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Önsöz

Sevgili Ö¤renciler,

Nitelikli bir ö¤retmenden alan›nda yetkin, genifl bir genel kültüre sahip bir

meslek eleman› olmas›n›n yan› s›ra, ö¤retmenlik meslek bilgisi bak›m›ndan da ye-

terince donan›ml› olmas› beklenir. Neleri, ne zaman, hangi koflullarda, kimlere,

nas›l ö¤retebilece¤ine do¤ru kararlar verebilmesi, bir ö¤retmenin ö¤retmenlik

meslek bilgisine hakim olmas› ile mümkün olabilmektedir. Bir bak›ma her bilenin

ö¤retemiyece¤i anlam›na gelen bu durum, ö¤retmenlik mesle¤ine özgü kimi te-

mel bilgi ve beceriler olmaks›z›n etkili bir ö¤retimin hayata geçirilemeyece¤ini

vurgulamaktad›r. Ö¤retmenlik mesle¤inin devletin denetim ve gözetiminde bir

uzmanl›k mesle¤i olarak tan›mlanm›fl olmas›  da böylesi bir gerçeklikten kaynak-

lanm›fl olsa gerektir.

Ö¤retmen e¤itiminin ö¤retmenlik meslek bilgisi alan derslerinden biri olan

E¤itim Psikolojisi dersine özgü bir kaynak kitap olarak haz›rlanm›fl olan bu kitap

on bir üniteden oluflmaktad›r. Kitab›n ilk alt› ünitesini Geliflim Psikolojisi konula-

r›,son befl ünitesini ise Ö¤renme Psikolojisi konular› oluflturmaktad›r. Bu ba¤lam-

da birinci üniteden bafllayarak ilk alt› ünitede s›ras› ile; E¤itim ve Psikolojisi ‹liflki-

si, Geliflimin Temelleri, Fiziksel Geliflim, Biliflsel Geliflim, Kiflilik Geliflimi ve Ahlak

Geliflimi konular›na yer verilmifltir. Kitab›n Ö¤renme Psikolojisi ile ilgili konular›

ise; yedinci ünitede Ö¤renmenin Temelleri ile bafllayarak s›ras› ile Klasik Koflulla-

ma ve Edimsel Koflullama, Gözleyerek Ö¤renme Kuram›, Bilgi ‹flleme Kuram›, Be-

yin Temelli Ö¤renme ve Yap›land›r›c›l›k konu bafll›klar›  alt›nda ifllenmifltir.

Bu kitab›n haz›rlanmas›nda okuyucunun kendi kendine çal›flarak etkili bir ö¤-

renmeyi gerçeklefltirebilmesi amaçlanm›flt›r. Bu nedenle kitab›n her bir ünitesinde

okuyucunun amaçlar› dikkatlice inceleyerek konulara haz›rlanmas›, metin içinde

geçen sorulara,örneklere ve uyar›lara dikkat etmesi,ünitelerin sonundaki özeti

okuyarak s›ra sizde sorular›n› yan›tlamas› yararl› olacakt›r. Öte yandan üniteler

hakk›nda daha genifl bilgi edinilebilmesi için okuyucuya yararlan›lan ve baflvura-

bilecek kaynaklardan  da yararlanmas›  önerilmektedir. 

Nitelikli bir ö¤retmen olabilme çabalar›n›zda bu kitab›n sizlere yararl› olaca¤›

umuduyla, baflar›lar dilerim.

Editör

Prof.Dr. Gürhan Can
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Kul lan ›m K › lavuzu

Girifl: Ünitede ifllenen konulara
iliflkin bilgi veren, konuya bafl-
lamadan önce sizi düflünmeye
iten, gerekti¤inde konular› daha
iyi kavrayabilmeniz için yapma-
n›z gerekenleri belirten k›sa
aç›klamalard›r.

A m a ç l a r › m › z :
Üniteyi tamamlad›¤›n›zda
kazanaca¤›n›z bilgi ve
becerilerdir.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

N

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük ya-
flama yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klama-
larla çevrenizde yaflanan olaylar aras›nda ba¤
kurman›za yard›mc› olmay› hedefleyen örnek olay-
lar, anektodlar, al›nt›lar ya da gazete haberleridir.

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konu-
lar›n ifllenece¤ini gösterir. Ana konu-
lar›n bafll›klar›n› içerir.

Anahtar Kav-
ramlar: Ünite-
de aç›mlanan
temel kavram-
lard›r. Ünitede-
ki önemli nok-
talara iliflkin
ipuçlar› verir.

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p
kavramad›¤›n›z› kendi kendinize ölç-

menize yard›mc› olmaya amaçlayan, düflün-
meye ve uygulamaya yönlendiren sorulard›r.
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SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan önemli kav-
ram ve ifadelere iliflkin tan›m ya da aç›klama-
lard›r. Önemsemeniz gereken noktalar› gösterir.
Metin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir tür çok
k›sa özeti gibi düflünülebilir.

Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve ge-
rekti¤inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi

belirli bir konuya yo¤unlaflt›rman›z› sa¤lamak amac›yla so-
rulan sorular ya da sizin yapman›z beklenen davran›fllard›r.S O R U
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Kul lan ›m K › lavuzu

Özet: Ünitede ayr›nt›l› iflle-
nen konular›n önemli nok-
talar› tekrar vurgulan›r. 

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifl-
lenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçme-
nizi sa¤layacak, bir tür s›nava
haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›:
"Kendimizi S›nayal›m" bölümündeki
sorular›n cevaplar›n› ve ilgili oldukla-
r› konular› içerir. Yanl›fl cevaplad›¤›-
n›z sorularla ilgili konular› tekrar et-
meniz s›navdaki baflar›n›z› art›rabilir.   

Yararlan›lan ve Baflvurulabile-
cek Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edinmek
isteseniz bu bölümde yer alan
kaynaklar› inceleyebilirsiniz.  

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"lerde
yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir. Her hangi
bir S›ra Sizde sorusuna verdi¤iniz cevap ile bu
bölümdeki cevab› karfl›laflt›rarak, ilgili konuyu
ne ölçüde ö¤rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yaflam›n ‹çinden: Üni-
tede aktar›lan kuramsal aç›k-
lamalar ile günlük yaflam›m›z-
da karfl›laflt›¤›m›z olaylar ara-
s›nda iliflki kurman›z› sa¤la-
mak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r. ”

“

Okuma Parças›: Bu bölümde,
baz› do¤rudan iliflkili bilimsel
bir çal›flmadan al›nan okuma
parçalar›na yer verilmektedir.

xi
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E¤itim ve Psikoloji 
‹liflkisi: E¤itim 
Psikolojisi

‹lk çocukluk döneminde okul öncesi kurumlara devam eden ö¤renciler ikinci ço-
cukluk döneminin bafllang›c›nda ise ilkö¤retim okuluna bafllamaktad›rlar. Oku-
lun ilk günü hem ö¤renciler veya çocuklar hem de anne babalar için oldukça he-
yecan vericidir. Ancak baz› çocuklar ve anne babalar için heyecan verici oldu¤u
kadar biraz tedirginlik yaflanmas›na da yol açabilir. Çocuk yeni duruma al›flama-
yabilir, uyum güçlükleri yaflayabilir ve anne babas›ndan ayr›lmak istemeyebilir.
‹lk kez çocu¤unu okula gönderen anne baba ise çocu¤unun okula uyum sa¤lay›p
sa¤lamayaca¤›n›, ba¤›ms›z bir biçimde okul yaflant›s›n› sürdürüp sürdüremeyece-
¤i ve kendi bafl›na sorunlar ile mücadele edip edemeyece¤i hususunda büyük bir
merak ve endifle içerisinde olabilirler.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra; 

e¤itim ile psikolojinin iliflkisini aç›klayabilecek,
e¤itim psikolojisinin ne oldu¤unu kavrayabilecek,
bir ö¤retmen aç›s›ndan e¤itim psikolojisi konusunda bilgi sahibi olman›n
önemini aç›klayabileceksiniz.

N
N
N
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• G‹R‹fi
• B‹REY‹N GEL‹fi‹M‹NDE E⁄‹T‹M SÜREC‹N‹N ROLÜ
• E⁄‹T‹M VE PS‹KOLOJ‹ ‹L‹fiK‹S‹
• E⁄‹T‹M PS‹KOLOJ‹S‹

• E¤itim Psikolojisinin Do¤as›
• E¤itim Psikolojisinin Boyutlar›
• E¤itim Psikolojisi ve Ö¤retmen Sorumluluklar›

Örnek Olay

Firdevs ile Mehmet’in k›zlar› Elif Naz yaklafl›k befl yafl›nda bir okul öncesi kuruma
kaydolmufltu. Elif Naz okul öncesi kuruma al›flmakta bir hayli zorlanm›flt›. Ancak
sonunda okula al›flm›fl ve düzenli olarak devam etmeye bafllam›flt›. ‹lk y›l biraz
uyum güçlükleri yaflamas›na ra¤men ö¤retmenin ona yak›n ilgilisi ve deste¤i ile
bunu baflarm›flt›. Gerçekten ö¤retmenin bu yak›n ilgisi onun okula gitmesi için ol-
dukça güdüleyici olmufltu. ‹kinci y›l ise Elif Naz’›n ö¤retmeni de¤iflmiflti. ‹lk aylar-
da Elif Naz biraz zorlanmas›na ra¤men bunu sorun yapmam›fl ve okula düzenli
devam etmiflti. Ancak daha sonralar› okula gitmeye karfl› isteksizlikler yaflamaya
bafllam›flt›. Anne ve baba onun bu isteksizli¤i karfl›s›nda çaresiz kal›yorlard›. Bu-
nu anlamak için onunla konufltuklar› zaman asl›nda okula gitmek istemesinin te-
melindeki nedenlerden birinin ö¤retmenin onlara ba¤›rmas›ndan kaynakland›¤›-
n› ö¤rendiler. Ö¤retmen çocuklara çok fliddetli bir biçimde ba¤›r›yor, herhangi bir
yanl›fl veya hatal› durum karfl›s›nda s›raya ve duvara vuruyordu. Ö¤retmenin ba-
¤›rmas›ndan ve kendilerine olmasa da s›raya ve duvarlara vurmas›ndan Elif Naz
oldukça korkuyordu. Ayr›ca, ö¤retmen ö¤rencilerin yemeklerini yemesi için de ku-
rallar koymufltu. Bu kurallardan biri de ne olursa olsun herkesin taba¤›ndakini
bitirmesini, sevmedi¤i bir fley olamayaca¤›n›, mutlaka ç›kan her fleyi herkesin
yemesini flart koflmas›yd›. Oysa Elif Naz ekme¤in üzerine sürülen çikolatadan ve
baz› k›ymal› yemeklerden hiç hofllanm›yordu. Bunlar› yemek istemiyordu ve yeme-
¤inin hepsini de her zaman bitiremiyordu. Ancak ö¤retmenden korktu¤u için de
istemeyerek de olsa yemeye çal›fl›yor ve zaman zaman da ö¤retmenin ba¤›rmas› ile
irkiliyordu.
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Anahtar Kavramlar
• E¤itim
• Psikoloji

