesine devam ettiğinden tatmin edilmiş bir durumdadır. Maharette
19

türlü stress'e bağlı olarak ortaya çıkan erken gerileme emarelerinin, faaliyette fazla miktarda gayrimuntazam dalgalanmalar şeklinde meydana geldiğini fakat ortalama olarak yapılan iş mikdarında veya dakikliğinde gerilemelerin vukubulmadığına dajr bir hayli delil mevcuttur. ·

NOT:

Bu konferansta bahsi geçen hirçok problem hakkında daha geniş ve teferrüatlı
malumat isteyenler bilhassa: N. H. Mackworth'un «Researches on the Measurement
of ~uman Performance» (Medical Research Council Special Report Series No. 268,
London, H. M. Stationery Office 1950, 8/ -;) ve Sir Frederic Bartlett ile Dr. N. H.
Mackworth'un «Planned · Seeing» (air Ministry, Air puplication 313 9B, London,
H. M. Stationery Office, 1950, 5/ .) isimli neşrzyatlanna bakmalıdırlar.
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1. PSİKOLOJİ VE DİGER İLİMLER
...! -- ___ ,

(a) Biyolojik bir

zemıi,n

Büyük Britanya'da, Cambridge'deküerden maada psikolojiye nüfuz
olan diğer başka birçok mühim tesirler ve bunların menbalarından
bahsetmenin sırası çoktan geldi. Herhangi bir memleketteki psikoloji tarihinin herhangi bir devresinde, onun vaziyeti ve kuvveti hakkında tetkik
yapmak istiyen bir kimse, diğer ilmi disiplinlerle olan münasebetinin ehemmiyeti, onlara karşı olan tavrı ve bilhassa onların ona karşı tavırlarile
mutlaka alfıkalanır. İngiltere'de de tabii her yerde olduğu gibi, uzun müddet psikolojiye ne kadar bir ehemmiyet verilmişse, bu mutlaka felsefenin
hatırı için ve onun namı hesabına olmu ştur. İngiliz ve İskoçyalı feylesoflardan birçoğu, bilhassa bilgi nazariyeleri ortaya atmağa merak sarmışlar
ve bunların birçoğu da psikolojinin bu şekil nazariyeler için tabii bir zemin temin etmek mecburiyetinde olduğunu iddia etmişlerdir. Binsekizyüzleri~ ortasına doğru Wundt Leipzig'deki laboratuarı için yol açmakla meş
gulken İngiltere 'de de Francis Galton çevik zekasını bazı muayyen psikolojik problemlere doğru tevcih etmiş bulunuyordu. Dehası bir çok cihetlere doğru sür'atle ve muvaffakıyetle yönelen cinstendi. Afrika'daki maceralı araştırmaları henüz yeni hitama ermiş ve bir kısım
meteorolojik
problemlerle alakalanmaya ba ş lamıştı. Psikolojik tetkiklerinde alaka sahası jenetik sahadaki öncü araştırmalarile yakın münasebette bulunmakta,
ve bu yüzden kuvvetli bir biolojik karaktere sahip olarak fazla miktarda
istatistik kullanmayı icab ettirmekteydi. Galton psikolojik problemlere tamamen ilmi noktadan el attı. Bilgi nazariyeleri kurmaya yarayacak neticelere varmayı beklemiyordu. Kendin~ «tabii» görünen her çeşit vetireyle
alakalanıp araştırmalar yapmağa kalkıyor , ve bunların arasında sırf izah
edebilmek ve muhtemelen de kontrol edebilmek maksadHe tetkik ettiği
zihni vetireler de mevcut bulunuyordu.
Galton'un bu pa:rlak teşebbüslerinin İngiliz ilmi psikolojisinin biyolojik bir zemine yerleşmesine ne dereceye kadar tesirde bulunduğunu tayin
etmek kolay değildir . Belki kendisinin doğrudan doğr.uya tesiri biraz geetmiş

cikmiş

olabilir. Her ne hal ise, Galton'un istatistik

bakımdan

halefi olan
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Karı Pearson, İngiliz psikoiojfsinin almanlaştığından şikayet etmiş bulunmakla beraber, belki de Wundt'un sistematik görüşünün İngilizlerin vak'alara olan zaaflarını tatminden uzak oluşundan dolayı, biyolojik yol daha o
zamanlarda ve hala da bugünlerde tercih edilmekte devam edegelmiştir.
Belki de bundan daha mühimi, İngiltere ' de bağımsız düşüncelere sahip
daima bir kısım tabiplerin çıkışı ve bunların davranışın psikolojik bakım
dan tetkikine kolayca ·el atmış olmalarıdır ki tabii bunlar esas eğitimlerle
ba·ğlı olarak tecrübi bir yol seçmekteydiler. Her ne hal ise, ta son .zamanlara gelinceye kadar, İngiliz psikologlarının ilmi iddialan tamamile, psikolojinin biyolojik bir ilim olduğu kanaatine tlayanmakta, ve başka ilim
adamları tarafından psikolojiye yapılan ilmı itibar, aşağı yukarı tamamen
biyolojik cepheden gelmekteydi.

(b) Fizik ve Matematik Tesirler
Son iki konferansımda daha evvelce de belirtmiş olduğum gibi, son
harpteki fizik ve mühendislik sahasındaki bazı inkişaflar , diğer ilim adamlarile psikologlar arasındaki münasebetlerde mühim değişiklikler hasıl etmişlerdir, fakat bunun tam tesirleri henüz daha layıkile tahmin edilemez.
Bu inkişaflar başlıca «kendini tashih» ve «kendini kontrol » hususiyetlerine sahip aletlerin gittikçe pek çok sahalarda kullanılmalarının sür'ape
artışHe meydana çıkmışlardır . Bunların arasında mesela, kısmen insanlar
tarafından işletilen bir sisteme, derhal icab ettiği anda, biraz fazla
veya
biraz az bir kuvveti otomatik olarak tatbik eden aletler mevcuttu. Kuvvetin miktarı ve tatbikin zamanı , kısmen veya tamamen aletin dahili fizikal
vasıfları tarafından tayin edilmekteydi. Maamafih bunların tertibinde, bir
fizikçi veya bir mühendisin, normal bir makinistin tolerans kapasitesi ve
hudutlarile umumi reaksiyon vetirelerindeki zaman gecikmeleri hakkında
biraz bilgi sahibi olmaları icab ·etmekteydi. Ayni şekilde , şimdi ,her yerde
çok tanınan, haber kaydedici ve geçirici b aşka bir takım aletler daha vardı
ki, bunlar , hazan haberleri, merhalelerden birinde veya diğerinde insan faaliyetini tevlid eden bir seri fiziki sistemler arasından geçirmekteydiler.
Muhabere vasıtalarının elverişli bir şe kilde kullanılmaları için, bir fizikçi
veya bir mühendisin, insan beyninin .verilen malumatı ne gibi bir muameleye tabi tuttuğu hakkında mijmkün olduğu kadar bilgisi bulunması icab
ediyordu. Normal olarak, ne gibi bir sür'atle müessir olabilen ne kadar
malümatla meşgul olunabilir? Sür'at ile miktar malı1matın mevzuuna fazlasile tabi midir? Haberleri mümkün olan en kısa şekilde mi vermeli, yoksa tam lüzumu olanda.n daha fazla kelimeler, ibareler veya cümleler mi
kullanmalı? Haberl~r nakledildikleri zamandan daha sonra bir zamanda
kullanılacaklarsa , en iyi nasıl şifrelenebilirler?
.
Bir bakıma bu yeni çeşit iş birliğinin gerisinde, tecrübi psikolojiyi bi·
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yolojik bir ilim olarak tasnif etmiş olan fikir bala mevcuttu. Zaman ayarİa
ması, kabiliyet ölçüleri, tebliğler, nakil ve şifrelemeler gibi fizikçi ve mühendisleri alakadar eden meselelerin hepsinin fonksiyonları başlıca mer kezi sinir sistemi tarafından kontrol ediliyormuş gibi görünmekteydi. Böylece bilhassa elektronik bahsinde mütehassıs olan bazı fizikçilerle, istidatları daha ziyade kendi mevzularını nisbeten formel ve matematik bir yolda .
tetkike yönelen bazı psikologlar arasında yakın işbirliğine şaşmamak icab
eder.
Bu yeni münasebetten, oldukça farklı iki nazari yol ortaya çıkmış bulunmakla beraber, pratik bakımdan herhangi bir görüşün kabul edilmesi
çok bir fark göstermemektedir. Bunlardan birine göre, şimdi · herhalde
artık kimsenin de şüphe edemediği gibi, çok geniş miktarda insanınkine
benzeyen hususiyetlere sahip fizikal sistemler inşa etmek mümkündür, ve
böyle bir işe teşebbüs etmek hem pratik terakki ve hem de anlamayı sağ
layacağından dolayı lüzumludur. Diğerine göre ise, merkezi sinir sistemi
kendi içinde oldukça mürekkep ve hayli istikrarsız bir elektronik modele
benziyen mekanizmadır ve böylece fizikal sistemlerin kendi kendine karar
verebilme ve kendi kendini tashih etme vasıflarını müstakil olarak tetkik
etmek insan davranışının kontrolünü sağlayan esas prensipleri anlayabilmemizde daha iyi neticeler verebilecek bir yoldur.
Bunu meydana getiren ilmi değişiklikler, gayet tabii sadece İngilte
re'ye mahsus değildir. Amerika'da bu o kadar müfrit bir hal almıştır ki,
evvelce kendilerini psikolog olarak kabul edebilecek birçok kimseler artık
kendilerini «insan mühendisi» olarak vasıflandırmaktadırlar. Rusya'da
bunlar büyük bir sür'atle gelişmişler, ve bir dereceye kadar daha fazla sanayileşmiş bütün muasır guruplar üzerinde tesir icra etmişlerdir. İngilte
re'de İlmi ve Sınai Araştırma Şubesi gibi zaten ilmi olan topluluklar insan
davranışı problemlerine daha fazla ehemmiyet vermeğe başlamışl.ar , bilhassa elektrik ve elektronikle alakalı büyük sınai guruplar ve cemiyetler
psikologlardan yardım taleb etmeye, ve Üniversitelerdeki Mühendislik ve
Fizik Şubeleri de civarlarındaki psikolog meslekdaşlariyle daha yakın çalışma münasebetleri kurmakta ilk adımları atmışlardır. (1)
Aynı şekilde, son birkaç sene zarfında Üniversite taksillerini fizik, matematik .veya mühendislik sahasına tevcih etmiş olan bir çok talebe, alaka
sahalarını psikolojiye nakletmiş bulunmaktadır.
Bütün bunlar, psikologların esas dikkatlerini tevcih ettikleri mevzuların muvazenesinde çok mühim bir değişme husule getirmiş bulunmak(1) -

Mesela bu sene (1956)

Prodüksiyon

Mühendisleri Enstitüsü Dr. N. H.

Mackworth'ı en mühim halk konferanslarından birini vermeğe . davet etmiş ve da·h a

sonra .bunu mecmualarında <~İstikbaldeki Endüstriel Maharetlere dair Çalı:ıma Tertibi ve Talimi~ adı altında neşretmiştir. (İnst. Prod. Eng. Jnl. p. 214-228)
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tadır. Yüksek zihni vetireler üzerinde araştırmalar yapmağa, ve bunların
tecrübi metodlarla muvaffakıyetli bir şekilde tetkiklerinin mümkün ola bildiği inancı yenilenmeğe doğru . kuvvetli temayüller belirmiştir. Klasik
tefrik problemleri hala tetkik mevzuu olmakla beraber, bunları merkezi
sinir kontrolünün faaliyetini icab ettiren ve karakteristik dalgalanmalar
gösteren devamlı fonksiyonlar olarak kabul eden kuvvetli peşin hükümler
mevcuttur. (1)
2. İngiltere'de Psikolojinin bugünkü umumi durum1,.1

Psikolojinin İngiltere'de bugünkü durumu hakkında bir fikir verebilmek için, diğer ilimlerle olan münasebetlerine ait bu acele hülasayı yapmağa teşe b büs etmem icab ediyordu. Son onbeş sene zarfında psikolojinin
ilmi statüsünde büyük çoğalmaların kaybedildiği ve daha ilerlemesi icab
etmekle beraber, yine de halkın rtıüvacehesinde itibarının gittikçe artmış
bulunduğu şüphe götüremez. Bütün Üniversiteler, psikoloji tedrisini ve
bilhassa tecrübi bakımdan araştırmaların tesisini daha fazla kuvvetlendirip inkişaf ettirmişlerdir. Uzun bir zamandan beri kurulmuş olan bu Üniversite Şubeleri, bir bakımdan yine hala eski yollardan ayrılmış da sayıl
mazlar. Mesela Londra Üniversitesi, ki uzun bir müddet Spearman ile
Burt'ün rehberliği altında psikolojik istatistik mevzuunda önderlikte bulunmuştur, bugün hala aynı an'aneyi muhafaza etmekle beraber, hayvanlarda davra,nış, keyif verici zehirlerin tesirleri, ve insan münasebetleri gibi mevzular üzerinde de yeni tecrübi alaka sahaları açmış bulunmaktadırlar . Reading Üniversitesi hususi duygu fonksiyonları ve görme idraki
pr oblemlerine ait eski alakalarını daha da fazla inkişaf ettirmiş bir durumdadır. Psikolojinin taleplerine dokuz sene önce boyun eğerek, Kanada'dan
Prof. George Humphrey'i yeni bir kürsüyü işgal etmek üzere getirtmiş olan
Oxford, hayvanlarda davranış mevzuu ile , bu konferansda bahsetmiş bulunduğ um , diğer ilimlerin tesirlerine bağlı olan bir takım temel problemler üzerindeki çalışmalarile bir yer tesis ederek inkişaf ettirmiş bulunmaktadır . Londra Üniversitesindeki Bedford Koleji. ile Manchester Üniversitesi sosyal mevzudaki araştırmalarını geliştirmeğe devam etmekte ve Liverpool, yaşlılığa ait psikolojik problemler için kurulmuş yeni Araştırma Birliğile, bu sahaya henüz girmiş bulunmaktadır. Endüstriel bölgede bulunan
Birminghain Education mevzuundaki araştırmalarına devam etmekle beraber ayrıca bu Üniversitenin İstihsal Mühendisliği Fakültesinde psikoloji
derslerinin resmen ithal edilmiş olması çok enteresandır. İngiltere'nin şi(1) - Buna iyi hir misfil olarak Prof. R. C. Oldfield'in Read:ing Ünivevsitesiın~
deki «Hassi Eşiıkte Zahiri Dalgalanmalar:» isiımli çalışması gösterilebilir. .Quart
J, Exp. Psychol. Vol. Vll, 19S5, 101-15.
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malindeki Leeds Üniversitesinin psikoloji şubesi sür'atle gelişmekte ve
Prof. G. P. Meredith'in tesirile temel araştırmalarla endüstriel problemleri ıı ezcetmektedir. İngiltere'nin garbındaki Bristol Üniversitesinde, her
mevzuoa kuvvetli bir psikolog gurubu bulunmakta ve cenubu garpta, Exeter'de kurulmuş olan yeni Üniversitede de hem öğretim ve hem de araş
tırma maksadile, sür'atle aktif bir psikoloji gurubu tesis edilmektedir. Yine Londra'da Birkbeck Koleji, bilhassa tatbiki problemlerde, kuvvetli bir
pozisyon kurmağa muvaffak olmuş bulunmaktadır. Mandsley Hastahanesinde Dr. Eysenck'in önderliğinde bir gurup psikolog sosyal ve tıbbi sahalara do'ğru yönelmekte, Londra Education Enstitüsünde Prof. P. E. Vernon
da terbiye sahasında araştırmalara kuvvetli bir psikolojik meyil vermektedir. Eğer vaktimiz müsait olsaydı , İskoçya'daki inkişaflarının hikayesinin
de aynı olduğunu söyleyebilirdim. Orada da bütün Üniversiteler psikoloji
tesislerini kuvvetlendirip, alaka sahalarını genişletmişlerdir.
Bütün bunlar, psikolojinin kuvvetinin gittikçe çoğaldığını ve akademik muhitlerde psikolojik çalışmaların ehemmiyet kazandığını isbat etmektedir. Buna benzer bir başka hikaye de Üniversitelerden müstakil olan
araştırma gurupları hakkında anlatılabilir. «Endüstriel Psikoloji Milli Ens-,
titüsü» bilindiği gibi, 1922 de Dr. C. S. Myers tarafından kurulmuş bulunmaktadır. Son birkaç sene zarfında , Dr: C. B. Frisby'nin direktörlüğünde
gittikçe gelişmiş , tesir ve şöhreti artmıştır. İlmi ve Endüstriel Araştırma
Şubesile yakından bağlı olan mı,ıhtelif Endüstriel Araştırma Cemiyetlerinde birçok psikolog araştırıcı grupları da çalışmaktadır. Birkaç senedir, alakaları bilhassa teknolojik sahada bulunan bir gurup genç psikologla fizyolog, Ergonomic Cemiyeti adını verdikleri yeni bir cemiyet kurmuşlar
dır. Bu son derece muvaffak olmuş bulunmaktadır . Denizaşırı
bir çok
kimseleri de içine alan aza adedi gittikçe çoğalmış, ve geniş alaka toplayan muhtelif münazara ve saha araştırmalarına ait birkaç rapor yayınla
mış bulunmaktadır.

İngiltere'de

psikolojiye karşı bu yeni tavrın takınılmasında müessir
kadar bahsedebilmiş bulunduklarımdan gayri daha bir çok
tesirler mevcuttur ki, bunları da aynı derecede ele alıp oynamış biılunduk
ları rollere işaret etmek icab ederdi. Şimdi, psikolojik araştırma ve öğre
time hasredilmiş uzun yıllarla dolu arkama baktığım zaman, İngiltere'deki
bu ilerleyişlere hem hayret ediyor ve hem de cesaret buluyorum. İstikbal
de, gittikçe genişleyen bu sahalarda daha sıhhatli ve daha emin inkişafla
olmuş, şimdiye

rın yapılacağından artık şüphem kalmamıştır.

VI -

SOSYAL PSjKOLOJİNİN iNKİŞAF!
1. Otuz Yıl Önce

Bu kısa konferanslar serisine sosyal psikolojiyi ithal etmeme iki esas
amil tesir etmiştir. Bunlardan birincisi, Prof. Mümtaz Turhan'ın, memleketimde birçoğumuzu cezbederek tesiri altında bırakan, bu sş.hadaki, şaya
nı' dikkat ve orijinal buluşlarının mevcudiyetidir. İkincisi ise, psikololoji
mesleğinde aşağı yukarı henüz bir müptedi iken sosyal psikolojinin beni
en fazla cebzeden bir mevzu oluşu, ve doğrudan doğruya kontrol edemediğim bazı sebeplerle sonradan araştırma sahalarımı başka sahalara tevcih
etmekle beraber, hala da aynı alakayı beslemeğe devam edegelişimdir.
Cambr~dge'de talebe olduğum sıralarda, büyük bir şans eseri olarak
Dr. W. H. R. Rivers'in tesiri altında kalmıştım. Rivers tıp tahsiline devam
ettiği_ devirlerde bir müddet Almanya'da bulunmuş ve o sıralarda Hering'in
görme üzerindeki çalışmalarile, Kraepelin'in yorgunluk ile muhtelif keyif
verici zehitlerin tesirini tetkik maksadile ortaya attığı tecrübi metodların
cazibesine kapılmışdır. Bir müddet sonra, hasseler üzerinde araştırmalar
yapması ve ders vermesi için Cambridge'e davet edilmiştir . Bundan hemen sonra, Torres berzahında antropolojik araştırmalar yapacak olan
Cambridge Heyetine aza olarak kabul edilmiştir. Bu, onu~ üzerinde o kadar
derin bir tesirde bulunmuştur ki, uzun bir müddet kendini, son ·derece
teknik ve ihtisasa dayanan antropolojik çalışmaların içine kapıp koyvermişdir. Maamafih, tabii bütün psikolojik çalışmalarını da terketmiş değil
di. Cambridge'deki St. John's Kolejinde , Psikolojik Çalışmalar Direktörü
seçilmiş ·ve ben henüz St. John's da talebe iken bu mevkii · işgal etmekte
idi. Rivers, Antropoloji ve umumiyetle bütün sosyal çalışmalardaki, müşa
hede, kayıt ve mümkünse tecr übeler üzerinde dakik ınetodlar geliştirme
ye ciddi dikkat sarfedilmedikçe, bu sahalarda çok az hakiki ilerleme kaydedileceği üzerinde ısrar etmekten hiç bir zaman bıkmıyordu.
1914 - 1918 harbi sıralarında Rivers, ruhi bir şok geçirmiş askerlerin
tedavisinde fevkalade mahirane bir yol keşfetmiş, ve harbi müteakip tekrardan, daba kati olarak psikolojiye dönmüştür. Bu müddet zarfında Cambridg.e 'deki resmi psikolojik hayatımda ben de bir hayli yol almış bulunuyordum. Rivers Cambridge'e döndü, ve münasebetlerimiz son derece yakınlaştı.

2.•··

Hı2ö lerin ilk ):'ıliarında, Freud'ün İngiliz Psikolojisi üzerincieki tesiri
muhtemelen en yüksek noktasına erişmiş bir durumdaydı. Rivers de, bazı
bakımlardan fünkid etmekle beraber, yine de onun son derece hayranıy
dı. O sıralarda hepimize, şimdiye kadar çok az anlaşılmış olan sosyal vetirelerin esasına en parlak ışığı muhtemelen saçacak olan metod, büyümüş
gibi geliyordu. · Rivers mütemadiyen, bir sürü konferansları ve denemeleri
sel gibi akıtmış, ve bunların aşağı yukarı hepsi, ya derhal, ya da o acıklı
ölümünden hemen sonra neşredilmiştir. Bu kitaplar - İnsiyaklar ve Şuur~
altı, İhtilaf

ve Rüya, Psikoloji ve Politika, Tı!), Sihir ve Din, Psikoloji ve
Etnoloji - gibi . kitaplardır, ve bunların şimdi artık çok az kimse tarafından

Ôkunmaları

benca büyük bir kayıptır, zira ilmi deliller bakımından içlerinde ya çok az veya hemen hemen hiçbir şey bulunmamakla beraber, . talebeye pek çok ilham verebilecek kudrete sahip eserlerdir. Ne yazık ki, o
sıralarda, . sosyal psikolojik problemler de görünüşte nazari olarak anladı
ğımız her ne idiyse, bunun sosyal hadiselerin kontrolünde şayanı hayret
.derecede az bir başarıyı sağlattırıp, bunların gidişatlarını kestirebilmede
çok az bir kabiliyet göstermiş bulunduğumuz, artık aşikardır.
O günlerde son derece kuvvetli olan, ve aynı zamanda sosyal davranı
şın anlaşılmasında da sür'atli ilerlemelere yol açacakmış gib.i görünen bir
diğer tesir de, Mc Dougall tarafından gelmekteydi. En çok okunan kitabı
nın Sosyaıl Psikolojiye Giriş olduğu malumdur. Bu kitabın isminin kasdettiğinden daha fazlası da kasdedilmemiştir . Aynı zamanda, Mc. Dougall'ın
sosyal psikolojiye· ait ortaya attığı plan bir çok kimselere, lüzumlu teferrüatla doldurulması çok kolay olan, eğlenceli bir iş olarak göründü. İnsanoğ
lunu, zannedildiğinden çok daha az rasyonel kılan , bu yolun, yani herkesin yaptığı her hareketi, her bir serlevhası bir insiyakla, ona tekabül eden
heyecanın adından ibaret, mahdut bir takım başlıklar altında yerleştiril
mesine rağmen, fevkalade temiz ve titiz bir manzara arzetmesi şayanı hayretti.
2. Ame·rikan Tesirleri

Bilhassa Almanya ile yeniden tazelenen mücadelenin son safhalarına
ve onu müteakip devrede , İngiltere'deki sosyal psikoloji üzerinde
derin izler bırakacak olan cereyanlar Amerika'da süratle gelişmeye zaten
başlamışlardı. Mc Dougall ve Rivers gibi şahısların temsil ettikleri yollar,
oldukça açık bir şekilde, sosyal münasebetlerle davranışlara ait, bir takım
tahmini temen prensiplerin peşinen kabulünü icabettiriyordu. Sosyal davranışlara ait bütün müşahhas şekiller, böylece ya bu prensiplerin doğru dan doğruya bir ifadesi, veya bunların birinden fazlasını karşılıklı tesirlerinin neticesi olarak anlaşılabilecekti. Aynı şekilde, Temel prensipler her ne
olursa olsun, ve bunlar insan akıl ve idraki.le ister al~kadar bulunsun veya

doğru
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ister bulunmasın, neticedeki sosyal sistem rasyo:Q.eldi. Mc Dougall, pren siplerine verdiği misallerde zaman veya tarihe ait bir kayda lüzum görmemiş ve bunlara bütün hayvanlarda müşterek sayılan davranışlarda sık sık
rastlamıştı. Rivers, misallerinin büyük bir kısmını, diğer antropoloji meslekdaşlannın hususiyetlerine sadık kalarak ya zaman .veya mekan bakı mından , veyahut da her iki bakımdan çok uzaklarda kalmış bulunan cemaatlerden seçmişti. Şimdi, bazı Amerikalı psikologlar, birçok sosyal davranışların, araştırıcı birtakım umumi prensiplerle mücehhez bulunmadan anlaşılmaya imkan veremiyecek kadar mudil olduklarım kabul etmekle b~
raber daha realist bir yol ihtiyacı hissetmeğe başladılar. Delillerini muasır
hadiseler arasından seçerek, ani müşahedelerle mümkün olduğu kadarıni
tetkik ettiler, ve böylece, prensiplerine, minumum spekülasyona dayanarak, ve müşahede edilmiş hadiseleri tahlil ederek vardıklarını iddia ettiler.
Bu yol, propaganda, sinema, radyo , televizyon, popüler neşriyat ve son
zamanlarda «Otomasyon» adı verilen şeylerle bunlara benzeyen daha baş
ka birçok şeylerin sosyal hususiyet ve tesirleri üzerinde pek çok araştır
maların yapılmasına önayak olmuştur. (1)
Umumi kanaate göre .daha az kat'i olarak ifade ediliyormuş gibi görünen fakat hissedildiğinden daha da fazla, müşahhas sitüasyonların hususiyetlerine bağlı olan davranışlarda , bu kabil sosyal davranış şekillerini
doğrudan doğruya tetkik maksadiyle tekrar ve tekrar teşe·bbüslere geçilmektedir. Bunlardan elde edilen neticeler, içinde en fazla faktör analizinin
kullanıldığı herhangi bir istatistik muameleye tabi tutuluyor, ve muayyen
bir kısım sosyal atitüdleri esaslı ve reddedilmiyecek atitüdler olarak kabule teşebbüs ediliyordu, bundan sonra, artık , o muayyen sosyal gurubun,
tipik atitüd yapı dağılımı vasıtasile tarifinin mümkün olduğunu göstermekten başka bir iş kalmıyordu .
Bu kalem kağıt yolunun tam aksi olarak, Amerika'da bilhassa Lewinin ve onun «topolojik» nazariyesini takib edenlerin tesirile küçük sosyal
guruplara doğrudan doğruya psikolojik tecrübelerin tatbiki için teşebbüs
lere geçildi. Otokratik ve demokratik olarak , teşekkül etmiş küçük guruplar arasındaki farkları tesbit etme ve buna benzeyen daha birtakım ilk
tecrübelerin vaadlerine rağmen , bu yoldaki ilerlemeler akim kaldı. Fakat
herhalde, buradaki gerilemelerin en mühim sebebi bu Amerikan cereyanının birçok şahıslara oldukça sahte bir sosyal matematik gibi görünmeye
başlamış olmasıdır .

En son olarak, bazı Amerikan psikologlar; «idrak,
saikler ve diğer başka mürekkep vetireler için kabul

hatırlama, düşünce,

edilmiş

olan psiko-

(1) - Bunun güzel bir misiline, The Dynamics of Democratic Government isminde John P. Rooke ve Murray Stedman, Jnr., (New York, Mc Graw Book Company
Jnc., liS4.) tarafından ywlnui olan kitapta rastlanmaktadu-.

lojik daha realist tecrübe şekillerinin bir kısmından neden istifade etemiyelim? » diye düşünmiye başladılar. Bunları öyle b1r şekle sokalım ki, bir
ferdin mensup olduğu cemiyetten gayri bir yerden elde etmesine imkan
olmayan kıymetler, adetler ve kaidelerin oynadıkları rolleri, ve bunların
ne dereceye kadar tesirde bulundukları gösterilebilsin. Bu, düşünce, mesela Princeton Üniversitesinde, eski psikologların «illüzyon» olarak isimlendirdikleri hadiseyi de içine alan, mürekkep sitüasyona bağlı idrakler
üzerinde tecrübeler yapmaya dayanan bir sosyal psikoloji yolunda teşeb
büslere geçilmesine önayak olmuştur. Aynı şekilde, Harvard'da da Prof.
Bruner ve Dr. Posgate'in sosyal muhitten edinilmiş kıymetlerin görülen,
işitilen veya idrak edilen şeyler üzerinde ne dereceye kadar direkt tesirleri bulunduğunu isbata yeltenmelerine yol açmıştır. İnsan düşüncesi
problemlerine doğru yeniden alakaların çoğalmasrna önayak olan Cybernetics ve lnforma.tion nazariyesi gibi yeni buluşlarda aynı umumi yolun
istikametinde gitmektedir. Bu cereyanların daha ne akdar ilerleyecekleri
hakkında daha kimse ·henüz kat'i bir şey söyleyemez. Şimdiki halde bunlar, sosyal psikolojinin büyük bir ciddiyetle ele alındığı her yerde gittikçe çoğalan tesirler icra etmektedirler, ve belki de, bunlar sosyal psikoloji
sahasındaki araştırmaları daha sağlam temeller üzerine yerleştirmeye muvaffak olabileceklerdir.
3. lngiltere'de Bugünkü Durum
İngiltere'de

bugün sosyal psikolojik problemlerle meşgul olan her
bahsettiğim Amerika'daki cereyanlardan birisinin veya
diğerinin başlıca tesirinde kalmış bulunduğu ş üphe götürmez. Maamafih
belki bundan daha mühimmi, vaziyetin hala Rivers'in zamanındakine garip
bir şekilde benzeyegelmesidir. Rivers sosyal psikoloji ile antropolojinin en
mühim ihtiyaçlarının, güvenilebilir ve dakik metodoloji olduğunda ısrar
etmekten hiç bir zaman yılmamıştı. Büyük bir vuzuhun, hem vakıalara dayanan malzemeyi toplama ve hem de kayıt etmede, bu sahaların en fazla
ihtiyacı olan bir mesele olduğunda daima ısrar etmiş ve ·b u elde edilmediği
müddetçe sosyal ilimlerde hiçbir zaman ilerlemeler olamıyacağını iddia
etmişti. Tabii kendisi, son derece yorucu ve tamamiyle namuskarane yapılmış saha araştırmalarının lüzumuna inanmaktaydı. Aynı zamanda ciddi
bir şekilde şahadet psikolojisini tetkik etmeden ve bunun vasıtasiyle basit
idrak hatalarile insanlarda tefsirlere çabucak kanma gibi meselelerle ünsiyet peydah etmeden, bu şekildeki 'tetkikleri herhangi bir kimsenin doğ
rudan doğruya dalmaması icap e ttiğine de ciddiyetle inanıyordu. Maamafih, bu yolda tahsil görmüş ve bu tahsiline sadık kalmış olan herhangi bir
insanın, sosyal vakıaları doğru bir şekilde müşahede edip kaydedebileceğine, ve başka kimselerin boy ölçüşmeye cesaret edemiyecekleri bir ma-

kimsenin, demin
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haretle bunlardan neticeler çıkarabileceğine de aynı şiddetle inanmak taydı. Bu görüşün tamamiyle nikbin bir görüş olduğunun artık isbat edilmiş J;ıulunduğunu tekrarlamaya bilmem lüzum var mı? Bir bakıma bizler,
hala Rivers'in 1920 lerde bulunduğu vaziyetin tamamiyle aynı bir vaziyette bulunmaktayız . Bizlere de tıpkı ona olduğu gibi, metodoloji problemleri
tamamen halledilmeden, sıhhatli bir sosyal psikolojiyi inkişaf ettirmek hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Fakat, aramızda bir fark mevcuttur.
Bizler herhangi bir metodu, sırf rasyonel oluşu veya daha başka bir umumi zemine dayandığı için kabul etmenin mümkün olabileceği fikrinden artık vazgeçmiş bulunuyoruz. Ve böyle.ce kanaatime göre, hiç tereddüt etmeden psikolojik çok veya az hususi bütün sahalarında aşağı yukarı liderliği ellerine aldıklarını kabul ettiğimiz Amerikalılar gibi bizler de her çeşit yo1u denemeğe , belki neticeleri kendi sebeplerini temin eder -inancıyla ,
değilse bile - ümidiyle amadeyiz.
Bütün bunların karşısında, herhangi bir kimse bugün ~osyal psikoloji
sahasında İngilterede olup bitenleri dışardan seyrederek gördükleri hakkında bir tahmin yürütmeye kalkacak olursa, mümkün olan bütün yolların denendiği fakat hiçbirisinin geniş bir şekilde tatbik edilmediği karışık
bir manzarayla karşılaşacaktır. Uzaklardaki cemaatlerin tetkikinden ziyade, muasır ve medeni sosyal hayatın tahliline dayanan eski tarz etüdlere,
Prof. D. W. Harding'in Hükmetme İçgüdüsü (1) ile Sosya.I Pşikoloji ve• Ferdi kıymetler (1) isimli füimane ve ciddi tetkiklerinde rastlamaktayız. Temel fikirlerinde çok değişik olan Tavistock Gurubu halihazırdaki sosyal
p·roblemlere de y ine aynı espriyle yakla şmakta, fakat bunları müşahede ve
hatta tecrübeye dayanan kontrollü sitüasyonlarla birleştirmek için hususi
bir cehit sarfetmektedir. Bu gurubun sosyal araştırmaları için kullandığı
metodları en iyi bir şekilde Mr. Elliot Jacques ' ın , Bir Fabrikada Husule• Gelen Kültür Değişmeleri, Endüstriel Bir Zeminde Otorite ve İştirakin Tetkiki (2) adlı eserinde görmek mümkündür. Son zamanlarda çok fazla kullanmalarına rağmen,

sual li stesi ve sosyal norm listeleri aşikar bir şekilde,
birçok sebeplerden dolayı Amerika'ya nazaran İngiltere'de daha az muvaffak olmakla beraber, hem bunlar ve hem de faktör analizli test metodları Dr. Eysenck'in Siyaset Psikoloj isi (3) isimli eserinde mükemmelen izah
edilmiş bulunmakt adır. Lewin'in ilk kullarımı~ bulunduğu tarzlardaki doğ
rudan doğruya gurup tecrübeleri muayyen bir kısım endüstriel istikametlerden gayri yerlerde pek fazla kullanılmamış bulunmaktadır . Endüstriel
(1) - Londra : Allen & Unwi.n 1941.
(1) - Londra: Hutchinson 1953.
(2) - Londra: Tavistock Publications Ltd., 1951.
(3) - Londra: Routie.dge & Kegan Paul 1954. Bu k i.tabı Dr. Rivers'in Psikolo·ji
ve Pol it ika. adlı eserile karşılaştıranlar, wsyal psikolojide birbirinden çok far'klı olan
metödlarm nasıl aynı iddiayı emin bir şekilde öne sürdüklerini mü şahede edebilirler.
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Psikoloji Milli Cemiyetinin, Meslek Psikolojisi isimli dergisinde, bazı misallere rastlamak mümkündür. Londra Üniversitesinde Mr. John Whitfield'in başkanlığında, Tıp Araştırma Cemiyetinin Mesleki Psikoloji guru bunun yapmış bulunduğu kaza ve muharebeye ait son derece enteresan
çalışmalarda bu metodun orijinal ve kritik bir tenevvüü olarak kabul edilebilir. Amerika'da olduğu gibi İngilterede de aynı sebepler dolayısiyle tam
manasiyle ilmi psikoloji hudutları içine giremiyen yüksek zihni fonksiyonlar üzerinde geniş bir alaka, yeniden canlanmakta ve bunların son derece
tesirli bir sosyal zemine sahip bulundukları görülmektedir. ·Şimdiye kadar
birçok araştırıcıların bu problemleri tetkik edebilmek için halis tecrübi yollar bulmak ümidile çalıştıkları, fakat henüz kimsenin tam manasiyle muvaffak olamadığını söylemek doğrudur.
İngiltere'deki muasır sosyal psikoloğu en fazla alakadar eden bir
mevzu varsa o da, gurupların karşılıklı temas ve münasebetlerinin neticeleri üzerindeki araştırmalardır. Bu mesele İngiltere'ye münhasır sayıla
maz. Bunu nazari ve nratik bakımdan son derece mühim kılan kuvvetler
dünyanın her tarafında faaliyete geçmiş bulunmaktadır, ve bu, zamanımız
daki muhabere ve nakil vasıtalarının son derece tekamülüyle ortaya çık
mıştır. Milli cemiyetlerle, tek . bir cemiyetteki muayyen guruplar arasında
ki anlaşabilme ve anlaşmama şanslarını muazzam bir şekilde çoğaltmış
bulunmakta ve sosyal guruplar arasında dostane ve hasmane münasebetlerin inkişaf seyrini de değiştirmiş bulunmaktadırlar. Fakat zannımca bu
meseleler hakkında daha fazla bir şeyler söylememe lüzum yoktur, çünkü
şu anda, sosyal gurupların teması meselesinde nazari ve ameli bakımlar
dan son derece mühim yardımlar yapmış bulunan bir memleketin bir üniversitesinde ve bir kürsüde konuşmaktayım. ,
4. Son Bir Söz

Büyük Britanya'daki psikolojik tetkiklerin halihazırdaki vaziyetlerine
ait yapmış olduğum hülasaya artık bir son vermem icab ediyor. Gayet tabii olarak söylenebilecek daha pek çok şey mevcuttur, ve böyle kısa tetkiklerde daima yanlış anlaşılabilecek tesirlerin bulunması imkan dahilindedir. Çünkü elde olmıyarak seçilen yollar ve görüşler hakkında söylenen
şeyler, diğer başka yollar ve görüşler hakkında söylenebilecek şeyleri tam
manasiyle müvazeneleyemez. Memleketimde psikolojinin artık bugün düne nazaran çok daha sağlam temellere dayandığını, hakiki ve hayati ehemmiyeti haiz, ister ferdi ister sosyal olsun, artık bütün insan davranışlarının
bir ilmi olarak kabul edildiği fikrini vermiş olmayı ümid ediyorum.
Maamafih, bu konferansları aynen başladığım gibi bitireceğim. Kanaatimce her büyük ve devamlı sosyal gurubun, ilmi ve diğer problemlere
yanaşma yollarında hepsi için müşterek olan şayanı hayret bir insicam
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mevcuttur. Aynı şekilde bir gurup ile diğeri için karakteristik olan yollar
arasında da bu sefer muazzam farklılaşmalar mevcuttur. Böylece,
ilmin
tahdit edilmiş milli hudutları müsamaha ile karşıhyamıyacağını kabul etmek nasıl bir hakikatse, aynı şekilde bir milli gurupta inkişaf etmiş olan
bir ilmi araştırmanın, diğer grupların keşifleri ve esprisile ilaveye uğra
mayıp tamamlanmasının icabettiğini söylemek de aynı derecede hakikattir. İnsanın o çok muğlak hayatını daha tamam anlayabilmeği, sizlerle bizler daha yakinen birlikte çalışarak başarabilmek, uzun zamandan beri beslediğim ümitlerden biridir.
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Vll.

SiLAHLAR VE iNSAN

Tecavüz için kullanılan silahların inkişafı tetkik edilecek olursa, bualtı prensibe bağlı olarak meydana gelmiş bulunduğu kabul edilebilir:
1 - Atış noktasil,e hedef arasındaki mesafenin çoğalması.
2 - Atış noktasile hedef arasındaki sür'atin çoğalması.
3 - Hedef almadaki dakiklikte meydana gelen artış.
4 - Hedef üzerinde ve son zamanlarda da hedefin civarında tahrip
kuvvetinin çoğalması.
5 - Atış noktasile hedef arasındaki seyrin daha fazla otomatik bir
şekilde kontrol edilmesi.
6 - Uçuş sür'atlerinin çoğalması dolayısiyle atışların isabetlerinde
meydana çıkan güçlükler.
Şayet atılan mermiler nazarı itibara alınacak olursa, bunların inkişaf
larının ilk devirlerinde, mesafe ve dakikliğin çoğalması üzerinde durulduğu ve daha sonraları sür'at ve tahrip kuvvetlerinin ele alındığı görülmektedir. Uzun bir müddet tahrip kuvvetlerindeki çoğalmayla, silahın hedefe nüfuz edebilme kudreti kastedilmekteydi. Son zamanlarda ise bu fikir
yerini, hedefin civarındaki tahrip sahasındaki artışa ·bırakmış bulunmaktadır . Ve bu değişme bilhassa halihazırda, sür'ate verilen büyük ehemmiyetten doğmuştur. Herkesin bildiği gibi, uçuşun otomatik olarak kontrolünde kullanılan aletler son derece yeni ve sür'atli inkişaflardır. Ve en
mühim ve en güç insani harp problemleri de, otomatik kontrol vasıtaları
nın sür'atli inkişaflanndan doğrudan doğruya neş'et etmektedir.
Silahların planlarındaki inkişafa müvazi olarak, eldeki silahların en
tesirli bir şekilde kullanılmalarını mümkün kılacak prensiplerle alakalı inkişaflar da yer almış bulunmaktadır. Bunların arasından iki misal seçmeyi uygun buldum, çünkü bu ikisi bu konferanslarda muhtelif bakımlardan
tetkik edilecek olan meselelerle doğrudan doğruya alakadar bulunmaktadır. Askerlik tarihinin bütün devirlerinde, eldeki mevcut silahların hepsini birden kullanmaya teşebbüs ederek, hasmı ani olarak basmak tekniği en önde gelmektedir. Fakat bu günlerde bütün silahlar iln:ıi araştırma
ve teknolojik inkişafların birer neticesi bulunduklarından , baskın bugün
aşağı yukarı daima, ümid edilmediği anda ve ümid edilmediği yerde hücum anını tayin etmek manasına gelmektedir. Mütecaviz daima karşı ta-
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müdafaa vasıtalarnının tamamlanmamış bulunduğuna inandığı za manlarda ve istikametlerde hareket etmektedir. Bu inkişaflar gittikçe artık önceden haber alınmadan hücumların yapılmasını mümkün kılmış, ve
bu avantajın müstakbel bir harpte çok daha fazla olacağı artık inanılrr bir
hakikat olmuştur.
Silahların kullanılmasında fazla ehemmiyeti olduğunu kabul ederek
seçtiğim ikinci prensip ise «ani baskın » taktiğile alakalıdır. Yirmi sene kadar önce, birçok kimseler artık «ani baskın devri» denilen şeyin dönmemek üzere bittiğini zannediyorlardı. Kanaatimce bu kimselerin yanılmış
olduklarını, ve bunların «ani baskın » etmek için fazla sayıda bölükler, veya muazzam miktarda ateş silahlarının kullanılması icab ettiğini düşündük
lerinden böyle yanılmış bulunduklarını görmemiz artık mümkündür. Mesela Org. S. C. F. Fuller şöyle demektedir: (1932 Dragon's Teeth) «ilerde
bir paradoksla karşılaşmamız icab edecek; daha az insana sahip olan orduların kazanma ihtimalleri daha da çoğalacak, çünkü insanların az sayıda olmaları , makinaların daha mükemmel bulunduklarına işaret edecek.» Silahların inkişaf prensiplerine yakından bağlı olduğunu önceden bildirdi ğim üç şey Org. Fuller'in kehanetini bir hayli şüpheli kılmaktadır. Bunlardan birincisi silahların gönderilmesindeki sür'atte meydana gelen korkunç inkişaf, ikincisi tahrip sahalarındaki muazzam genişleme ve en yenilerden üçüncüsü -Fuller 'inkinden daha da fazla bir paradokstur - uçuşu
kontrol eden otomatik silahlardaki inkişaftır. Mazideki ani baskın taktiklerinde, ekseriya nisbeten tasvir edilmiş ve hatta tahdit edilmiş hedefler
üzerinde temerküz nazarı itibara alınıyordu. Şimdi artık öyle bir devirdeyiz ki, ·h edeflerin geniş bir sahada dağılmaları hücum ameliyel~rinin artık
aşağı yukarı bütün hususiyetlerini teşkil etmektedir.
Şimdiye kadar, silahların inkişaf prensipleri ve kullanışlarından baş
ka bir şeylerden bahsetmiş bulunmaktayım . Bunlardan bahsetmek bana
lüzumlu gibi göründü, fakat tabii bu konferansın esas gayesi bu değildir,
Benim asıl gayem, ki zannederim üzerinde belki biraz kendimi salahiyet
sahibi hissederek bahs ede bileceğim yegane mevzudur, hikayenin insanla
alakalı kısmıdır. Şimdi artık bu meseleye dönelim. Aşağı yukarı her büyük
askeri kumandan mesleğinin bir devresinde harp sahasındaki · en son çarenin çarpışan insanların kalitesine bağlı bulunduğunu alenen bildirmiş
tir. Profesyonel bir asker bu tarz ifadelerde bulunduğu zaman, zihninde baş
lıca bir devirden diğerine geçtikçe çok fazla değişmeyen cesaret, macera
ruhu ve o en güç şartlar altında doğabilen mizah temayülü, disiplin hissi
ve öndere itaat ile, icabı halde önder olabilme kabiliyetinin terkibi gibi
geniş ve umumi şartları düşünmektedir. Bunlar, ve bunlara benziyen diğer başka birçok şahsi hususiyetler, silahlar ve silahların
kullanışlarına'
rehberlik eden prensipler ne olursa olsun, daima üstün bir ehemmiyete
sahip olmuşlardu. Ve daima da olacaklardır. Kara, Hava ve Deniz Kuvvet34

lerini talimle mükellef olan kimselere, profesyonel bir psikoloğun bu şah
si hususiyetlerin kuvvetlenmeleri ve inkişafları hakkında fazla birşeyler
söyliyebileceğini hiç zannetmiyorum. Fakat bugünün çarpışan kuvvetle rinde bu geniş şahsi hususiyetler, son derece hususi maharet çeşitleri arasında ve içinde ifadelerini bulmak· zorundadırlar. Herkesin bildiği gibi, bunun sebebi Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin biçim ve ruhlarını şekillen
dirmede, teknolojik keşif ve inkişafların belki de en müessir kuvvet olmağa başlamış bulunmalarıdır.

İlk önce, silahların planlanma meselelerini ele alalım . İngiltere'de son
zamanlarda, silahların planlanmağa başladığı ilk andan itibaren beden ve
zihnin normal olarak işleyiş tarzlarının gözönünde tutulmasının icabettiği
hakkında pek çok münakaşalar yapılmaktadır .
Nazari olarak şimdi artık her tarafta, bu meselelere mümkün olduğu
kadar erken göz atılmasının icab ettiği kabul edilmektedir. Ameli olarak
ise, hala birçok memleketlerde - ve artık mazur gösteren bir sebep de mevcut olmadan - silahlar maddi kuvvetlerinden başka birşeye fazla kulak asc
madan planlanagelmektedir. Bunların kullanılmasını tevlid eden muayyen
vasıtalar, aşağı yukarı tamamen mekanik, elektrik ve elektronik cihetler
nazarı itibara. alınarak, ve hazan da bir mikdar görünüş ve mahiyeti de göz
önünde tutarak halledilmektedir. Bu silahların ve bunların hususi . kısımla
rının aşağı yukarı azamiye yakın bir verimle kullanılabilecekleri ve kullanıldıkları ekseriya önceden kabul edilme.ktedir. Pek çok kimselerin henüz
idrak edemediklerinden çok daha fazla, ciddi kullanış problemlerile karşılaşılmaktadır .

Biraz daha müşahhas olmaya çalışmalıyım . Silahların inkişafında bugün en önde ele alınan prensipler 2, 4, 5 ve 6 ncı olanlar, yani sür'atte çoğalma , hedef sahasının içinde tahrip kuvvetinin artması, otomatik kontrolün çoğalma sı, ve hareket halindeki silahlara erişememedeki artışdır. Bütün bunları, deniz, kara ve havacı makinistler üzerinq.e yığdıkları müşkül
ve zorluklar bakı mından bir düşününüz . Bedenle zihnin mümkün olan en
büyük bir sür'atte çalışmaları (ki buna ekseriya sür'atin tevlid ettiği . müş
kül vaziyet adı verilir); beden ile zihnin hemzaman olarak veya sür'atle
birbirini müteakip alması icab eden malumat menşe'lerinin sayıları, (ki
bunlara şimdi «yük tazyiki » denilmektedir), had muhit şartları altında faaliyette bulunma mecburiyeti , bilhassa suhunet ve yükseklik bakımından
Cki bunlara ekseriya «muhiti tazyikler » denilir), bütün bu gibi şeyler son
derece sür'atle çoğalan mü şküllerdir, .ve bunlarla birlikte dördüncü müş
kül vaziyet otomatik kontrol vasıtalarının bakım _ ve iıdame hususiyetleri
güçlüklerile doğrudan goğruya bağlı , son derece ihmal edilmiş müşküller
de gelmektedir.
Bütün bu zorluk tevlid eden vaziyetlere dair,. belki sonuncusu müstesna olmak üzere, şayet arzu ettiği takdirde , plan yapan şahsın gözönünde
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teessüs etmiş muayyen bir ınikdar bilgi mevcut bulunmakUmumiyetle bunların hepsile alakalı olarak, alelade, sıhhatli ve talim görmüş bir ferdin müsamaha sahasına sahip bulunduğunu biliyordu.
Bu saha dahilinde çalışmada sür'at, alınacak işaretlerin tenevvüü, suhunet,
yükseklik, gürültü v.s. gibi tahavvüllerin çok az tesirleri 1bulunınaktadır,
fakat bu müsamaha sahasının dışındaki küçük değişiklikler bile devamlı
faaliyeti son derece güçleştirmektedirler. Makul bir fiziki uygunluk ve talim seviyesine sahip olundukça, müsamaha sahası hudutları, makine kullanan şahıslardan kısmı azamı için hayret edilecek derecede sabit kalmaktadır. Mesela sür'at ele alındığı zaman, tek bir kanaldan gelen dakikada 5
ila 7 sür'atli bir muhabere veya işaret sisteminde, tek hedef seyrinin idamesf için lazım gelen malı1mattaki hata ve atlamalar kısa bir müddet sonra ciddi bir vaziyet alacaktır. Veya, mesela, çok kanallı işaret sistemleri
kullanıldığı zaman, ani faaliyetin dayandığı malfımat birçok değişik işaret
menbaları içinden okunmak .mecburiyetindedir. Kaçınılmaz bir şekilde işa
retlerin üstüste binmeleri hadisesi vukubulmakta ve bunun için de tahammül seviyesinin aşağı olduğu görülmektedir. Şayet bu seviye aşılacak olursa, karışık ve hatalı okumalar sür'atle artmakta ve malı1mat kaçırmalarda
da bir hayli yükselme kaydedilmektedir. Suhunet, rutubet, yükseklik, güı:ültü, göz kamaşması gibi bir çok muhit şartları ile sür'at, yük ve cehit devamlılığı gibi faaliyetin tabii vasıfları için lüzumlu olan müsamaha hudutları oldukça iyi bir şekilde teessüs etmiş bulunmaktadır.
Otomatik veya kendi kendini ayarlamağa muktedir kontroller fazla
sür'atli birçok modern silahlarda, ister taarruz ister müdafaa için kullanılsınlar, hususi birçok insani problemler husule getirmektedirler. Zahiren bu belki 'bir paradoks gibi görünebilir. İster tamamen ister kısmen
kendi kendilerine yol gösterebilen silahlardan, biz insanların yapmaları
icab eden şeyleri yapmalarını beklemek temayülünü göstermekteyiz. Bundan, insanların belki . daha az şeyler veya belki en sonunda hiç bir şey yapmamalarını istidlal etmek çok tehlikelidir. Ve bunun böylece meydana geleceğini gösteren elimizde pek fazla bir delil de mevcut değildir. Bütün bu
kendi kendini kontrol edebilen mekanik ve elektronik vasıtalar ebediyen
değilse bile hiç olmazsa henüz uzun bir zaman için, yapmaları icabeden iş
lere göre çok noksan bir seyyaliyet göstereceklerdir. Böylece, insan nezaretçiler için daima bir pay bırakılmalıdır. Bundan maada, ekseriya son
derece mürekkep bir yapıya sahip bulunduklarından ve kendi kontrol programları içindeki ayarlar sık sık bozulduğundan, hatta gittikçe daha fazla
nezarete ihtiyaç göstermektedirler. En son olarak birçok değişik sebeplerden dolayı, bunl(!rın askeri organizasyonlarda cesamet ve karakterleri
şimdiye kadar olanların çok daha üstünde, idame ve bakma problemleri
ortaya attıkları söylenebilir.
Silahların planlanmalarında, bu planlarda tesirli kullanışlar nazarı ititadır.
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bara alındığı kadar, idame ve bakım meselesinin de gözönünde tutulması
icap etmektedir. Bu meseleye dair kimsenin sistematik olarak hiçbir şey
bilmediğini zannediyorum, ve araştırıcıların bu işi esasından alarak tetkik
etmeleri zamanının çoktan gelip geçtiğine inanmaktayım.
Fakat şimdi, halihazırda , büyük pratik ehemmiyeti haiz üç mühim talim problemi mevcuttur. Bunların ilk ikisi birbirine son derece yakındır.
Aşağı yukarı bütün mühim silahların hepsi son derece mürekkep ve pahalıdır. Fazla sayılarda kolaylıkla yapılm aları mümkün değildir, ve şayet
mümkün olsa bile bunların alelade talimlerde kullanılmamaları için daha
başka birçok sebepler de mevcuttur. Hususi bir şekilde hazırlanmış sahte
silahlarla, sun'i talim yapmak bu yüzden lüzumludur. Hem askeri zevata
ve hem de ekseriya kaşife en cazip gelen yol, bu sun'i .talim silahlarının
mümkün olduğu kadar hakiki makinelere benzeyebilme keyfiyetlerldir.
Böyle olunca, bu sefer bunların kendileri çok pahalı , çok mürekkep ve tesirli bir manzara arzediyorlar ve bakımları da öyle pek kolay olmuyor.
Böyle bir sun'i talimgah sah asını gezen bir şahıs, bilhassa Amerika'da olanlarını, bu şekilde talim silahları yapıldıktan sonra hiç olmazsa bedellerini
ödetecek bir şekilde kullanılmalarının icab ettiğini müşahede edecektir.
Fakat henüz hiçbir kimse sun'i talimi tam manasiyle tesirli kılabilecek
prensipler hakkında esas psikolojik hakikatleri bilememektedir. Ve halihazırdaki şekilde mükellef talim aletlert inşa ve bunların böyle yapılmalarını
haklı gösteren adetler devam ettiği müddetçe de kimseler birşey bilemiyecektir kanaatindeyim.
Sun'i talim başlıbaşına, bahsetmiş olduğum üç problemden ikincisini
derhal ortaya çrkarmaktadır. Teknolojinin, harp silahlarının tekamül seyrine tesir etmiye başladığı andan itibaren, intibak için yapılan talimlerle
hususi maharetler için yapılması icab eden talimleri mezcetmek lüzumu
hasıl oldu. Teknolojik ilim daima hareket halindedir. Ve silahlar ile bunları kullanma vasıtaları sür'atle değişmektedir. Sık sık vuku bulduğu gibi
silahlardaki en ufak bir inkişaf, yeni baştan geniş çapta talim yaptırılma
sını intaç ettikçe, bir hayli tehlikeli gecikmeler meydana çıkmaktadır. «Mümaresenin intikali» ne ait güçlükleri herhangi aşikar bir ilk prensip vası
tasile tes~rli hal yolları henüz görülmemektedir. Fakat 'bu güçlüklerin cevabı, tevcih edilmiş araştırmalar vasıtasile bulunacak olursa, bunun neticesi olarak, sun'i talimlerin seyirlerini tanzim etmemiz mümkün olacaktır.
Talim problemlerine ait zihnimdeki üçüncü prensip, silahların tekamtil prensiplerinden bahsederken ele almış bulunduğumuz, otomatik kontrolle ilgili beş ve altıncı maddelerin doğrudan doğruya ortaya attıkları
problemlerdir. Böyle bir kontrolün ne kadar tesirli olabileceği ve nereye
kadar gidebileceği henüz belli değildir. Fakat öyle bir şekilde inkişaf edebilir ki, personel sayısı nazarı itibara alındığı zaman, taarruz ve müdafaada silah ve vasıtaların idame ve bakım problemleri, her tesirli çarpışan
I
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kuvvette en mühim meselelerden birini teşkil edebilir. Bir müddet sonra
öyle bir devreye girmemiz mümkündür ki, silah ve vasıtaları kullanan ve
kontrol eden insanların sayısı nisbeten çok az, fakat bu kontrol ve kullanmanın sağlanması için vasıtaların bakımına memur edilen insanların sayı
sının nisbeten çok fazla olması icab edecektir. Hakikaten modern havacı
lıkta artık böyle bir vaziyetle karşılaşmış 'bulunmaktayız ve diğer modern
silahlarda da bu · istikamete doğru bir yöneliş mevcuttur.
Mademki bu böyle olacaktır, o halde pratik bakımdan münakaşası
icab eden bazı enteresan vak'alarla karşılaşmak icab edecektir. Yakın bir
gelecekte askeri kuvvetlerin nisbeten az sayıda fakat son derece intibak
kabiliyetine sahip mütehassıslardan ibaret bulunacaklarını düşünebiliriz.
Veyahutta insan sayısı bakımından bunların pek fazla bir fark göstermeyip, vazife muvazenesinde bir farklılaşma meydana gelerek, gittikçe daha
çok sayılarda kimselerin bakım meselelerinden mesul tutulacaklarını düşünebiliriz . Ve ben şahsen bu ikinci şıkkın daha mümkün olabileceğine inanıyorum . Ati böyle bir manzara arzedince, askeri organizasyonlar umumi·yetle, endüstriye bir adım daha yaklaşacaklardır, çünkü otomatik istihsal
vasıtaları ve bunlarla birlikte idame ve bakım kuvvetleri için artan talepler, endüstri sahasını sür'atle işgal etmektedirler. Askeri ve endüstriel organizasyonların gayeleri farklı olmakla beraber, insanlardan talepleri gitgide birbirine benzedikçe, ne gibi meselelerin meydana çıkabileceğini tahmin etmek bir haylı enteresan olmakla beraber, bu meseleye artık burada
el atmamam icab ettiğini de biliyorum.

38

Vlll.

TAARRUZ VE MÜDAFAA

Son birkaç senedir, herhangi bir büyüklükteki modern bir «devlet»,
müdafaa meseleler~yle derinden alakadar bulunmakla beraber, bunun baş
ka birisinin kendisine taarruz ederek kendisini şiddetli zararlara sokması
na karşı tedbir olduğu umumiyetle herkese inandırılmaya çalışılmıştır. Müdafaaya dair halka konuşmayla, yazıyla ve sayısız res:ıni ve hükumet rapor·
larıyla o kadar çok şey söylenmiştir ki, şimdi artık söylenecek yeni hiç
bir şey kalm a mış gibidir. Bütün bu olup bitenler psikologlara biraz acaip
görünüyor, çünkü halkın büyük bir çoğunluğu için taarruz müdafaadan çok
daha enteresan bir vakıadır. Şayet bu böyle olmamış olsaydı, insanlar dünyada bugünkü hakim vaziyetlerini kazanmazlardı. Ve bu başarıları bunun
böyle oluşunu mümkün kılan tabii temayülü kuvvetle takviyeye yardım
etmiş bulunmaktadır . Huzursuz bir dünyaya gelmiş olan insanlar; bu halihazırdaki vaziyetlerine, gayet tabii olarak kendilerini sadece diğer hayvanların ve tabiatın tehditlerine karşı müdafaa etmekle erişmememişler
dir. Rahatlık, üstünlük ve emniyet elde edebilmek için teşebbüsü ele alıp
taarruz etmek mecburiyetindedirler. Bunların bir kısmını elde ettikten sonra, onları muhafaza edebilmesi için tekrar ve tekrar taarruz etmesi lazım
dır. Nazari olarak insanların böyle bir rahatlık, böyle bir üstün vaziyet
ve emniyete erişmiş bulunduğunu , ve kendini sadece muhtemel taarruzlara karşı müdafaa etmek isteyeceği bir devrin ilerde geleceğini düşün
mek tabii mümkündür., Fakat hiçb!ir kimse, herhangi bir insanın veya
insan gurubunun artık böyle bir irtifaa erişmiş bulunduğunu kabul etmek
istemez; ve hiç bir insanın, ve muhakkak hiç bir insan grubunun, ebediyen bunu kabul etmeyeceğine inanmak için hakikatte son derece kuvvetli
sebepler mevcuttur.
Hatırlanması icabeden en mühim meselelerden biri, ister tabiat üzerine olsun, ister insan üzerine olsun, taarruz yolları arayan canlı, hareket·
li, orijinal zihni tavırların birçoğumuza çok daha fazla cazip görünmeleridir.
Diğer bir mesele de eskiden olduğundan çok daha fazla bugün, dev adım
lariyle ilerlemeler kaydeden ilim, askeri manada da yeni taarruz imkanları inkişaf ettirmektedir. Fakat insanın kazanmış bulunduğu veya kazanabileceği maddi kolaylıkları, yani medeniyet nimetlerini muhafaza edebil·
mesi için inşa etmesi gereken müdafaa çeşitleri, askeri müdafaada kullan39

ması

icab edenlerden çok farklıdır. Bu sebeplerden dolayı ve daha başka
bir kısım sebepler yüzünden, herhangi bir devirde, taarruz imkanları ile
müdafaa imkanları arasında kaçınılmaz bir boşluk mevcut olmakta ve burada müdafaa daima geride kalmaktadır. Şayet ilmi keşiflerin esas gayesi
doğrudan doğruya hücum vasıtaları keşfetmek olursa, nazari olarak \hem
askeri ve hem de diğer başka bakımlardan müdafaa planlarının taarruz planından daha önce gitmesi mümkün olabilir. Fakat askeri bakımlardan bunun böyle olması çok enderdir, ve aşağı yukarı herkes, müdafaa planın
dan bu kadar çok bahsedilmesinin esas sebebinin, taarruz planlarının her
zamandan daha çok müdafaayı geride bırakmış olmasından meydana geldiğini kabul etmelidir.
Bu sebeplerden dolayı, dünyada bugün kabul etmek mecburiyetinde
kaldığımız askeri taarruz ve müdafaaya ait bazı mevcut vakıalara bir göz
atalım: taarruz imkanlarının, atom enerjisinin kullanılmasının keşfiyle, asır
lardır yavaş bir inkişafla erişmiş bulunduğu seviyeden birdenbire tamamiyle başka bir seviyeye geçmiş bulunduğunu bugün artık herkes bilmektedir.
O gün bugündür buna tekabül edebilen yeni bir müdafaa metodunun keş
fedilmemiş bulunduğu da yine bir hakikattir. ·
Her yerde büyük kuvvetler, askeri temel müdafaa metodlarında, atomun keşfinden evvel erişmiş bulundukları başlıca vasıtalara hala dayanmak
mecburiyetindedirler. Esas olarak bunlar, elektronik vasıtalarla herhangi
bir t.;ıarruzu başladığından mümkün olduğu kadar hemen sonra alabilmek,
böyle bir taarruzun inkişafı hakkında malfımat toplayıp '.nakledebilmek, ve
bunu mümkün olan dakiklikle ve çok az bir gecikmeyle yapabilmek, ve en
fazla müessir olabilecekleri bir anda mukabil taarruz vasıtalarını harekete
geçirebilmekten ibarettir.
İstikbalde askeri taarruzlarda şu noktalar göz önünde tutulacaktır:
a) Taarruzların başlangıcını mümkün olan azami sürate çıkarmak;
b) Hedeflerine, elektronik bakımdan mümkün olduğu kadar iz bırak
mayan bir yol takip ederek ulaşmak.
Bu her iki şık da ilk taarruzların havadan yapılacağını, veya son derece yüksek veya son derece alçak bir seviyeden sevkedilmeleri jcap ettiğini göstermektedir. Fakat bunlardan daha mühimi:
c) İlk taarruzlarda kullanılan tahrip edici vasıtalar son derece geniş
bir sahada müessir olacaklarından , hedefleri noktası noktasına tayine ciddi bir ihtiyaç kalmayacağı meselesidir.
İşte bu üçüncü mesele, taarruza bugün müdafaaya nisbeten tehlikeli
bir üstünlük sağlamış olan meseledir.
Şimdi artık silahların sevk ve idarelerinde ehliyetli kimselerin yetiş
mesini sağlayan şartlardan bahsetmek zamanı geldi kanaatindeyim.
Herkesin zaten bildiği gibi harb harbi takip ettikçe, ilk darbeyi indi-
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gittikçe arttığı görülmektedir. Ve herkes bunun baş
iki sebepten böyle olduğunu bilmektedir:
İlk ve en mühim olan sebep, taarruz için kullanılan silahların tahrip
kuvvetlerindeki muazzam artış, ve ikinci sebep ise, bu silahların tevzi süratlerindeki çoğalmadır . Son harbden beri bu her ikisi de gittikçe daha faz-

ren

tarafın kazancının

lıca

lalaşmaktadır .

Herhangi büyük bir kuvvet, ister dahili ister harici herhangi bir sebeple taarruza geçmeye kalkarsa, hazırlık son derece süratli ve nazarı dikkati celbetmeden yapılacaktır.
Tabii §imdi Britanya Milletler Camiasının bir azası olarak konuşmak
tayım. Belki artık herhangi bir büyük kuvvetin tecavüze geçmesini mazur
gösterecek hiç bir sebe.rı mevcut değildir, ve tahmin ederim ki, ne Britanya, ne de İmparatorluk Camiasının herhangi bir azasının, büyük çapta harb
çıkaracak habersiz bir ·ilk taarruza geçmesini imkansız kılan birçok sebepler mevcuttur. Bu böyle kabul edilmese bile, Britanyanın durumu, herhangi bir tecavüzü önceden haber alarak sade müdafaa değil aynı zamanda
mukabil taarruza geçebilmek için derhal tedbir alınarak harekete geçilmesini icab ettirmektedir. Ve bunun böyle olu§u birçok milletler gurubu için
de aynıdır.
Bugün dünyada emniyeti sağlayan y.egane bedelin daimi bir askeri uyanıklık olduğunu söylemek kolaydır. Fakat asıl bu uyanıklığın bedelini sormak ·bizi daha da fazla alakadar etmektedir, ve bunun cevabı hakkında hiç
olmazsa bazı şeyleri emin olarak bilmekteyiz. Aşağı yukarı her askeri problemde olduğu gibi, şimdi bütün cevaplar bir insan ve makine sistemi içinde aranm alıdır. Mesafesi kafi derecede uzun ve kafi derecede hassas elektronik alıcı vasıtalar mevcut olmadan hiç bir §eyin yapılamıyacağı aşikar
ır. İşte bu noktada ciddi müşkülat başlıyor.
Makinenin hassasiyetile, kullanılan i§aret ve makineyi işleten şahıs
en iyi muvazeneyi elde etmek için ne yapılmalıdır? Makineyi işle
ten şahısta , objektif metodlarla azaltılmasına imkan bulunmayan asgari bir
reaksiyon gecikmesi var mıdır ? Ve şayet bu mevcutsa bunun genişliği ne
kadardır, yükseklik ve taarruzun sürati gibi şartlarla ne gibi bir alakası
bulunmaktadır ? Bütün bunlar doğrudan doğruya tecrübi denemelerle cevaplandırılabilecek meselelerdir. Şayet bunların cevaplarını elde etmiş bulunsaydık, makineler ne kadar dikkat ve ince düşünceyle inşa edilmiş olurlarsa olsunlar esas makineleri kullanan müdafaa guruplarının yine de hususi bir şekilde seçilmeleri icab ettiğini görmemiz ihtimal dahiline gireçektir. Bunun böyle olup olmadığını hiç kimsenin haltı bilemediğini söylemek; veya hatta bilseler bile en iyi seçme testleri için ne gibi metodların
icab ettiğinin henüz tayin edilmemiş bulunduğunu bildirmek hayli hayret
edilecek bir hadisedir.
arasında
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Mümkün olan en mükemmel makineler ve bunları kullanabilecek en usta teknisyenler seçilse bile, mümarese hakkında cevap verilmesi ica'b eden
daha birçok esas psikolojik sualler mevcuttur. İşte bu noktada, mevcut bilgimizin büyük bir kısmı menfi bir noktada toplanıyor . Hiç bir gurup makinistin uyanık durmalarını icab ettiren bir hadise olmadan veya dikkat
edilmesi icab eden tembihler gayrı muntazam ve ender fasılalarla geldikleri
takdirde, uzun bir müddet müteyakkız davranmalarına imkan olmadiğını
biliyoruz, ve .Yine biliyoruz ki, eğitime tabi olan şahıslar, alınaccık ve _nakledilecek malümatın mühim bir malümat olmadığını veya sadece mümarese maksadiyle tertiplendiğini anlayacak olurlarsa dikkatleri tavsayacaktır.
İşte bu menfi bilgi bir kısım müdafaa gurupları talimlerinde bir hayli işe
yarıyabilir. Benim memleketimde bunun hepsi kullanılmamakla beraber bir
kısmı kullanılmaktadır. Son oniki ay zarfında bu mevzuda bir hayli inkişaf
kayd edilmi ş bulunuyor, maamafih talim ve faaliyetlere ait kıymetli bilgilerin tesbitini sağlayabilece k henüz çok az şey biliniyor.
·
·
Kat'i ve erken bir ihtar olmadan hiç bir harekete geçilemez. Fakat
sad·ece kat'i ve erken bir ihtarla da, mukabil taarruz ve müdafaaya dair
mühim işler yapmak mümkün değildir. Müstakbel bir harbde ilk taarruzlar muhtemelen mümkün olan en fazla süratte başlayarak, birçok cihetlerde
hemzaman olarak gelişecek , ve muhtemelen oldukça zararsız bulunanların
yanısıra son derece tehlikeli kısımları da havi olacaklardır.
Hem mukabil taarruz ve hem de müdafaayı sevk ve kontrolda kullanı
lacak olan umumi şemanın sür'atli başarı tefsirleri havi bulunacağını daima zihnimizde tutmamız icab eder. Devamlı bir sevk ve kontrolil mümkün
kılan malümatın hemen hepsi tamamen elektronik vasıtalarla toplanıp gösterilmektedir. Ve makine işleten her şahsın ise bu gösteri malı1matındaki
fazlalık ve değişme sür'atile başa ç ıkabilmesi için bazı müşahede «kanunları » kullanması icab etmektedir. Verilen her i şaretin bütün kısımlarına aynı değerde ehemmiyet vermek, sadece bütün kontrol vetiresini büyük bir
tehlike tevlid edecek bir raddede yavaşlatmakla kalmayacak, aynı zamanda bunun herhangi bir insan müşahit tarafından yapılabilmesini de imkansız kılcaktır . Vaziyet bu merkezde olunca, yegane çare işaretleri daha önce tayin edilmiş şekilde bölerek, muhtemelen pratik bakımdan tatbiki en
fazla mümknü ve en kolay olan tefsir kaidelerini kararlaştırmaktan ibarettir.
Bundan maada, tıpkı hem taarruz ve hem müdafaada olduğu gibi, ister havadan akını durdurucu, ister silahları sevkedici, ister bu her ikisini/
birden yapmak maksadile yeni malumat, herhangi bir nakil hattı boyunca
ilk alıcı noktadan atışı yapacak noktaya doğru süratle gelmektedir. Bundan derhal malümatın nakli ve bu naklin muhtelif merhalelerinde alınması
icab eden kararlarla, işaretler arasında yapılacak s~çimlerle ilg~li yeni bir
seri problem karşımıza çıkmaktadır. Bunların bir kısmı sadece mühendisliği
0
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alakadar eden problemlerdir, diğer bir kısmı ise belki sadece psikolojikdir, '
fakat en mühim ve · en acele onları belki de her ikisini birlikte alakadar
eden meselelerdir. Mesela, istikamet ve istikamet değişmelerini en iyi
temsil eden semboller ve semboller silsilesi hakkında çok az şey bilinmektedir. Tek bir muktl:;!dir makinistin hangi sür'at ve ne kadar değişik membalardan gelen tembihlerle başa çıkabileceği, tek veya çok kanallı malfımat
nakil hatlarının ne zaman ve hangi hudutlar içinde kullanılınca ekonomik
olduğunu, tek bir makinist yerine gurup halinde çalışmaların ne zaman
bir avantaj sağlayabilecekleri hakkında çok az bilgimiz mevcuttur. Birçok
malfımat sistemlerinde ' fazlalıkların tehlikesiz bir şekilde tensiki hakkında
sistematik hemen hemen hiç bir şey bilinmemektedir, halbuki herhangi
bir müdafaa sisteminin tesirli olabilmesi için kısaltılmış parolalarla işleme
si mecburidir. Psikolojik bakımdan ehemmiyetli olan bir meseleye daha
temas edeceğim. Herhangi bir memlekette, o memleketin taarruza uğradığı
ve bu taarruz eden kuvvetler hudutlarını ya geçtiği veya geçmek üzere bulundukl<;lrı sırada, bu taarruz haber verildiği zaman, artık hemen hemen
bu haber hiç bir işe yaramaz. Bu aşikar bir surette, nispeten küçük ve
kalabalık olan İngiltere gibi bir ada memleketi için bilhassa mühimdir, ve
gayet tabii olarak orada fazlasiyle takdir edilmiş bir hakikattir. Fakat ekseriya olduğu gibi, geniş müdafaa sahaları, değişik askeri kontrol organizasyonları tayin edilmektedir. Bunun için ekseriya mecburi bazı sebepler
mevcuttur. Hava, deniz, kara taarruzlarının inkişaf seyirlerini kaydedip
nakledecek malumat için şifreli ve sembolik sistemlerden daha sür'atli
başka metodlar bulunmadığını da bilmekteyiz. Bir müdafaa
sahasından
diğer başka bir müdafaa sahasına gönderilmesi icab eden malumat, muayyen bir askeri organizasyon da bir sistem, bir başkasında daha başka bir sistem, ve daha başkalarında daha başka sistemlerle nakledilirlerse, son derece tehlikeli gecikmelerin vukua gelmesi i şte n bile değildir .
Kaçınılmıyan gecikmeleri mümkün olduğu kadar cezri bir
şekilde
azaltmak bir ölüm kalım meselesi olacaktır. Muhtelif geniş müdafaa sa- ·
halarının talepleri o kadar değişik olabilir ki, bir örnek kayıt ve nakil sistemleri kullanmak manasız kaçabilir. Fakat bu böyle olsa dahi, yeniden
şifrelemeyi kolaylaştırmak metodlarının bulunması , ve bunların sadece bir
ilk prensip halinde değil de, dikkatli ve hususi tecrübeler halinde geliş
meleri artık icap etmektedir. Belki de bütün bunlar yapılmaktadır da.
«Küçük bir kayıp bile bir millik kayıptan farklı değildir » sözü ilk taarruza
ait ınana sıııı kaybetmiş bulunmakla beraber, yine de erken müdafaa için
her zamandan daha da fazla kuvvetini muhafaza etmektedir.
Bu şekilde tek bir konferans, son derece ehemmiyetli inkişaf eden
problemlerden ancak bir kısmı hakkında muhtasar malumat vermekten
başka bir işe yarayamaz. Buna ilaveten bir de bu meselelerden bahseden
şahısların, bunları kendi zaviyelerinden görmesi meselesi de mevcuttur.
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Kendi hesabıma, ben bunları bir tecrübi psikolog olarak görmek mecb\lriyetindeyim. MakinelP.rle insanları , her ikisinin hususiyetleri ve kudretleri
nazarı itibara p.lınacak bir tarzda kontrollü bir tetkikten geçirerek, birbiriyle en uygun bir şekilde işleyebilecek yolla bulmak 'isterim .. Kanaatime
göre, hangi organizasyon bu uygunluğu en iyi bir şekilde başarırsa; ve
ani ihtiyaçlar ne kadar değişirlerse değişsinler, uzun müddet muhafaza ed~
bilirse, tecrübe anı gelip çattığında üstünlük onda kalacaktır. Taarruz ve
müdafaa mevzuunda enternasyonal dünyada neler olacağını kimse şimdi
den söyleyemez. İki şeyi unutmamamız lazımdır:
İnsanlar insana ait hadiseler hakkında kehanette bulundukları vakit,
her şeyden ziyade zaman hususunda yanılmaktadırlar. Ve taarruz ve müdafaanın askeri hudutları dahilinde kuvvet kullanmaktan insanların artık
vazgeçeceklerine inanmak, belki hoş bir ümit olabilir ama, bu ümit ve
inançla: faaliyetsizliği mazur göstermeye kalkmak, yani hazırlıksız bulunmak dünyada en büyük deliliktir.
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INTRODUCTION

Large and attentive audiences greeted Sir Frederic Bartlett at his
lectures in Turkey in November 1956. This was ample witiıess to the general and scientific importance of the series of addresses which he presented. The University and particularly the Psychology group was highly
complimented that Professor Bartlett was willing and able to come here
for a period of some weeks considering the heavy schedule of committee
and consultant work that ·continues to press upon him. After 30 years he
retired from the directorship of the Psychology Laboratory at Cambridge
University and from his professorship in 1952. Since that date he has
become Psychologist-at-large, not only in Great Britain but also in an international sense.
As a general topic for his lectures in Turkey Sir Frederic chose to
speak on recent developments of psychology in Great Britain. No one has
a richer background of professional experience on which to draw in presenting the subject. For example, as editor of the British Journal of Psychology, from 1924 to 1948, a large portion of the published studies in this
science done in England has received his close personal attention. A large
percentage of them were done under his supervision. Surely no one has
been in a better position to observe these scientific trends and developınents, to participate in them as a leader, and to exercise critical judgment
on their value and progress. Sir Frederic has made a special point in his
lectures in relating the expansions and other developments of psychology
to the social stresses occasioned by war. He presents in a clear and challenging argument the significance, in Great Britain, of the two World Wars as
influences effective in opening up segments of human life to a scientific
psychological approach. This broadening and refining of psychology under
tJ;ıe stress of great social need, and its acceptance by physicists, engineers,
industrialists and military leaders because they could observe its practical
usefulness, is nowhere better documented than in this series of lectures.
As originally contemplat~d Professor Bartlett was to give a series of
six lectures. The manuscripts for Chapters . I to VI were sent to Istanbul
for translation into Turkish. Later in correspondence he informed us of
·ıwo other lectures he had prepared and given recently. We asked if he
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would be willing to repeat these here for our benefit, and he kindly consented. The present volume therefore includes a series of eight lectures
printed in the order of their delivery. Those numbered I to VI were given
at the Faculty of Letters, Istanbul University, Nos. VII and VIII were delivered at the Technical University in Istanbul, and were repeated in Ankara to audiences that were largely military personnel. Sir Frederic gave
the lectures in English and the alternate translation into Turkish was given
by Dr. Beğlan Birand.
Many who listened to these lectures will doubtless be pleased to have
them in published form complete and in both languages. it is believed that
many others who could not enjoy the privilege of listening to this eminent
scholar and scientist will also find this publication both interesting and
worthy of study.
Dr. W. R. Miles
Ord . Professor of Experimental Psychology
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SOME RECENT DEVELOPMENTS OF PSYCHOLOGY iN GREAT BRITAIN

I-

PSYCHOLOGY IN THE 1914 WAR
1.

British Empiricism.

It is always difficuıt to decide where to draw the line between what
can and what cannot be regarded as "recent''. So far as developments of
psychology go in any particular country however, it seems as if "recent"
must always be defined in terms of those special topics and problems which
attract the greatest amount of contemporary, or near contemporary, attention and research. The more general aspects of approach to such problems
appears to remain extremely consistent within any large group from period
to period, once the group has achieved a fairly stable level of cuıture. in
one very important general respect, for example, the kind of approach to
psychological studies most favoured in Great Britain has reinained precisely
the same from the days when John Locke and David Hume exercis€d a
great influence upon European thought.
The characteristic British approach has remained, with few and mostly
unimportant exceptions, predominently and stubbornly empirical. There
must be little or . no theorizing until the appropriate facts have been collected in adequate numbers, studied and analysed. If the range of appropriate facts changes, as indeed frequently happens with the natural expansion of knowledge and society, it is the theoretical formulations that must
give way if they lack the newly required range. People who set great store
by scientific consistency may not like this very much. Certainly it has led,
in psychology and in a good many other directions, to a sort of scientific
opportunism. If we are British, or fond of the British, we generally call it
"enlightened opportunism." If we are neither of these we generally use
some less pleasi~g epithet.
It might be interesting, and I anı sure it would be profitable to give
more consideration than has been usual to those characteristic and very
persistent differences of approach which develop fo different large national
groups. Although British empiricism, for example, has often been set into
sharp contrast with the apparently irresistible tendency of the German
towards systematisation, less consideration seems to have been given to
what I think to be the more interesting differences between characteristic
British and American approaches . Almost as soon as psychology was
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accepted in America as a more or less independent branch ·of knowledge,
a wide, and somewhat uncritical belief became evident in the virtues of
psychological experiment - almost any sort of psychological experiment.
With this, however, was combined a tremendous hurry to get to theories,
so that it happened over and over again, and is happening to-day, that
expe.riments get designed and then are quickly set into a frame of schools
and somewhat sectional "modes of thought", in ways a little disconcerting
sometimes to the relatively slow-moving mind of the Englishman in England.
At first it may seem a little odd that empirical Britain should for many
years have stayed scerıtical not only of the value, but even of the possibility,
of psychological experiment. As everybody knows, it was in systematising
Germany that experimental psychology was first esablished and given respectable educational sanction, and it has been in school-forming America
that psychological experiments have been pursued, in almost every possible
direction, with greater enthusiasm and less constraint than anywhere else.
These were by no means accidents. British empiricism always has
claimed to rest firmly upon an acceptance of facts, events in a natura~
world, as they appear to what we call commonsense observation. Very often
the experimentalists' facts are decided by the experimenter himself, created, so to speak, ih his experimental design and practice. The difficulty does
not .arise very much in physics and chemistry, because the uıtimate components of the processes .which these sciences study do not present themselves for commonsense observation at all. There is, therefore, no bias
whatever against treating physics and chemistry, in all their many forms,
as fully experimental. Indeed, even now, when, for instance, the British
House of Commons discusses what is called "natura! science" which, with
some reluctance it may occasionally do, it is comparatively rare for sciences
other than physics and chemistry to get much consideration. As soon as
ever biological, and particularly psychological, problems have to be dealt
with, the characteristic British attitude is to say "Well we must first make
sure of the facts . That is we must take the facts as we find them. And anybody who looks earnestly enough can find them."
I rather wish that 1 could attempt now to follow up these reflections
more fully, for it is very likely that they might help us to understand, at
least by illustration, some of those persistent differences in the approach
to life and its problems, which are characteristic of one large social group
contrasted with another one. But this is not· the place or the tinie to try
to do that.
2.

Three periods of social crisis.

What should already be recognised as implicit in the remarks 1 have
made is that it must take a pretty considerable social crisis to convince the
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English, on any large scale, that unaided commonsense observation is not
by itself a good enough guide to conduct, or for the explanatio·n of conduct. During the last 40 years there have been three such crises for Great
Britain. The first was the war of 1914. The second was the war of 1939,
and the third was the economic and political consequences of both of these
wars, linked particularly with the discoveries in physical sde,nce made
during the second war. These brought about enormous industrial and social changes which nobody could fail to recognise. All of these three crises,
but particularly the last one, ha ve forced the rather unwilling English, .to
admit that there must be something not entirely sufficient about straightforward, unassisted, empirical observation of human behaviour if we want to,
use it as a guide for behaviour. ·
3.

Submarine Warfare in 1916.

For the purposes of these lectures, then, "recent" can be said to go
back just about 40 years. By 1916 many influential peopie, and a niass of
those with less direct influence, were realising that the exercise of tradition and commonsense couldn't win, but might lose, a war. It is both interesting and significant, that the decisive step, so far as experimental
psychology was concerned, was taken, not by the statesman or the politician, or, indeed, by the military experts, but by a civilian body composed
mainly of business men, and led by a physicist, who was to achieve world
wide renown, for he was to become Lord Rutherford. No doubt Rutherford
was greatly influenced by two British experimental psychologists, C. S.
Myers and T. H. Pear. But it was he and his group who made possible the
first organised psychological effort in England to use experiment i,n order
to make the best possible human use of the instruments then available for
a specialised form of behaviour - the detection and, if possible, the eventual
destruction of enemy submarines.
It was my fortune , - good or ill, 1 think, according to how you look at
the matter - to be .in charge of that effort. Was it an accident that this development should, from the first, have been associated both with physical
research and with industrial interests? If so, it was an accident .that has
be·en most peculiarly persistent and effective.
in those days practically all we were trying to do was to pick out, from
a volunteer population of naval ratings, those whose senses and intelligence
best fitted them to use with success the physical methods of detection and
search which were the basis of Britain's defence against submarine attack.
We did .it, and 1 think it is fair to say that we did it successfully, mainly by
using established psychophysicaı experiments thrown into a test form. Lookin g back upon them now, it is intensely interesting to me to realise that we
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put all our experiments and tests that we possibly could, into a form which
could make use of the "just noticeable difference". This was the psychophysical unit that we never thought of questioning. We used it .to examine
auditory acuity, pitch identification, response to loudness, auditory localisation. We got into .trouble with noise which could not be ignored but would
not fit the patterns at all well. But I think now that perhaps in a way the
most important thing of all was one which .at the time we thought little
about.
üne of the most important .characteristics of the patterns of sound
which anybody listening for a submarine had to identify was its 'Thythm.
And one of the members of the little group who were working as experimental psychologists was Sir Hugh Allen. He was not a psychologist at ali,
but a Cambridge musician who had become Professor of Music at the
University ·of Oxford. He annexed rhythm, so to speak. Nobody minded
that. Nobody else wanted to deal with it. What did .he do? He did not
attempt any minute analysis into beats, stresses, precisely measured off
temporal intervals, and exactly controlled rates. He needed no instrumentation other than his own extremely mobile fingers and his sort of bark of
a voice. He would hum his required rhythm or tap it out on a table top,
and then, with improvised variations, that might differ every time from
what they had last been, he would pick .out the people who most quickly
spotted the required rhythm and hung on to it longest in spite of distractions.
Truth to tell it was not particularly scientific. His standards were subjective. His stimuıating situations and the responses which they evoked
were extremely complex. If any of the rest of us fell i1l or got knocked
out, somebody .else could come along and do our job, and there would be
little or no difference. But nobody else could do Sir Hugh Allen's job like
Sir Hugh Allen. Maybe one of the main differences between .the scientist
and the artist is that the former is all the time making himself more and
more dispensable ; but the latter is not. However this may be, it now seems
to me that perhaps it was at this time, and ih this way, that a seed was
planted in two or three of our minds which was to go on growing during
the uneasy interval between the two wars and then spring up, flower and
fruit during the second critical period of recent development of experimental psychology in Great Britain. It was .Perhaps then that we began, seriously and effectively to believe that psychology must find a way of
dealing, in an accredited scientifk manner with the complex situation and
the complex- and patterned response. We must perhaps find measures that
are somewhat more like the "subjective .standard" than they are like the.
alleged simple "just noticeable difference."
Now, perhaps, one thing which I said at the .beginning may .be a little
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more clear. I said that so far as psychological developments go, what has
to be regarded as within the range of "recent" in any country has also to
be identified in terms of special topics and problems. What the group I
was myself m9st concerned with did in the case of submarines, others
were doing for the Royal Flying Corps, as it then was, and particularly
for night flying. And very soon the neurologically oriented psychologists
in England were becoming preoccupied with experimental studies of the
effects of defined central nervous injuries, especially in their possible
bearings upon the use of language and upon thinking.
4.

Psychologists and other Experts.

That which makes this period both "recent" and of very outstanding
importance is, to my mind, the fact that it was then, most markedly, that
psychologists began to venture out of their own castles, and to associate
freely with other experts and with everyday people. Especially it seems
to have been then that psychologişts and physicists, and very soon psychologists and engineers, began to be able to understand one another better and
to . work together. If the association, during this first" war period had been
with other experts alone - or particularly if it had happened that the
psychologists had ·themselves attempted to take over and practice the
other specialisations - psychology in _Britain might have toppled over into
a form of physics or mathematics. There have been threats of this; but it
has not happened . I believe that this is mainly because these. developments
arose out of the most urgent practical problems. And so the other association of the British psychologists as they emerged from their fortresses
was with the common man. That, more than anything else, I believe, in so
far as British psychologists are both sane and genuinely psychological, is
what has kept them so.
üne other thing must be said about psychology in Britain in this period.
It was now that all sorts of people began to agree that special, controlled
methods of observation and experiment , are needed to_discover how iıumall"
behaviour is determined in special circumstances of wide practical urgency.But they and we also, who, being psychologists, were trying to develop the
required methods, saw them then in one way only. The physicists, the
engineers, they would provide the tools, the instruments with which the~e·
special circumstances would be met. And we, the .psychologists - we would
merely pick the people to use the instruments. Nobody then realised
..
properly how inadequate, how prt:!judiced, such a view was.
•

f
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il.

PSYCHOLOGY iN THE 1939 WAR·
1.

A Fresh Start.

The main difficulty about developments that are started in, and partly
by, a crisis, is that they are themselves very likely to take on some of the
properties of a crisis. They can be pursued with enormous energy for a
short time and then, like the crisis itself, fade away, or at anyrate cease
to attract much attention. While the great war of 1914-18 was· waging,
there were plenty of people in authority who looked to experimental psydıo
logy for help, and relatively speaking plenty of psychologists in Great
:Sritain who were anxfous to turn their attention to the problems involved
in their practical forms. But very soon after the war was over, people
who had sought help from psychologists, and the psychologists ·who had
given it, were back pretty much as tpey had been before ever the crisis
had flared up at all.
it was not entirely so. There were in England a · few psychoiogists,
led by Dr. C, S. Myers, who were determined to build a perman~nt road
between psychology and industry, medicine, and the Services organisations.
They had a very hard job and the paths they beat out were travelled over
by but few people. But it has now become clear that they were the innovators who were shaping the most significant of the contributions made
in England to developing experimental psychology.
2. Selection Tests.

In a more general way, one of the prominent psychological contributions to the 1914-18 period remained active, though naturally the spheres
of its activity changed. This was based upon the notion that specially
devised "tests" . could be used , both to assess individual, or group, ability
for all kinds of mental .and bodily activity, and also to study, especially
through statistical analysis, the fundamental processes involved in these
activities. In its practical implications this test development was, as no
doubt everybody already knows, powerfully influenced by American psychologists. Especially the large scale use of intelligence tests by the Americans for the selection of army officers had produced a deep impression in
Ertgland. In its more theoretical aspects, and as related to new .methods of
statistical analysis, the Intelligence Test movement in England became par-
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ticularly influential during this inter-war period through the work of
Charles Spearman and Cyril Burt. it is therefore not surprising that when
the uneasy period of peace broke ünce more ipto war crisis in 1939, most
English psychologists began to think of continuing where they, or their
forerunners, had left off in 1918.
All the early demands coming to psychologists from Navy, Army, and
Air Force were for selection tests. Aiıd all the psychologists to whom these
demands came were already . oriented to,wards producing selecti_on tests.
it was not very long before both sides got a fairly rude awakening. Other
branches of scientific knowledge, with a greater direct impact upon wartime operations, had advanced rapidly. Still more remarlrnb_le and revolutionary advances were soon to come; but already when the war broke out
the new struggle was bound to be a struggle of machines and of men
skilled in their use. Now it might well seem (and this. is what we all
thought at the time) that so great a change towards almost entire mechanisation would make selection by psychological methods all the more important, and all the more effective. Two things especially worked against this.
First there were so many specialised operations that there could not be
enough operators with natural specialised gifts to go round; and secondly,
once physics and chemistry get launched upon a course of technological
development, they go so fast that very specialised tests for men and women
who are to use thei,r inventions quickly become out of date. The ideal situation for psychological testing is one that is rather . static in which there is
so large a pool of possible test candidates to draw frow that a large number of rejections can be tolerated, and in which the standards of accuracy
required need be only moderate.
3. Psychological design of Machines.

Thus, as the war crisis continued, emphasis, in psychological developments in Great Britain, shifted from selection and tests, towards the design
of machiness and of the conditions of their operation, and towards training.
Why shouldn't we have machines, it began to be said, so designed that the
great majority of people who are not defective in some way, can, if they are
properly taught, learn to operate them accurately and wi.th success? Naturally the Service in which these ideas first took root and began to grow
was the one most highly mechanise·d of all, the Royal Alr Force. The main
impetus on the psychological side came from Cambridge, from the laboratory of. which I was then in charge, though we can never forget that we
were helped, and financially supported to a tremendous degree, by the
British Medical Research Council. A. few years earlier, a young student
had arrived at Cambridge from Scotland. Thls was Keıuıeth Craik, .a bril53

liant investigator whose name should be inscribed high up on the list of
the great psychologists. He was one of the first to see that the changed
situation mea:nt that we must know a great deal more about the ways in
which the various · mechanisms of the body work, and are controlled in
their work. Then, perhaps, we can design and make machines whose
hıechanisms fit human capabilities most perfectly: This was much more
than a mere practical switch round. it was a change from admitting that
machines were the masters of men to proclaiming that men should be the
masters of machines. In some quarters, (perhaps particularly in America
where similar influences were working strongly at the same time) this has
meant looking upon man as the "master machine." To our lasting loss,
Craik died by accident near the very end of the war, before he made it
clear which of these two, perhaps rather philosophical views, he himself
held. ·What he· çertainly did do, mainly by an intimate association with
a number of practical problems in the Navy and the Air Force, was to lay
down the foundations for an experimental study of human skilled behaviour. This was to become the most outstanding contribution of British experimental psychologists to the advance of their science in the period between 1948 and the present day.
In view of its great importance, I think it may be worth while my
dwelling for a time upon the reorientation towards basic psychological
probıe·ms which took place at this !leriod, both among psychologists, . and
among some extremely influential practical men of affairs. This reorientation was not sudden, it was riot achieved without a hard struggle, and in
many ways, in England it cannot even yet be regarded as complete. Because
it brings out clearly certain important points of difficulty that are likely
to arise anywhere in the world where psychology is slowly making good its
claim to be treated both seriously and scientifically, I will tell a story, part
of which has not been recounted publicly before.
At the 'beginning of the second war, in 1939, a person of unrivalled
public influence in England asked one of the high ranking Royal Air Force
Officers· who was concerned principally witr. training, what the R.A.F. had
been accustomed to do about pilot fatigue . "Well" this officer said, "in the
last war we carried on for as long as we could and then had a week's rest."
Naturally enough the a_uestioner was not altogether satisfied with this,
which .he considered to be a rather haphazard way of dealing with a problem
Which might - and in fact it did - become extremely serious in the near
future. So the order went oı.ıt that something must be done to prepare the
Air Force pilot for the strain and fatigue that he would have to meet. Eventually this order came thröugh to a friend of mine, and he '. was given a
short 'weekend for the job. "I thought it was a pretty tough assignment,"
he told me later on, "but then I happened to remember that somebody
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had told me about a book you had written called 'Psychology and the Soldier' and 1 sent across to the Air Force Central Library to find if they had
a copy. Fortunately they had, and 1 took it away with me and read it, and
during the Sunday 1 wrote up a brief pamphlet on Morale and Physical
Fitness which was mainly composed or quotations. 1 fook . this in to Air Ministry on the Monday. it was approved by the Air Marshal concern~d and
it went at' once into very wide circulation."
Some two years, later, the problems of pilot fatigue had become exceedingly serious, and it was by now obvious to everybody that they would
not be solved merely by applying prjnciples discovered in the classical
physiological and psychological experiments, where the conditions were
vastly different from those to which the pilot was subjected. At last it was
officially agreed that special experimentation was necessary. Craik designed
and built the Cambridge Cock Pit, anq a beginning was made of a study
of fatigue following highly skilled work which proved of considerable
theoretical interest and great practical value.
The points that I want t'? make are these. Here is a psychological problem which became important in England about 1916-18. it was answered
then in terms of what the authorities considered to be a common-sense rule
of thumb, and at that time nobody had the chance, or the encouragement,
to do anything more about it. Twenty one years later it became once more
an urgent practical problem. This time it was answered by an appeal to
authority. ünce again, two years later, the problem was found to be as
acute as ever. Neither the rule of thumb, nor the appeal to authority, had
achieved the solutions that were needed. At last even the most "practical"
people became reconciled to the necessity for research and experiment.
Now . I have spent some time over this particular -case for two main
reasons. First because it does illustrate very well some of the difficulties
which the experimental psychologist must rneet and surmount in England,
and in , any other social group in which there is a standing reluctance to
treat human behaviour as a subject for serious scientific study until all
other ways of studging it have, in a practical sense, turned out to be insufficient. I shall have to return to this point in the next lecture. Secondly,
and perhaps very much more irnportant, it was the experimental studies
Of high-grade fatigue , "skill fatigue" as we decided to call it, which more
than anything else, began to make possible that complete re-shaping of
controlled studies of humarı skilled performance which has probably been
the most marked feature of experimental psychological developments in
England during the last eleven years. In the next lecture I shall attempt
some expqsition and illustration of this new experimental attitude .towards
the investigation of skilled performance.
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111.

POST WAR PSYCHOLOGY

1. The Changed Outlook upon Experimental Psychology.

The position of British Psychology at the end of the Second World
War was radically different from ,what it had been in 1919. Each of the
three fighting Services now had its Personnel Research Committee, and
these committees were exceedingly active and influential then, and have
remained so ever since, particularly in the cases of the Navy and the Air
Force. More important still from the point of view of the general development of scientific psychology, each of these committees had been closely associated with the Medical Research Council. That this was so was due almost
wholly to the initiative, interest and influence of Sir Edward Mellanby who
vvas the Council's Secretary at that time. The M.R.C . is a permanent, Government sponsored body, supported financially by the British Treasury,
but entirely free from party political influence. it is composed of eminent
civilian scientists chosen so that, at any given time, it represents as many
branches of biological research as possible. İt has a perma.nent Secretary
and Head Quarters Staff. It has always adopted a wide an:d liberal interpretation of the term «medical». Anything lies within its range which can
be shown to contribute to . human health, or to assist the prevention of
disease, or any form of avoidable personal inefficiency. The new and
close relation which had now grown up between the Medical Research
Council and the Services physiological and psychological research committees meant two things: (1) That a great amount of the experimental
psychQlogical work which had been begun during the war could be continued and extended and (2) That the significance of much of this work for
normal life in a modern civilised community could have a better chance
of wide and effective public recognition.
·
The principal research activities developed by the M.R.C. are pursued
mostly in Units, or Groups, of specially selected research workers established, usually in close relation to a University or a Hospital, but sometimes
in complete independence of such institutions. In 1944 the Council established the Unit for Research in Applied Psychology at the Univer'sity of
Cambridge. Its general terms of reference were «To observe and measure
human behaviour with the aim of establishing general princi.ples about
healthy human performance in various environments and types of work.
The intention is to find principles which are of general scientific interest,
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and also of practical value when applied to men working either in industry
or the Services». It will be apparent that the word «applied» is being used
here in much the same sense in which it may be said that the whole of medicine is an applied science. The Unit was in fact from the first given the
fullest possible freedom to study by experiment and observation any
psychological problem that could be shown to ha.ve a bearing, direct or
indirect, upon the actual lives of men and women as they are lived -in the
world of daily endeavour.
Because this Cambridge Unit has played a leading part in shaping current · British views about the problems and methods of experimental
psychology (and also no doubt partly because naturally I know the work of
this group better than that of any other) I anı goin,g to try to expound in some
detail the kind of approach to psychology which it has developed. At the
same time the many other influences at work must not be forgotten. The
M.R.C. has its «Group for Research in Industrial Psychology», now established at University College, London, its Unit for Research in Occupational
Adaptation at the Maudsley Hospital in London, and several groups concerned particularly with problems of vision and hearing. A Unit .for Research
into the Psychological Problems of Aging, established nine years ago at
Cambridge by the Nuffield Trustees, has now been transferred to Liverpool,
and this is now supported by the Medical Research Council.
Until a few years ago the British Department of Scientific and
Industrial Research , which is an older established body than the M.R.C.,
but ·similarly Government sponsored and free from party politics, was
almost solely concerned with technological problems regarded from chemical, physical and engineering points of view. But as the human problems
in•industrial organisation and operation became more and more obtrusive,
this Department widened its outlook. Jointly with the M.R.C. four years
ago it set up two committees which have already won for themselves a
great amount of recognition and influence. These deal respectively with
lndividual Efficiency in lndustry and Human Relations in lndustry.
It is important to record also that during this post war period psychology, especially on its experimental side, has achieved a stronger position,
more willing recognition, and better understanding in practically all the
·
University centres of Great Britain.
For .the rest of this lecture, and of the next, I shall be talking mainly
of some of the interests and work of the Cambridge Unit for Research in
Applied Psychology. I want to make it clear however, that .these represent
only one of many converging streams of effort, and later I shall direct
your attention to some of the other streams.

2.

Skilled Performance and its Problems.

Already, when the Cambridge· Unit was estabİished , most of the research , workers who became its members, were fully occupied upon investigations arising fro m the war. By this time , as ı . have already pointed
out, a great amount of stress was being laid upon problems of the design
of technical .equipment in such a way that the great majority of ordinary
men and women could successfull y use the equipment, given relatively
rapid training 'ilnd good conditions of operation. These were the kinds of
problem which the Cambridge group was well equipped to· deal with both
because it had a laboratory with excellent workshop facilities, a:nd also
because several of its members had had at least . some training ,in the
physical sciences.
Everybody knows now that the quick advance ·of mechanisation was
deman~ i ng .more and more complex behaviour from sailov soldier, and
airman. They were commonly required to observe, rapidly and accurately,
not just .sin~le events, but arrays of related events and to respond to these
by making rapid, accurate and well timed movements which also were
related in some sequence possessing a more or less definite direction. This,
for example, was the general picture of all processes of launching and
guiding of projectiles towards their obj ectives, in all tar get tracking operations, in all control of ships, tanks, aircraft , and every other highly ,mobile
fi ghting tool.
Speaking very broadly there turned out to be four main fields for
psychological investigation. These were: (a) the nature and arrangement of
di s-pla.y s - that is of · signals for action perhaps given by the ma~hine ,
perhaps selected from the open environment; (b_) the nature and disposition of controls, that is of the moving parts of the machine which must
be operated when the signals occur; (c) the effects, especially upon the
interpretation of signals and the manipuiation of controls of various for ms
of stress, for example, great altitude or speed , excess of temperature or
humidity, long continued operation; (d) the conditions of successful and
rapid training, with special reference to the use of synthetic training .devices and to the transfer of training.
It was through the experimental study of the design of displays and
controls, and of their combined operation that the studies of skilled •behaviour came to be appreciated as of maj or importance. ,
The details of the, experiments by which the leading properties of
skilled human performance have been demonstrated and adequate methods
for their controlled study are being developed are too many and too technical for a full description in any such brief lecture series as this one.
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All 1 can do is to try to state what these properties seem to us to be, and
why thei.r study is of great current importance.
3.

Skill and its properties.

There is skill in a performance only when displays and controls, receptor and effector functions, information and movement.s are combined
in an order of significant succession which has direction and moves towards a terminal issue. in such a succession events, both of infp~mation
and action can have, within wide limits, a fluid order of occurrence and
varying local qualities. What is called the "same" operation is done now
. in one way and now in another; but each wav is· "fitted to the occasion".
Within the skill succession, by far the most important property of
the constituent members is their "timing", that is to say the introduction of
each constituent within such a temporal. range that all the other surrounding constituents fall into place ~ithout forced delay or forced hurry. The
methods and measures which are most suitable for studying the temporal
structure of skills have been given much special consideration.
If we look at any constituent movement that has a place in some
bodily skill sequence , we find three possible temporal measures. (1) There
is the interval that ela9ses between the stimulus or signal, and the beginning of the mo vement (the reaction tiınel ; (2) there is the movement
time itself; and (3) there is the interval between the completion of one
movement and the beginning of the next (usually defined in terms of a
more or less shar_'.l change of direction of movement). Of these it is the
third which is the most inherently variable. it can be the most reduced
by trainin g or effort, and the most affected by environmental stresses of
all kinds, including the fatigue of long continued activity.
Many experiments, both in the Cambridge Unit and elsewhere in
England have shown that it is durin g this resting phase between movements
in the skill succession that the perceptual contribution to skilled activity
plays its main part. The operator is identifying some particular environmental fe ature, something about size, or shape, or position; is pre-perceiving - anticipating - a new incoming signal. These are the phases of
s'kill in which central, neurological activities h ave most to do. They are the
most important regulators of the "timing" which characterises smooth and
'e fficient skill performance.
Another property of all skilled behaviour, whether bodily or mental,
is that it possesses what is most vividly described in the airman's phrase
"a point of no return". ünce a skill sequence is launched and has proceeded a certain distance nothing on earth can stop it from going on to its
inherently determined issue. Short of this attempts can be made to, stop
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the sequence, ot 'to change its course, but these often lead to awkwardness
and error. What conditions settle the range of no return is an experimental problem of very great importance.
Finally, it has long been recognised that all skilled performance has
directional properties. In the recent work these have acquired perhaps
greater significance than ever. This is mainly because the experiments
·ııave sharply emphasised the large influence in skill of the cognitive
functions of anticipation and foresight. When the information which is
necessary for the guidance of skill has proceeded some determinable distance along its succ~ssion, its potential directions help to shape the operator's response. Sometimes these potential directions operate as immediately as many other physical properties, such as shape and colour and .
size, and, within limits, number may do . Sometimes they can be stated and
they operate as a kind of plan or programme. There is however much
that still remains puzzling about ihe modes of operation of directional
properties in skill sequences. .
In the next lecture I will try to put this development into a wider
setting and to say why we hope that it may be of significance for scientific
psychology, and how it may contribute both to the understanding and to
the well-being of human life in a modern society.

Note on Lecture 111: The lecture gives an extremely condensed account of a large
amount of experimental work, most of which has been developed in the Medical
Researcb, Council Unit for Research in Applied Psychology, 15, Chaucer Road,
Cambridge, England. Titles of ·reports issued by this ·Unit can be obtained from its
Secretary. In a book, Thinking: An Experimental and Social Study, to be published
by Allen & Unwin Ltd. , Landon, I have given a far fuller and more reasoned account
of this work, which is still actively proceeding.
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iV.

THE CONTEMPORARY PICTURE OF PSYCHOLOGY
1.

Some General Aspeds of the Studies of Skill.

The Cambridge Unit began its attempt to study skilled behaviour experimentally at . a time when it was bein g forced to face a number of
specialised practical problems. There was, for example, the question of
fatigue following continued, or very intensive, flying exercise. It was clear
enough that, the well known and comparatively simple phenomena of mllscle
fatigue , as these had been studied with the help of nerve-muscle preparations, or in the living organism, with instruments like the dynamometer
and the ergograph, were altogether inadequate to cover the far more
complex case of fatigue following skilled performance. Also the established
studies of mental fatigue , based in the main upon the methods introduced
by Kraepelin, which required the repetition of very simple mental tasks,
were of little or no use in this case, and in many others which were important at the time. The pilot flying hisaircraft, the gunner launching his
weapons, various kinds of operators in ships, in tanks, and signals Units not one of them goes on repeating a single item response over and over
again. All of them are concerned with operations which fall into varying
but c6ntrolled sequences, and the place and timing and range of any item
in any sequence depends upon its relation to others which come before it
or after it. Thus when we were asked to make recommendations which
might have the effect of controlling or diminishing the fatigue incidental
tci continued flying ,- we had first to reply that before we could do this we
must find better ways of describing, analysing, and measuring more accurately the basic skilled behaviour of the air pilot. Exactly the same sort
of thing happehed with a great many other practical problems that were
referred to the psychologist at this time . He had to reply "I can't answer
your questions until new basic experiments have been carried out upon
behaviour more complex than that concerning which we already have accredited laboratory information." Of course, this was not always the case.
There were a good many problems, especially those concerning some of
the responses of the special senses, about which plenty was known already.
But I can well remember how often, in the early years of the Second
War both we, and those who came to us for information, were deeply
disappointed to find out how little was securely known that was of practical
service.
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When we began to reflect seriously about this, two considerations
forced themselves upon our notice . First, the laboratory behaviour which
had been selected or invented, controlled . ~nd studied, was generally
altogether too simple, in the sense of being too itemised, to tell us much
that was useful abont ordinary human behaviour. The difficulty was not
due to the tasks set, to ~he discrimination of shape, colour, weight, brightness and so on which were the accepted technique of the great bulk of
labqratory experiments. The difficulty arose chiefly from the fad that,
in the interests · of experimental .!.:rnrity, these tasks were given as little
a setting, or as comnletely uniform a setting, as possible. It was a part
of the same technique to reduce all experiments as far as possible to a
study' of single, isolated discriminations . The discrimination would often
be repeated over and over again, as in most threshold determinations, or
in the establishment of reaction times, or in remembering experiments
with nonsense syllables, or association experiments wit h paired items of
some sort. But though the experimenter used succession of events in this
way, it was rare indeed to find him in any essential manner concerned with
sequence itself as a deterrpining influence in behaviour.
The second basic consideration was closely related to the first. Most
of the classical experiments were too abbreviated in time, too much a ·
matter of single episodes, whatever t.he theoretic backgound, too much a
design of presenting a stimulus and getting a response with very littıe'
possibility of knowing anything directly about what went on in b.etween.
The sort of question that was being pushed upon us now was what sort of
behaviour could be expected from an operator whose job it was to search
for possible targets - submarines say, or aircraft - when the ·search might
continue for any length of time up to say two houts; or how an operator
might identify "outlier" positions in a cluster of signals, when the whole
cluster, was approached at a culminating point in a series of closely related
movements leading up to and away from it. We began to see that though
all human behaviour can be regarded as a string of episodes, if an episode
is, so to speak, detached from tbe string and studied by itself, in one
occurrence, or in many, we can get a lot of false notions about its nature
and the behaviour which it evokes. Most human behaviour in fact is continued behaviour, and the various steps or moves in .it so influence .one
another that if we destroy the continuity, break up the sequence, we lose
our main clues to understanding. Thus, for the target search problem,
Dr. N. H. Mackworth, workine; in the M.R.C . Cambridge Unit, dev~loped
what has become known as the "vigilance" technique, and for the signal
cluster problem, one of a number of methods designed for a study of what
we called "planned seeing". Very briefly what we · were trying to do
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was to develop controlled methods for studying relatively complex, continued human performance.
Everybody knows now that as the war went on, two enormous 'and significant developments, both coming from physical science, began, actually
in the one case, potentially in the others, to transform the whole art of
war. The first was the growth of electronics and its use, especially in
the air and at sea. The second was the discovery of how to make use of
atomic energy. Along with these, though more in a direct line of development, went other discoveries which enormously increased the speed and
range of the mobile instruments of a fighting service. üne general effect
of all this was a vastly increased importance of ~rganised communications
and various forms of ground control. Another was the greater and greater
use in the mobile instruments of war themselves of automatic, controlling,
computor electronic devices. All the same, both at various criticaı moments, and cri'tical !>Oints in chains of automatic control. the human operator was stili re·quired, and almost certainly this will çontinue to be the
case. More than ever now, the operator, coming into a chain of events.
when major decis.ions have to be made on a hasis of variously coded information accumulated, transmitted and recoded by automatic devices, has to
keep his behaviour in touch with varied signals coming one after another
in some sequence, the order of which has much to do with their functional
significance. In fact, the key operatives now become those who are able
to combine continued perceptual skill, with speed and certainty of executive decision on information, a great part. of which is electronically
supplied .
Now, here is one thing about these developments which has not yet,
I think, been .as specifically recognised as it deserves to be. It is that
these very developments, growing out of an active military situation, are
precisely the ones that are coming to be of overwhelming importance in
the peaceful li~e of any active modern industrial community.
It is too early yet to be able to say very much about what shape human
operator problems will take as the peaceful uses of atomic power are more
and more fully exploited. It is quite certain, however, that they will be
closely related to those problems which are now developing very rapidly
all over the world as electronic instruments of control come to play a
greater and greater part in man's industrial and also in his leisured life .
As we see them., I think it is fair to say that the outstanding realistic
psychological problems of the day are: first, by what basic experimental
methods can we best learn to understand and, when necessary to control,
skilled behaviour in perception, in thinking and in bodily action? ,Secondly,
since every increase in the complexity of machine control instruments
raises acute maintenance problems, .what psychological principles can be

63

used to direct the very great re-deployment of humarı effort that will be
as "automation" increases its range and frequency whether for
peare or war? Thirdly, what fundam ental principles of training and retraining must be observed? Fourthly, how do all these forms of skill at
their various stages of learning behave under thöse conditions of stress
which they are most likely to have to meet in contemporary social life?
We have now, it seems, reached th,e sta-ge at which I can most appropriately try to say something about ctevelopments in the psychological in'vestigation of training problems, and of human behaviour under stress.
necessa~y

2.

Trj1İnin9

and the Tra-nsfer of Training.

I can refer only to two related problems of training. Many of the
operations of a military character for which training was required during
the war and post war periods, required extremely complex and expensive
instruments, and in a lot of cases these could be used only intermittently
in England owin g to uncertain, or adverse, weather conditions. Consequently, a large number of special questions of synthetic training arose.
Could experimental instruments be made, cheaper to produce and maintain, and not dependent for their use on the vagaries of the weather? How
far, or in what ways should such special training devices reproduce, or
simulate, the features of the operational mechanisms? In our experieiıce,
what is generally called the "practical" view is that the more nearly a
training instrument copies in detail the operational mechanism, the more
likely it is to be successful. This has certainly never been proved, and· there
is much evidence to show that it may be a dangerous rule to follow.
Tlie fields of training and transfer of training are, in fact, still wide
open for experimental and observational study. But counting the number
of items that are the same in a training and an operational situation is
of very little help. The present indications are that it is important to
construct the training situation in such a way that the learne·r is not
wholly preoccupied with what he has to do, but must be concerned also
with how he is to do ·t. This means in general that the early stages of
training must not be made so easy that the operations involved will be
automatised almost at once. However, many other conditions must also
·be studied afresh. The age of the learner is certainly important for
example, and in view of the increasing normal length of life in every
civilised group, it is rapidly becoming a matter of grave social significance
everywhere ..
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il 1.

Stress.

·

It hardly needs to be said that until we have developed ways of
studying skilled behaviour under conditions that are most favourable to
its occurrence, we can understand very little about the variation·s 'which
may be due to different forms of stress. It is equally obvious that no
psychologist who is interested in extra laboratory behaviour can neglect
stress problems. Apart from special psychiatric conditions, or those due
to particular deficiencies such as blindness or deafness, there seem to
be three chief sorts, or sources, of stress :
1. Environmental material :

Instances are : Extremes of temperature, very rapid changes of atmospheric, pressure, great noise or silence, varfous forms of troublesome illumination.
2. Environmental Social :

These all derive from an individual's position, or status, in the 'various
groups to which he belongs. They raise a lot of not very tractable problems
of conflicting loyalties, the range of particular authorities and the like.
3. lnherent :

Instances are the stress which can be imposed . by the required speed
and imposed load of operations ("load" here meaning the number and
disposition of signals for action, or signal sources, which must be dealt
with simtıltan.eously, or near simultaneously). The effects of continuing
operations ("fatigue" as it is usually called), are a form of inherent stress.
Recent work in England has been concerned in particular with the
first and third of these forms o.f stress. A few reasonably well established
principles seem to have emerged. For most, perhaps all human activities,
and . for most, if not all forms of stress, there is an absolute ceiling or
tolerance limit beyond which nobody can go without serious breakdown
of performance. Short of this, the limit of stress beyond which skilled
performance will be disrupted depends upon a number of conditions of
which the most important are incentive and motive, adaptation, and something that is not so far well defined, but apparently has to do with what
may be called the degree to which an operation has become psychologically
established. It seems useful to think of a skilled operator as us.ing, . at any
moment .of his performance, a . "standard" which may be . psychological, in
the sense that he can state it, but is more likely to be "neurological" 1 in
the sense that it operates ·b ut cannot be st~ted and the operator is not iri
fact aware of it. The effect of "stress" is to reduce the standard, but on~y
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when this has proceeded a long way and the skill become grossly disrupted is
the operator likely to be at all clearly aware of what has happened. Thus
skill can deteriorate in a number of ways but since the performer is still
operating as close as ever to his functioning standard, he may remain
satisfied. There is a considerable amount of evidence to suggest that early
signs of skill disruption due to stress of all sorts are most likely to take
the form of increased, perhaps irregular, fluctuations of performance,
an,d not necessarily of any overall diminution of amount of work, or any
fall in its overall accuracy.

Note to Lecture iV.: For further and more detailed information abo~t many pf
the problems considered in this lecture, see particularly: Researches on the Measurement of Hnman Proformance by N. H. Mackworth; Mecİic~l Research Council
Special Report Series No. 268, Lôndon, H.M. Stationery Office 1950,8/ -; and Pla•n ned
Seeing by Sir Frederic Bartlett and Dr. N.IL Mackworth. Air Ministry, Air Publication 3139B, London. H.M. Stationery Office, 1950, 5/ -.
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V.

THE GROWING IMPORTANCE OF PSYCHOLOGY
1.

Psychology and the other Sciences.
(a)

A Biological Setting.

it is high time that 1 tried to say something of the many other im·
portant influences and their sources whicıi have _had their impact upon
psychology in Great Britain beside those whose main development belonged to Cambridge. Anybody who studies the position and power of psychology at any period of its history in any country is almost sure to be impressed by the importance of its relation to other scienti'fic dlscipline~, its
general attitude to them, and, particularly of theirs to it. in England, of
course, as everywhere else, for many years whatever attention was given
to psychology was reckoned to be in the interests and service of phllosophy. Many of the English and Scottish philosophers wete partic~larly interested in developing theories of knowledge, and it seemed to most of
these that psychology ınust provide the needed natural basis' for such
theories. in the middle eighteen hundreds when Wundt was. prepafing the
way for his psychological laboratory in Leip:iig, in Erigland Francis Galton
was turning his agile intelligence towards certain psychological p.roblems.
His was that kind of genius which movesreadily and successfi.ılly in ~aiıy
directions. Already he had completed some adventurous explorations in
Africa, and he had given attention to certain meteorological problems. His
interest in psychological studies was very closely related to his pioneer
genetical investigations, and so it had a strong biological character aiıd
turned towards an extensive use of statistics. Galton took up psychological
problems in an entirely' scientific manner. He was not hoping to reach solutions which would help to establish theories of knowledge. He was cuı:ious
and explorative about every kind of process which appeared to 'him t_o be
'natura!', and among these were human mental processes which he therefore investfgated solely in order to be able to account for and perhaps
control them.,
To what precise extent Galton'~ brilliant initiative itself vut British
scientific psychology into a biological setting it is not easy to decide. Perhaps his main direct influence was somewhat delayed.' Karı Pearson, at any
rate, Galton's statistical successor, complained that British psychology had
become Germanised, and it may be that it was mainiy because ·~ııe Wundtian

systematic outlook could not for long satisfy the British flair for facts that
the biological approach was, and has continued to be, preferred. More still
may be due to the fact that there have nearly always been some independent minds amongst medi.cal people in England ready to take up a psychological study of behayiour and pre-dispos'ed by their basic training to adgpt
an expetimental approach. At any rate, until very recently, scientific
claims made by British psychologists were a:ll based strictly on the view
· that psychology is a biological science; and such scientific recognition as
psychology received from other scientists was, also until lately, almost
exclusively from the biological side.
(b) Physical and Ma.t hematical lnfluences.

As I have suggested already, in the last two lectures some of the physical and engineering developments of the physical and engineering developments · of the last War ' brought about a great change in the relations
of psychologists to other scientists, 'the full effects of which cannot yet be
properly estimated. These developments came principally through the
rapidly increasing use which was being made, in many different settings,
of instruments having self-righting, self-controlling properties. Ambng these,
for example, were devices dependin_g upon the automatic application of
more or less power, at precisely the required moment, to some system
which was partly man operated. The amount of power and the moment of
..._its application were determined , wholly or partly, by the iriternal physical
properties of the device. In arranging these however, the physicist or engineer had to have some knowledge of the tolerance capacities and limits
of the normal humarı operator, and of the time-lags of his total readion
processes. Or again, there were · other devices, now well known everywhere, for recording and transmitting messages, and sometimes passing
them on through a series of physical systems until at some stage or another
the messages must set humarı action going. For the efficient use of communication devices, it was necessary for the physicist and engineer to
know as much as possible about how man's brain -deais with information
presented. How much information can be norınally dealt with effectively at
what speed? Are the amoımt and rate very much dependent upon the· topic
of the information? Is it better to present communications in their shortest
possible form, or always to have more signs, words, phrases and sentences
than are strictly necessary? When messages must be kept for use at some
time later than the time of their transmissiop, how can they best be coded?
To give even tentative answers to these and a great many other question::; raised 'by the swiftly growing instrumentation of the 1940's psychological knowledge must be available. As an instance of what happened, as
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soon as the first scientific body wcı,s formed in England to study and develop the application of servo-mechanismş to military problems, the physicists and engineers by whom this body was composed asked for, and
obtained professional psychological representation. Psychologists and physicists joined togefher in the study of problems common to both.
In a. sense, the considerations which lay behind this new form of collaboration were of precisely the same kind as those w_hich had led to the
ranking of experimental psychology as a biological science. The timing, the
capac~ty measures, the communication, transmission and coding which th~
physicists and engineers had to know about all seemed to be functions
pi"imarily controlled by a central nervous system. It was not at all .surprising therefore that a close· partnership should grow up between certain
physicists, especially those who specialised in electronics, and certain psychologists, especially those whose predispositions were in the direction of
a relatively formal and mathematicaı treatment of their subject matter.
This new collaboration has developed two rather different theoretical
approaches, though for practical purposes, it does riot seem to make . much
difference which view is adopted. üne goes no ·further than to say - as
nobody probably now doubts - that it is possible to build physical systems
with a very wide range of human-like properties, and that in the interests
both of understanding and of practical progress, it is extremely desirable
to do this. The other asserts that the central nervous system is itself nothing
more than a highly complex, rather unstable mechanism of the electronic
model type and that an independent study of the properties of self-determining, self-righting physical systems will yield a better understanding of
the fundamental principles of control in the case of human conduct than
any other approach.
The scientific changes which have brought this about are , of cour'se,
by no means peculiar to England. They have in fact proceeded to greater
extremes in America, where many people who would formerly have agreed
that they were psychologists now call themselves "human engineers". They
are developing with great speed in Russia and to some degree they have
influenced all the more industrialised contemporary groups. in England
they have meant that already scientific bodies like the Department of Scientific and Industrial Research are paying greater attention to problems of
human behaviour; that large industrial corpo!ations and societies, particularly those with electrical and electronic interests, are turning to psychologists for help 1 ; and that University Engineering and Physics Departments
(1) This year (1956) for example, the lnstitute of Production Engineers invited
Dr. N. H. Mackworth to deliver one of their most important public lectures, and
this they later published (lnst. Prod. Eng. Jnl. p. 214 - 228) under the title of
Work Design and Training for Future Industrial Skills).
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are taking steps to establish closer working relations with their immediate
psychological· colleag~es. Also during the last few years many more students
at University level, whose primary training has been in physics, mathematics or engineering, have transferred their attention to psychology.
All this has produced ~ very interesting change in the balance of
topics to which psychologists are devoting their main attention. There is a
pronounced tendency , for work on the higher mental processes to come
back into favour, with a renewed belief that they can be successfully studied
by experimental methods: Even when the classical diı;;crimination problems
continue to be studied, there is a strong bias towards regarding them as
continuous ~unctions displaying characteristic fluctuations which demand
the operation of. central nervous control. 2
2.

The General Position of Psychology in England To-day.

It was necessary to attempt this rapid summary of the relation of
Psychology to other sciences in order to give a fair indication of the general position of psycho,logy in England to-day. Beyond question the scientific status of psychology has increased ·greatly in the last fifteen years or
so, and also. its popular understanding, though there isı still plenty of room
for imprbvement in the latter. All the Universities have strengthened and
improved their psychological teaching an research establishments, especially on the experimental side. To some degree almost each of these U.niversity Departments which has been ,long enough estabHshed, still retains its
characteristic approach. University College, of the University of London,
for example, for long the leaders in psychological statistics under the
guidance of Spearman and Burt, continue in this tradition, but at the same
time new ·expE!rimental interests have been opened up, in animal behaviour,
in fresh studies of the effects of drugs, and in human relationship research.
Reading has developed further long-standing interests in the functions of
the special senses, and in problems of visuaı perception. Oxford, capitulating to the claims .of psychology nine years ago and bringing Professor
George Humphrey from Canada to occupy a new Chair, has developed and
established a !JOSition in animal behaviour studies, and also in the investigatio.n of some , of the more fundamental problems associated with those
related scientific influences of which 1 have been speaking in this lecture.
Bedford ,Çollege in the University of London, and the University of Manchester continue to develop social studies, and Liverpool, with a new Unit
(2)· A good illustration of this is Professor R. C. Oldfield's work, carried out
·at the University of Reading on "Appıaır~nt Fluı:tu·aıti'ons of a Sensory Thremold".
Quart. J. Exp. Psychol. Vol VII, 1955, 101 - 15.
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for Research into Psychologicaı Problems of Ageing is a relative new-comer
to this field. Birmingham, in the industrial Midlands, continues to develop
interests in education, but it is also interesting that psychology there should
now have an official recognition by the University in a Department of Production Engineering. The psychological department of l.;eeds University in
the North of Erigland is developing sttongly, and through the influence of
Professor G. P. Meredith, closely combines fundamental research with an
interest in industrial affairs. in the West of England, the University of
Bristol has a strong all-round group of psychologists, and the new University of the South West, at Exeter, is rapidly establishing an active psychological group both for teaching and for research. in London again, Birkbeck
College has successfully built up a strong psychological position, particularly in regard to applied problems. At the Maudsley Hospital a group of
psychologists, led by Dr. Eysenck, is oriented towards social and medical
. fields, and Pr-0fessor P.E. Vernon at the London Institute of Education gives
educational studies a strong psychological bent. If there were time to tell
it, the story of Scottish developments would be the same. All the Universities have strengthened their psychology .establishments and broadened
their interests.
All of this bears witness to a marked increase in the power of psychology, ana in the regard for psychological studies in academic circles. A
similar story could be told about research groups independent of the Universities. The National Institute of Industrial iPsychology was, as is well
known, founded by Dr. C. S. Myers in 1922. it has grown greatly in size,
influence and reputation during the last few years with Dr. C. B. Frisby as
its Director. Several of the Research Associations which are industrial
bodies closely associated :with the Department of Scientific and Industrial
Research, have groups of psychological research workers as part of their
establishment. A few years since, a body of young psychologists and physiologists, whose interests were largely technological, decided to form a new
group which they agreed to call the Ergonomics Society. This has been
remarka~ly successful. it now has a large membership, including many
persons from overseas, and it has published several reports of discussions
and field studies which have attracted widespread attention.
Much more deserves to be said, and many influences other than those
which I have been able to mention, equally deserve to be called to mind
and given their due credit for the parts they have played in establishing
this changed attitude towards psychology which has been brought about
in England. As I look back over what has now become a long series of
years devoted to psychological researc~ and teaching, I am at once amazed
and heartened by the advances which England has made. 1 have no doubt
at all that the future will see still sounder and more certain progress in
ever widening fields.
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VI.

DEVELOPMENT iN S.OCIAL PSYCHOLOGY
1. Thirty Years Ago.

There are two principal reaso_ns which led me to decide that I must
some. reinarks about social psychology in this short course of
lectures. The first is that Professor. Turhan has himself made striking and
original contributions in this field, which have attracted and impressed
many of us in my country. The second is that social psychology was one
of my own leading interests when I was more or less beginning my psychological career, and it has remained a leading interest ·ever since, although
influences over which I could have no direct .c ontrol made it necessary for
me to turn to other fields of investigation . .
. When I was a student at Cambridge, jt was my good fortune to come
under the influence of Dr. W.H.R. Rivers. In the course of Rivers's medical
studies, he had spent some time in Germany, and there he had been attracted by Hering's work on vision, and also by the experimental methods
introduced by Kraepelin for the study of fatigue and various drug effects.
Later he was invited to Cambridge to lecture and experiment on the Special
Senses. Soon after this he became a member of a Cambridge Anthropofo-.
gical Expedition to the Torres Straits. This made so profound an effect
upon him that to all intents and purposes he immersed himself in rather
highly technical and specialised anthropology for many years. Naturally,
however, he did not dro9 all of his psychological interests. He became tbe
Director of Psychological Studies at St. John's College in Cambridge, and
he was holding this position when I was an undergraduate member of
St. John's. Rivers was never tired of insisting that anthropology, and social
studies generally, would make li_ttle genuine progress unless they gave the
most serious attention to the shaping of exact methods of observation, of
recording, and if possible of experiment.
During the war of 1914-18 Rivers discovered an outstanding skili in the
treatment of fighting men who had suffered psychological injury and shock,
and when the war,was over, he came back again more definitely into psychology. By this time I was myself pretty well launched upon an official psychological life in Cambridge. Rivers returned to Cambridge, and our association remained extreme_ly close.
.
In the early 1920's Freud's influence upon English psychology probably reached its greatest height. Rivers was a profound, though, in some
ways, a critical admirer of his approach. It seemed to almost _all of. us then
~nclude
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that hem was most probably the methoçl which could shed the brightest
and most searching light upon basic, and so far little understood, social
processes. ·Rivers poured .out lectures and essays, nearly all of which were
published as books, either .immediately, or after his sadly early death. These
books - lnstinct and the . Unconscious, Conflict and Dream, Psychology
and Politics, Medicine, Magic and Religion, and Psychology and ·Ethnology - are apparently but s~ldom read now, and that is a great pity, for
though they contain fütle or. nothing that can claim scientific proof, they
do offer to the student many brilliant suggestions. Alas, it is now certain
that whatever may have been our apparent theoretic, understanding of social
psychological problems, we had achieved astonishingly little control of
social events, and small capacity to foresee their trends.
Another influence which was exceedingly strong in thoşe days, and
which also seemed to promise ~apid increase in the understanding of
social behaviour, came from William . McDougall. It is true , that his -most
widely read book was called An lntroduction to Social. - Psycholog~ and ·it
was not intended to· be anything more than that. At the sam~ tüne,
McDougall's sc:h~me for Social Psychology did at the time .seem to ınany
people to be one that it would· be nice and easy· to fill in with the appropriate detail. It was curious that an approach which m<1de out men to be
much less · rational than had often been supposed should. nevertheless appear unusually neat and tidy, so that everything that anybody did could qe
listed under a limited number of headings, each heçı.ding being a name for
an instinct and its associated emotion .
2. · America,n

lrıfluence~.

Already movements were rapidly growing in America which were going to exercise a profound influence upon social psychology iı:ı England,
especially during the later stçıges of the renewed struggle with Germany
and afterwards. The approach represented by people like McDougall and
Riyers quite openly demanded the. acceptance of some all~ged fundamental
principles of social relations _and behaviour. All concrete forms of social
conduct could then be understood either as the direct expression of_one
of these principles, or as a result of the interplc~y -of more than one of them.
Consequently, whatever the fundamental principles, and whether they themselves concerned human reason and inteiligence or not, the resulting social
system was a rational one. There was nothing essential about place or date
in McDougall's illustrations of his principles, and very often he found them
in behav~our which was .c onsidered to ~e common to all animals. Rivers
fo~nd most of his illustrations, in the way characteristic o( his anthropological colleagues, in communities far away in time or place, or both. Now
13

some American psychologists began to feel the need for a more realistle
approach, though they recognised that the complexity of most social :behaviour is such that it is .little likely to be understood unless the student
is equipped with general principles of some kind. They sought their evidence from contemporary events, secured it as far as they possibly could
at first hand, and by immediate observation, and thus · claimed to arrive
at their principles by analysis of observed phenomena with a. minimum
possible of speculation. This approach has given rise to a very large ' number of general studies of the social character and effects of propaganda,
of the cinema, of broadcasting and television, of the popular press, very
recently of what has to be .called "automation", and the like. 1
Again and again attempts to make a direct study of special forms of
social behaviour have come up against instances in which such behaviour,
in individuals, seems to be the expression of something less definite th.an
opinion, but more specifically determined by the characters of a concrete
situation than feeling appears to be. The name most often used for this is
"attitude" and a view grew up which has had much influence in England
of late according to which all social influences are seeiı as operating
through individual attitudes. Various technical devices were developed to
try to discover what are the most fundamental socially fixed attitudes ·and
what is their distribution in the groups and communities chosen' for· study.
These made extensive use of questionnaires, social inventories, interviews,
cljnical examinations, and "tests" in great variety. The results obtained
were usually given some form of statisticaı treatment, frequently bne of
the forms of factor analysis, and an attempt made to establish certain social
attitudes as fundamental and irreducible, and then to show that particular
social groups can be defined in terms of typical attitude structure distributions.
In contrast with this pen and paper approach, there grew up in America, largely thröugh the influence of Lewin and his "topological" associates,
an attempt to carry out direct psychological experiments with very small
social groups. This has hardly lived up to the promise which some of the
early experiments, such as those on the differences between autocr'atically
and democratically organised small groups, seemed to hold out. But perhaps
this lack of development was Iargely because the American movement
got too soon tied up with what seemed to many people to be a rather spu~
rious social mathematics.
Most recently of all, certain American psychologists began to .ask
1) A good exarnple of it is in the book called The Dyna.mics of Demoeratic
Government by John P. Rooke and Murray S. Stedrnan, Jİır., New York, McGraw Hill
Book Company Inc., 1954.
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"Why should we not make use of some of the more realistic forms of
accepted psychological experiments on perceiving, and remembering; and
thinking, and motivation, anci other complex processes? We can so shape
these that they will show that in such functions, values and conventions
and rules which an individual cannot have derived except from society,
play their parts, and we can show what these parts are and very likely how
much they come into play". This led, for example, to the Princeton attempt
to build up a social psychology largely upon an experimental study of
complex situational perceptions involving what earlier psychologists would
have called "illusions". If led also to the Harvard attempt of Professor
. Bruner and Dr. Postgate to show how directly socially derived values can
determine what is seen, heard, or otherwise perceived. Some of the developments of Cybernetics and Theory of Information which have led to a
resurgence of interest in 9roblems of human thinking fall into the same
general direction of approach. Nobody can say yet, with any certainty, how
far these movements may go . At the present time they are exerting a
rapidly increasing influence almost everywhere where social psychology is
taken at all seriously, and they may well turn out to be capable of setting
social psychological investigations upon a firmer foundation.
3.

The Present Time in Great ·sritain.

It cannot be seriously questioned that such people as are working
at social psychological problems in England to-day are mainly influenced
by one or more of the American movements of which I have just been
speaking. Yet, perhaps in a rnore important sense still, the position is
strangely similar to what it was in Rivers's time. He was never tired of
emphasising the primary need of social psychology, and anthropology too,
of a reliable and exact methodology. Extreme precision, both in the collection and the recording of factual material was, he repeatedly insisted, the
greatest of all needs in these field s, and if it could not be achieved, social
studies could never make real progress . He was, of course, convinced that
strenuous and perfectly honest field work was necessary. He thought also
that nobody should engage in this who had not first made a serious study
of the psychology of evidence, with all its warnings against the common
errors of perception, and the credulity of human interpretations. He did,
h9wever, also consider that anybody trained in this way, and faithful to the
training, could observe social facts accurately, record them correctly, and
derive conclusions and generalisations which nobody would be able to
contest. This view, it is hardly necessary to say, has proved altogether
too optimistic. in a sense we are in just the same position as Rivers was
in 1920 and thereabouts. To us, as to him, tbere see.ms little chance of
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developing a sound social psychology upless first the problems of its
methodology can be settled. But there is a difference. We have given up
the idea that it is possible ,to establish a method on the grounds of Hs rationality, qr indeed on any other general ground. And so, like the Americans, and beyond any question, 1 think, because America has gone into
the lead in this as in a good many other more or less special fields of
psychological research, we are willing to try all sorts of .approaches in
the hope - thoup: h by no ineans necessarily in the belief - that their results .will provide their own justification.
. . in view of all this, it is likely that anybody· looking from the outside
at what is happening in England to-day in social psychology and attempting
an estimate in terms of . what h'e immediately discovers, would report a
mu<ldle, in which almost all possible approaches are being tried, but none
with an authority that is widely r~cognised. The older style, but based
upon an analysis of contemporary and civilised social life rather than upon
a study of remote communities, still sıırvives in suc.h scholarly and penetrati:ng studies as · Professor D. W. Harding's The lmpulse to Dominate/
and Social Psychology and lndividual Values. 2 With a very: different equipment of basic ideas, the Tavistock Group approach current social problems
in a similar spirit, but combine with this an effort to observe and even
to produce controlled situations in the style of experiment. The best published illustration of the procedures adopted in this Group for their social
studies is Mr. Elliot Jacques's The Changing Culture of a. Factory. A Study
of Authority and Pcırtici?ation in an lndustrial Se.Uing. 3 Although they
have been much .used of late , questionnaires and social inventories are apparently, no doubt for many reasons, less successful in England than in America, but both they and the 'test' method with factorial analysis are excellently illustrated in Dr. Eysenck's The Psychology of Politics. 4 Diı:ect
group experiments after the earlier Lewin pattern have not been very
mıich used in England except in certain industrial directions. Some recorded illustrations will be found in Occupational Psychology, the Journal
of the Nationaı Institute of lndustrial Psychology. The extremely interesting accident and c;ommunication studies carried out by the M.R.C. Occupational Psychology Group, led by Mr. John Whitfield at London ·University
are an original and critical . variation on this method. in England, as in
America, and for much the same reasons, a wide revived interest, overstep1) Landon: Allen & Unwin 1941.
2) Landon : Hutchinson , 1953.
3) Landon: Tavistock Publications Ltd. , 1951.
4) Landon : Routledge & Kegan Paul 1954. Aıiybody who cares to campare this
book with Dr. Rivers's Psychology & Politics will appreciate what widely different
methods in social psy,chology can make similarly confident claims.
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ping the bounds of what is usually regarded as psychological science proper,
has grown up in the higher mental functions , and these are seen as having
a strongly influential social background. It would be true to say that many
students are hoping to find a genuinely experimentaı way to study these
·
problems, and that so far nobody has quite succeeded.
If there is one general topic · more than another which interests the
contemporary social psychologist in England, it is studies in the effects of
the interrelations and contacts of groups. In this there is; of course), nothing
peculiar to England. The forces that have made this a matter of the 'most
profound theoretic interest and practical importance are now operating
everywhere in the world. They are the unparalleled development, in our
times, of swift and efficient means of communication and ·transport. These
have increased beyond measure the chances of understandings and of misunderstandings between sectiona} grouns in a single ·society and between
national societies themselves. They have also changed aıtogether the rate
at which the corresponding friendly and unfriendly relationships hetween
social groups can develop. But 1 think 1 need say little more aboi.ıt these
problems here, since I ·anı speaking in a country, a University, and a
Department which have made most notable contributions to the study, in
theory and in practice, of the' contact of social groups.
-
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4. A Fina.1 Word.

I must end this all too brief survey of the present position of psychological studies in Great Britain. Obviously 'there is very much more that
could have been said, and so brief a review must ruh a great risk of con·
veying ~impre ssions that may be misleading, because what is said about
inevitably selected approaches and views, cannot be sufficiently balanced
against what might be said about other approaches and other views. But
at least 1 hope that 1 may have left the impression that psychology in my
c·ountry to-day is more firmly established and recognised as a genuine and
vitally important science of human behaviour, individual and social than
it ever has been before.
I would, however, end upon the same note with which 1 began. It ap•
pears, to me that there are astonishing consistencies in the ways in which
every large and long persisting social group approaches scientific and other
problems whiCh are common to them all. Also there are equally remarkable
differences between the approach whlch is characteristic of one group
and those of the others. While therefore, it is true to say that scieice cannot
tolerate restricted ·a nd national boundaries, but must be a common pursi.ıit
of us all, it is also true that the scientific search which is developed ih öne
national group needs to be supplemented and completed by the spirit and
discoveries of other groups. It has long been one of in'y hopes tiıat you
and we may work more closely togeth.e r to achieve a more complete understanding of the complex life of man .

Vll. WEAPONS AND THE MAN: A PSYCHOLOGICAL APPROACH ..

It w~ll probably be agreed that a broad survey of the development
of aggressive weapons for warfare will show that this has preceeded according to six main .principles. They are :
1. Increase of range from launching point to target;
2. Irtcrease of speed from launching point to target;
3. Increase of accuracy on target;
4. Increase of destructive power at, _and, more recently, around tıie
target;
5. Increasingly automatic control of flight from launching point to
target;
6. Increasing inaccessibility of weapons during flight.
Naturally, in the course of history, sometimes dominant. -consideration
has been given to one or two of these principles and then the relative emphasis has changed. If we consider projectile weapons (and in view of their
predominant importance, it is reasonable to concentrate on these for the
purposes of ,a single lecture) in the early stages of development .increase of
range and accuracy were emphasized then increase of speed and of destructive power. For long increase of destructive power meant increase of
penetrative capacity on the target, but this is now somewhat displp.ced in
favour of increase in destructive range in the neighbourhood of the target,
and this change has been mainly produced by the present great importance given to speed. As everybody knows, the use of special devices for
the automatic control of flight is a recent and very rapidly growing development. Paradoxical as it may at first seern many of the outstanding and
most difficult human problems of war arise directly from the rapidly
increasing development of automatic control devices.
Side by side with the development of weapon design there has been a
parallel development concerned with the principles according to which the
available weapons can be most effectively used . It is rather more difficult
to state these concisely and conclusively, but at the risk of appearing both,
dogmatic and highly selective I am going to pick out two of these, because
they lead immediately to problems which will have to be discussed from
several points of view, as these two lectures proceed.
First there has been the persistent attempt, present at all stages of military history, to use available weapons in such a manner as to strike an
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0pponent with surprise. From the point of view of weapon design and
weapon use, however, the kind of surprise that can be employed has undergone some radical changes. It has often been pointed out that since
about the beginning of the present century the main forces controlling
weapons and their use have been scientific, technological and industrial.
There is something about scientific and technological development which
is inherently antipathetic to secrecy and therefore, in a sense, to surprise.
This has little or nothing to do with the opinions of scientists, or with political opinions of any kind. It is due to the fact that .the lines of possible
scientific exploration at any time now are open and the same to scientifically educated minds in any large group, and can be explored within any
group that is sufficiently wealthy, and intellectually progressive.
It is true that there was much talk of «the secret weapon» during .föe
last great war. But .the weapon was pretty much of an open secret, and the
guesses about this were as a matter of fact correct. The uncertainty was
rather more concerned with precisely when it would be used. in reality
throughout the whole history of war aggressive surprise has been at least
as much a matter of the "timing" of the use of weapons as it has beeiı of
any unexpected quality of the weapons themselves. Ih all pradical human
affairs, whether in individual skill, in politics, in industry or in war, correct timing is the most important condition of effective use. 1 think it is
fair to say that in war surprise has come to mean, predominantly, getting
off to a flying start, with an objective and at a time :Such that the aggressor believes that · there is stil! a rot of lag in preparation to be made up
by the defence. Every large war has given a progressively great advantage
to initial and unadvertised attack, and' it seems to be quite 'certain that in
any future war this advantage will be far greater than ever it has been
up to now. ,
The second principle which 1 w~nt to select as of leading ·importance
in the use of weapons has to do with "shock tactics". About 20 years ago
a good rriany P.eople were thinking that what they called the "shock cycle"
in .warfare had passed never to return. 1 think we can now see that they
were wrong, and that this was because they were thinking of shock as
requiring enormous numbers of troops, or the massed use of projectiles.
Major J .C.F ..Fuller, for example, wrote "We shall be faced with the seeming
paradox that the army which contains the fewer men is the more. likely
to win, because in:versely the fewer the men, the more perfect will be
the machines" ı Three things, all of them closely re'ıated to the principles
;
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1) The Dı-ag.on's Tee.th. London, Constable & Co. 1932. p. 230.
it is true that Fuller considers that this phase will be «initiated about 2050»; but
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also to contemplate. a prolonged process of preparation. ·
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of weapon development which 1 have inentioned, make Major General
Fuller.'s prophecy exceedingly dubious . The first is the enorinous increase
of speed in the delivery of weapons; the second is the tremendous expan~
sior~ of the area of destructiveness, and the third - ori the face of it a
greater paradox than Fuller's - is the development of automatic weapons
of flight control. Shock tactics in the past usually meant grea't .concentration upon relatively defined and even limited ·objectives. We are already
within the period in which wide . dispersal of objectives may nevertheless
offer all the characteristics of shock ope'ratiOns.
...... -
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So far I have attempted nothing more than a brief statement of the
principles of weapon develop ınent anci of weapon use. It seemed to me
that this was necessary, 'but it is not, of course, the main purpose of this
lecture. My main aim, and the only one of which .1 can claim to speak
with perhaps some authority, concerns that pa'rt of the story which has
to do with men. To this let us now tı:irn .
Although it is true to say that at all ages of military development far
inore expert knowledge has been called irt to aid the design of. weapons
and to direct and plan their use, than to consider or to train the men who are
to use them, it is also true that practically .every great military commander
in the field has at some time publicly proclaimed that in the last resort
it is the quality of the fighting . ınen that counts for most. When the
professional soldier has made statements of Jhis kind, however, he has had
principally in mind those very broad and general requirements which do
not change much from çıge to age : courage and a spirit of adventure, a
humour which flourishes best under the most ·ad verse circumstances, a
sense of discipline and a combination of capacity to be led and if necessary
to lead . These, and other personal qualities of a like order have always
been and still are predominantly importaı:ıt , whatever the weapons and
whatever the guiding principles in the u_se .of weapons·. 1 do not think that
the professional psychologist has much to tell those who . are responsible
for training in Navy, .Army or Air Force that they do not know already
about how to develop or stre~gthen these personal qualities. But in the
fighting services of today the~e broad personal .eharacteristics have to find
their expression in and through a large variety of highly specialised skills.
As everybody knows, this is because technological invention and develop•
ment ha ve now become perhaps the most powerful of all the forces shaping
tbe form and spirit -of Navies, Armies and Air Forces. Anybody who considers the ciemands which both of the last two great wars, with increasing
range and urgency as they developed, maqe upon highly specialised skilled
behaviour, and the certainty that any possible future large scale war will
make more and more severe demands U!)On human skill, must admit that
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the character of modern weapons makes the human probleıns of their
design and use greater and not less.
Take first questions of the design of weapons. In England there has
lately been public discussion about the need to consider at an early stage
in the design of our weapons the ways in which most bodies and minds
normally work. In theory it is now everywhere admitted that the earliest
possible consideration should be given to these questions. In practice, what
still usually - and quite inexcusably happens in almost all countries,
is that weapons are designed with little in mind but their material potentialities. The particular devices of their operation are settled almost
exclusively on mechanical, electrical and electronic considerations alone,
with some concern sometimes for appearance and cost. It is very often
assumed that these weapons and their special devices can and will be normally operated at somewhere near maximum efficiency. Far more frequently than most people yet realise it is then found that severe .opera tor
problems develop. At this stage, but rarely before, the "human engineer",
the experimental physiologist .and psychologist are sometimes called in
to give advice. But there are still lots of so-called practical minded people,
both in and out of the fighting services, who put their faith rather in the
astonishing adaptability of the human body and mind. They find a few operators who seem as if they can resist the new strains and stresses which
the new weapons impose. They assume that all healthy operators ought to
be prepared to do what a few intensely interested people will force themselves to do at a cost of great effort. Very few people seem to realise
that if the added stress of real crisis should arrive all sorts of efficiencies
acquired at this cost are certain to be very short lived.
Let me try to be a bit more speci~ic. The principles of weapon development that have the upperhand today are our numbers 2, 4, 5 and 6; increase ,of speed; increase of destructive power within a target area; increased automatic control, and increased inaccessibility of weapons in travel. Think of these in terms of accumulating stress and strain on the sailor,
soldier . or airman opera tor. The stresses that are now very rapidly increasing are those of the swift rate at ,which body and mind must work (usually
called "speed" stress); the number of sources of information with which
mind and body must deal simultaneously or in very swift succession (usually now called "load stress"); the demand to operate at extreme environmental conditions, especially of temperature and altitude (usually called
"environmental" stress); and, connected directly with automatic control
devices, a very much neglected factor of maintenance stress.
In the case of all of these stresses, except perhaps the last one, there
is a certain amount of established knowledge which the weapons designer
might consider if he so desired. We know in general that as regards them
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all the ordinary healthy and trained individual has an area of tolerance.
Within this area variations of work demand, in terms of rate and diversity
of signals that must be dealt with, of temperature, altitude, noise and
so on - such variations may have little effect, but even small changes
outside of a tolerance area may make consistent performance exceedingly
difficult. Given a reasonable level of physical fitness and of training, the
limits of the foıerance area remain remarkably consistent for the great majority of operators. For example, as regards speed, if information needed
to maintain a target course coming in on a single channel communication
or display system, at a rate of signal of above 5 to 7 a minute, errors and
omissions will soon become serious. Or suppose, as is becoming more and
more , liable to occur, a multi-channel display system is being used, information upon which immediate action must be based has now to be read off
from a number of different signal sotirces. There is inevitable signal overlap, and the tolerance level for this has been shown to be low. If it is
overstepped there is a rapid rise of confused and mistaken readings, and
a less· rapid, but perhaps more regular rise of missed ir_ıformation . Tolerance , ceilings are now fairly well established for a good many environmental c.onditions, such as temperature, humidity, altitude, noise, glare;
and for properties inherent to activity itself such as speed, load, and continuity of .effort.
The increasing use of automatic, or self-regulating controls in many
different kinds of high speed modern weapons, whether for attack or defence is producing its own special crop of hı.iman problems. On the fac~ of
it this is perhaps paradoxical. We tend to think that weapons, self-guided
or partially self-guided , will do the things that men have had to do. It is
very easy to take this to mean that men will have less to do, ultimately
perhaps nothing to do. There is not much indication that this will happen.
All these self-controlling mechanical and electronic devices will for a very
'long time yet, if not forever, be far less flexible than the demands they
have to satisfy. There must therefore be a margin left for the human monitor. Besides that they are often extremely complex in structure ap.d even
adjustments that are within their own programme of control not infrequently break down, and more monitoring is needed. Finally, for a variety
of reasons, they raise maintenance problems of a size and of a character
beyond anything known before in military organisation.
From the point of view of weapon design, which is what we are now
considering, this may mean that design for maintenance may become as
important as design for effective use. Nobody knows anything much in a
systematic way about this yet, so far as 1 can see, and it is high time that
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the appropriate research workers were set to
find out about it.

wor~

at a basic level to

A fighting service, whether in peace or in war has now become a
vast man-machine system. That the machines must be designed with a
view to what the men in the system can do most efficiently is admitted
in theory by everybody, though the practicaı implicatiôns of this admission
are still largely ignored. But however much machines and weapons are
designed with operator potentialities in mind, the bulk of them are bound
to be nowadays both extremely complex and highly specialised. Behind
all weapon design problems there remain for. every modern fighting service
all those training problems that have to do with the development of special
skills.
So far as I can see, there are three broad-training problems which are
of overriding practical importance at present. The first two of these are
very closely connected.. Many mode~n weapons of the first importance are
exceedingly complex and costly. They cannot be readily produced in large
numbers, and even if they could be there are many other reasons why they
cannot themselves be used in regular and large scale training. Synthetic
training, with specially constructed mock-up weapons has therefore become
necessary. Now the view that appears to be the most attractive to the military mind and often to the inventor is that synthetic trainers should be,
as much like the real machines as possible. They will then themselves be,
as a rule, very costly, very complicated and impressive to look at, and
not at all easy to maintain. And anybody who has been to a synthetic
training establishment, especially in America, ai:ıd seen what happens, will
know well that once trainer apparatus of föat kind has been constructed
, .lt becomes necessury for the people who use them in training to prove
their worth. But nobody yet knows the real psychological truth about the
principles that can make synthetic training genuinely effective. And it is
quite certain that nobody will, so long as .the present custom of building
elaborate trainers first and them setting out to justify them is kept up.
Synthetic training itself brings to a focus the second of the three
main problems of which I spoke. As soon as ever technology began to
dictate the course of development of war weapons training for adaptability
had to be combined with training in specific skills. For technological science
is restless and weapons and the devices of their operation change rapidly,
and if, as in fact does frequently happen, even a relatively minor weapon
improvement means embarking upon a whole large-scale re-training programme, there may be a lot of dangerous delays. There docs not seem to
be .any effective solution of the difficulties of "transfer of training" in
terms of any obvious first principles But if the answer to these difficulties
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could be found, as by directed research I have no doubt they could be,
we should know also how best to shape the course of synthetic training.
The third principal training problem that I have in mind is the direct
outcame of the fifth and sixth of our starting principles of weapons development, the ones which are concerned with the latest move of all,
towards automatic control. It is not yet possible to say just how effective
such control can be and how far it can go. But it may develop in such a way
that so far as numbers of personnel are concerned problems of the maintenance of · weapons and ofdevicesand machines for their delivery, both
in attack and in defence, may become one of the greatest of all the
concerns of every effective fighting force. We may very likely arrive before
long at the state in which a relatively small number of people are needed
to control and monitor weapons, machines and devices, and a relatively
large number for the mainte~ance of the devices that make controlling and
monitoring possible. Indeed that is where we are already in regard to the
modern high performance aircraft, and we seem to be m6ving .towards this
stage with other modern war-weapons also. ·
If this is what is going to happen it carries with it some interesting
consequences which now seem to be coming into the field for practical
discussion. We may think of the military forces ev en of the near future as
comparatively small in numbers, made up of what by present standards
would be a few highly adaptable specialists. Or we may think of the man
power requirements as being not so very different from what they are
now, but with the balance of frequency of functions as shifted, with a very
strong tilt towards more and more maintenance functions. I believe myself
that the latter is far more likely than the former. If the future should go
that way it will bring military organisation yet one more step into allignment with Industry in general, for it is certain that the automatic produc- •
ive device, and with it a greatly increased demand for maintenance forces is rapidly invading industry. What sort of things can happen as the basic
demands of military and industrial organisation become more and more
closely similar in their human requirements though still widely different
in the direction of their aims, can lead to a lot of fascinating guess-work,
but I do not think I must embark upon that now.
1
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Vlll .

THE PSYCHOLOGY OF ATTACK AND DEFENCE

Generally speaking most people have been led to suppose, for several
years past, that although every modern nation of any size is deeply concerned with defence, this is only because some of the others are very
likely to start an attack from which it may suffer severely. So much, indeed,
has been said publicly about defence, in speech, in writing and in numerous
official and Government sponsored reports, that it must now seem as if
nothing new can be found to say. All this is bound to be a little surprising
to the psycholo gist, for it seems incontestable that to the great majority
of people attack is vastly more .interesting than defence. If it were not so,
humarı beings could scarcely have won their dominant position in the
world, and the achievement of that position has strongly reinforced the
natural tendency which has made it possible. Man, born into im uncomfortable wor ld, certainly did not reach his present position merely by defending himself against the threats of nature and of other animals. To gairı
ease, position, security he must take the initiative and attack. Having won
something of these, to keep them he must attack again and again. It is of
course possible, as a matter of theory, to suppose that there may come .
a time when man has achieved such ease, position and security that he can
desire nothing mor e, and will be concerned only to defend himself against
possible loss. But nobody would want to maintain that any man, or any
group of men, has already reached that stage; and there are in fact the
strongest reasons for believing that no man, certainly no group of men,
ever can.
The fact that the lively, restless and _original attitude of mind which
seeks the means of attack, whether upon nature or upon man, has a greater
inherent attraction for pretty well all of us, is only one of the important
things to remember in any discussion such as this . Another is that for a
long time past, but more than ever now, the increase of humarı knowledge
which opens up new potential lines of attack upon the natura! world is
precisely the same as that which develops new possibilities of potential
attack, in a military sense. But the kinds of defences which man must build
in order to keep the material advantages he has won or may win (all
the so-called amenities of civilisation) are totally different from those he
must exploit in military defence. For both of these reasons, and no doubt
for many others as well, there is, and it looks as if there always must be,
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an inevitable gap between · the possibilities open, at any time, to attack
and those available for defence, and in this gap it is the defence that lags
behind. It is true that once the main media of attack become the direct
products of scientific discovery it is theoretically possihle for defence
planning to run ahead of attack planning, in a military as well as in other
senses. But in the military sense this is rare and unlikely to happen, and
most people would probably agree that .the present preponderance of talk
everywhere about defertce is very largely due to a widespread uncomfortable conviction that the lag of defence planning behind attack planning
is greater now than ever it has been before.
Let us therefore proceed to consider some of the available facts about
military attack and defence ·in the world as we have to accept it to-day.
Everybody now knows that, with the discovery of how to use atomic energy,
the possibilities of attack moved suddenly on to a different level altogether
from that which it had reached by slow development through centuries.
No such correspondingly revolutionary discovery, then or since, has opened up similarly new methods of defence. For basic military defence· methods
everywhere, the great powers still have to rely mainly upon the same sort
of devices that were . developed for use against attack in the immediate
pre-at0mic period. These depend fundamentally upon being able to detect
usually by electronic agency, any attack at the earliest possible moment
after its initiation:' being able to collect and transmit information about the
development of such attack, as accurately and with as little time delay as
possible, and being able to get aggressive defence counter measures into
operation at a time when they can be most efficient.
It appears to be certain that in any . future large scale military aggressive effort
(a) Initial attacks must be developed at maximum possible speeds;
(b) They must move towards their objectives along what are electronically the most inaccessible tracks;
These two demands obviously mean that early attack is certain to be
air-borne, and that it will be at exceedingly high or at very low altitude.
But very likely the most important consideration of all is:
(c) The destructive agencies that will be used in any early attack
will be effective over large areas, and consequently there will be
no serious need, or attempt, to pin-point targets.
It is this which today gives attack its rrıost dangerous superiority over
defence. To what sorts of direct defence problems this inherent apparent
superiority of attack leads I will return soon.
For the moment let us break off to consider the odd fact that all these
latest developments of scientific discovery should have flung the whole
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world back to the position of little boys who, having quarelled, slang one
another, or of savages who boast in order to intimidate the other side.
For we .are constantly being told in the most public way that the first tine
of def ence to-day is the "cold war"; and the cultivation of "psychological
warfare". is a serious pursuit of many first class minds.
I think it is high time that psychologists themselves took a part in
clearing up . what psychological warfare can do and what it can't do. To begin
with, as it is being used at the moment it is not primarily a line of defence
at all, but of verbal attack. It is, in fact, a witness to the point with which
I began this lecture, that to most people the primary initiative of attack is
vastly more interesting than the secondary initiative of defence. Moreover
it does seem to me that whereas the cold war methods of the East have
been predominantly an unveiled attack upon the alleged war-mongering of
the West, those of the West, especially in the last year or two, ha ve been
predominantly of the veiled threat kind, "All right, you come on, and you'll
see what we can do". There is only one thing that can be said fora psychological certainty about all this. It is that so long as this verbal warfare is
maintained, the participating powers are practically sure to remain apprehensive, uncertain, and .unwilling to relinquish anyhing that can be made
to appear necessary in some ultimate possible, or probable, struggle with
more deadly weapons. Further-more, so long as it appears to those who
shape the policy of any great power that it is in the interests of that
power that other powers should be kept in a state of internal guessing and
uncertainty the cold war, without or with something .hotter, will continue.
If anybody should ask what is the evidence that these cold war methods
can accomplish very much except to keep people everywhere in suspense
and to stimulate the development of real war preparations, the answer
is that there is extremely little evidence. Before the invention of the terms
"cold war" and "psychological warfare" the same sort of thing was, as
we all know, called "propaganda", and it was practised in a highly organised
manner during the second world war. A great many articles and books
have been written about its alleged results. I can't profess to have read all
of these but I have studied a good many, and so far as I know there is no
evidence worth speaking of that enemies, or potential enemies, are to any
important degree deterred from doing .anything by these methods, or are,
in fact, perrnanently affected in any way. There does appear to be evidence
that friends and potential friends rnay be , encouraged and strengthened.
Nobody who is not very credulous about human nature would expect much
besides this. For the positive ef~ects of claims made for one side and
against another depend rnore than anything else upon the prestige of those
who ~ake thern, and where . ~hat is weak to begin with, the claims can
be readily disrnissed or forgotten. I don't think any great power does in
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rely very much upon this "first line of defence" as a deterrent. But
if it slwuld do so it is likely to be seriously and unpleasantly surprised.
I believe no properly in'formed person can doubt the commonsense and
force of the suggestion, that the terms "cold war" and "psychological warfare " had much better be dropped. They imply that a kind of war is being
prolonged into a period of alleged peace, and further they do much to
keep alive the strong suspicion that the dodges which they adopt are fn
fact a preparation for a more active war. lf the terms could be dropped;
if we could use words that belong less to the sphere of conflict and more
to that of contact; if we could think rather of how one great group might
so present itself to others as to develop mutual understanding, it is possible that the changed psychological methods which this would require
· might accomplish something of value. But very likely by now the terms
have become so firmly established that any change .would merely seem
to be a trick.
I anı going to leave this question of group propaganda now, and
so I will state my own conclusions about it as definitely as I can, without
pretending that these can be completely proved. As it is being practised
now, 1 do not believe that the methods can be reasonably expected to have
any important deterrent effect. When a group sings the praises of its own
defensive and offensive weapons it may do a lot to increase the complacency
of its members and friends but it does very little .to intimidate its foes .
When a group charges another with perfidious action or intentions its own
members and friends may applaud and feel better, but other groups are
likely to stay sceptical and in practice unconcerned.
It is high time that 1 returned to the questions of attack and defence
in terms of sterner weapons and of the man who must use them. it is
obvious that 1 must be speaking almost entirely of what conditions the men
who have charge and direction of the weapons must bring about if the
weapons are to be efficient.
Everybody knows that, as war has followed war, the advantage to
the side that gets in the first strike has grown greater and greater. And
everybody knows also that this is due principally to two facts: first and
foremost it is due to a vast increase in destructive power of aggressive
weapons, and · secondly to the increased speeds at which these weapons
can be çlelivered. Since the last war both of these have been increased still
more. lf any great power, for any reasons, internal or external, becomes
set upon attack, action is almost certain to be taken swiftly and without
any military notice.
I am speaking now of course, as a member of the British national
groups. There is perhaps nothing that can be put absolutely beyond the
pale of action for any large group, but there are many good reasons which
trutlı
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make it exceedingly unlikely that Britain or the British Commonwealth
will ever make a first, unhe,ralded strike in a large scale war. Even if
this were not agreed it would stili be true that the overriding defence
demand for Britain is that we should get early and accurate warning of
any developing attack, and that if such warning should be received not only
defence but also counter attack measures should get into operation immediately and simultaneously. The same is true for other national groups.
it is easy enough to say that the price of security in the world of
to~day . is unremitting military vigilance. But it is far more to the point
to ask what is the price of such vi.gilance, and at least something is known
for certain about the answer, though at present most of it has to be put
in a negative way. As is the case with very nearly every military problem
now the answers must be sought within a man - machine system.
Obviously nothing can be done without sufficiently long-range, sufficiently
versatile and sufficiently sensitive electronic reception devices. At thi's
point the more serious difficulties begin. What has to be done to get th:e
best match between the sensitivity of the machine and the form of signal
used, and the sensitivity of the operator? Is there a minimum operator
response time-lag, which cannot possibly be further reduced by objective
methods, and if so what is its range and what relation has it to such
conditions as the altitucte and speed of an incoming attack? These are
questions which can be answered only by direct experimental trial. If
we had the answers we might find that however carefully and cleverly
the machines are constructed, the fundamental operator defence groups
would still need to be specially selected. Whether that really is the case
or not, I believe it is astonishing, but true , to say that nobody reaiıy
knows; or, if it is, what methods of selection would be the best.
If we have the best possible machines, and the pick of all the operators for this purpose, there are yet more basic psychological questions
about training to be answered . This is where much of our existing knowledge is almost entirely negative. We know that no group of operators
will maintain vigilance for long when there is nothing to be vigilant about,
or when things to be noticed occur only at irregular rare intervals. We
know that their vigilance will slacken if they suspect that nothing of any
importance hangs upon information which must be picked up and passed
on, or if nothing is arranged except highly routine practice. Much of this
negative knowledge could be of great service if it were applied to the
training of defence operator groups. In my country some of it, but not
yet very much of it is being applied . Stili more valuable positive pointers
for training and operations could certainly be won from well-directed experiments but very few of these, I think, are at present being seriously
considered or attempted, although there has been considerable progress
<luring the last twelve months.
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Nothing can be done without early, and definite, warİıing. But also
nothing important can be done, for counter-attack or for defence, on early
and definite warning alone. In any future war early attack is likely to be
pressed at .the highest attainable speeds, to develop simultaneously along
a number of directions, and very likely to contain a few extremely dangerous units among others that are relatively innocuous.
We ha ve got to keep in mind all the time that the general pattern
which has to be used to direct a'nd control both counter-attack and defence
must in this case involve rapid visual interpretation. The information
without which continuing guidance and control would be completely impossible must almost all of it be electronically collected and ·displayed.
It appears that no operator can possibly deal with the İnass and rapidity
of change of displayed information that will be needed without using sorhe
sort of "rules" of observation. To accord an equal weight to every item
displayed would not merely slow up the whole control process to a point
of great danger; it may literally be humanly imposs.ible for any observer
to do this. If this should be found to be the case it may be that the only
workable scheme will be to bias the displays themselves in various predetermined ways so as to make whatever rules of interpretation are agreed
to have the highest probability of practical · application, the easiest to
apply.
Apart from this, but also alike for attack and for defence, and whether
the latter is going to use interceptor aircraft, or guided weapoİıs, or both,
current information will have to be coming rapidly along some kind of a
communication line from first reception point to launching point: At once
a whole set of new problems arise which are involved in the necessarily
rapid transmission of information anil of decisions made at various stages
of the total transmission . Some of these are purely engineering problems,
a few are perhaps purely psychological, but by far the most and the most
urgent are a combination of both. For example, very little is known about
what symbols and succession of symbols are best for representing direction
and change of direction. A little, but nothing like eı::ıough is known about
what speeds, and how many sources of change, a single efficient operator
can be expected to cope with; when and within what limits it is economical
to use single or multi-channel information lines ; when, and for what purposes team operations may with advantage replace the single operator.
Almost nothing is systematically known about the lengths to which it is
safe to go in reducing the redundancy of most information systems, though
it is going to be essential for any effective defence system to work on
reduced cue situations .
.. For almost any country a warning of attack which comes into opera90

tion only at the point at which attacking forces have crossed or are about to
cross its own borders is going to be extremely inadequate. Obviously this
is especially the case for a relatively small and densely populated island
country like England. This is no doubt wiqely recognised, but suppose, as
does in fact often happen that large defence areas are assigned to different controlliıig military organisations. There may often be compellingly
good reasons for this. At the same time we know t'hat the only available
methods that are anything like swift enough for recording and transmitting
information about attack developments must use coded and symbolic systems. If a particular military organisation develops one system, anoJher
a different one, others different ones still, there could be fatal operator
delay, when information has to be passed from one to another defence
area, as it inevitably must be. How to reduce such potential delay as radically as possible may become a matter of survival or collapse. The demands
of different large defence areas might be such that to plan for a uniform
recording and transmission system might be foolish; no onlo0ker could tell.
But if that is so, ways for easing whatever re-coding might be necessary
must be found , and these ways cannot be stated in terms o~ first principles alone, · but require careful and special experiments which ought to
be in progress now. Perhaps they are. It should never for a moment be
forgotten that although the old saying "a miss is as good as a mile" has
lost pretty well all the force it ever had as regards early att?ck, it still
remains nearly as forceful as ever in early defence.
A single lecture of this kind cannot of course possibly do more than
indicate briefly a few of the sorts of problems that are now developing
in an acute manner. Moreover anybody who approaches these problems
must see them from his own background. For my part, I must see them
as an experimental psychologist, concerned to fit together machines and
men with a due and controlled consideration for the qualities, properties
and potentialities of each. It is my belief that whatever organisation best
achieves this fit, and can hold it longest however much the immediate
needs vary, will, if the testing time comes, prove its superiority.
1 have said already that in my opinion psychological attack and defence, as it is often called, is not very likely to have much deterrent effect
of a lasting character on any !lOtential enemy strong enough, and organised
enough, to use the same methods for himself. What about deterrence based
upon well organised force, ready to come into effective use to destroy
any attack that might come from any direction and simultaneously to
launch powerful counter-attack? This is the alleged position of all the great
nations at the moment. But I must confess that it seems to me to be psychologically a highly unstable position, and one that will have to be terminated
some day in one direction or the other. In which direction the great groups
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of the modern world will go is anybody's guess. But to be . complacent
about deterrence as a final state is inexcusable.
On the one side are the facts that to man attack is inherently mor~
attractive than defence; that the gap which has opened between attack and
def ence seems likely to remain to the disadvantage of def ence for 'a long
time; that to be deterred and still heavily armed at the same moment is frustrating to any group to a degree that sooner or later ·one or the other is
pretty sure to break down, and past history suggests that it is the state of
being deterred that is most likely to give way.
On the other side there is the chance that if the state of being deterred can hold all the great groups sufficiently fast and sufficiently long,
other influences may possibly change their internal and external relations
' so that the strain of being deterred may !essen and even pass away. What
those other influences might be cannot be my concern in this lecture, but
it is certain· that they also must be of a psychological character, and that
the chance of cleveloping them is not very great so long as the predominant
relations of this kind between the great powers remain those that are named
"cold war" and "psychological warfare".
What is going to happen in the large international world of attack
and defense nobody. can tell. Let us remember two things:
Human predictions about human events are more often wrong about
time than .about anything else; and, within the miljtary fields of. attack
and defence it is wise to hope for, and to believe in deterrence - from
strength; it is the height of foolishness to use this hope and this belief
as a:rı excuse for any kind of inactivity .
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