• Ö¤retmen
• E¤itim Psikolojisi

‹çindekiler



G‹R‹fi
‹nsanlar anne babalar› veya soyuna uygun bir genetik yap› ile do¤arlar. Bireyin
kal›tsal özeliklerini oluflturan bu yap› zaman içinde bireyin içinde bulundu¤u çev-
re ile etkileflerek bireyin geliflimsel özelliklerini ortaya ç›kar›r. Dolay›s›yla bireyin
kal›t›msal özelliklerinin ortaya ç›k›s›nda çevre önemli bir rol oynamaktad›r. Örne-
¤in, resim, müzik veya güzel sanatlar›n herhangi bir dal›na iliflkin bir özel yetene-
¤e sahip olarak dünyaya gelen bir kiflinin bu yeteneklerini ortaya ç›karmas› ve bu
yeteneklerini gerçek anlamda gelifltirebilmesi içinde bulundu¤u çevrenin tutum-
lar›na, koflullar›na ve çevrenin sa¤lam›fl oldu¤u ortama büyük ölçüde ba¤l› ola-
cakt›r. Bireyin bu özel yetene¤ini gelifltirmesi, için çevre taraf›ndan desteklenme-
si, uygun e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas› ve onun kendi yeteneklerini gelifltirmesi-
ne f›rsat sunulmas› gerekir. Bu koflullar, ortam ve f›rsatlar sa¤lanmad›¤› zaman
bazen birey bu özel yetene¤inin belki fark›na hiç varamayacak, belki yetene¤i-
nin fark›na varm›fl olsa bile bunu gelifltirmek için çaba harcamayacak veya yete-
rince olanaklar sa¤lanmad›¤› içinbu yetene¤i yeterince sergileme ve gelifltirme
flans› bulamayacakt›r. 

Bireyin kendi potansiyellerini gelifltirmesinde en uygun ortam› sa¤layacak top-
lumsal kurumlar aile ve okuldur. Aile ve okul çevresinin bireye sunaca¤› olanaklar
onun geliflmesini sa¤layacakt›r. Örne¤in, yukar›da ifade edilen özel yetenekli bir
bireyin yeteneklerinin geliflmesinde aile ve çevrenin ifl birli¤i sonucunda birey bu
yetene¤ini gelifltirerek baflar›l› ve kendini gerçeklefltiren bir sanatç› olabilecektir.
Ancak, baz› durumlarda ise ailenin yeterince önemsememesi, ilgilenmemesi, kü-
çümsemesi, hoflnut olmamas› ve kendi istedi¤i yönde çocu¤un davranmas›n› bek-
lemesi gibi çeflitli nedenler çocu¤un yetene¤ini gelifltirmesini engelleyebilmekte,
s›n›rland›rabilmektedir. Bu durumda ise birey engellenmifllik yaflayabilmekte, ye-
tenekleri körelebilmekte veya yeteneklerini gelifltirmeksizin yaflam›n›n sonuna ka-
dar yaflayabilmektedir. Bu yönlerden bireyin kendini gelifltirebilmesi için e¤itim
kurumlar›na ve bu kurumlarda görevli ö¤retmenlere büyük görevler düflmektedir.
Anne baba kadar okulda da ö¤retmenlerin ö¤rencilere haz›rlayaca¤› ortamlar onun
yeteneklerinin veya potansiyellerinin geliflimine katk› sa¤layacakt›r. Bunun için de
ö¤retmenlerin ö¤rencilerin içinde bulundu¤u geliflimsel özellikleri bilmesi, buna
uygun davran›fllar sergilemesi, onun geliflmesinde destek olmas› ve uygun ö¤ren-
me ortamlar› oluflturmas› beklenir. Bu ünitede, bireylerin veya ö¤rencilerin gelifli-
minde okulun ve okulda görevli ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin geliflimsel özellikleri-
ni bilmelerinin, tan›malar›n›n ve onlara uygun ö¤renme ortamlar› haz›rlamalar›n›n
gere¤i ve önemi üzerinde durulmakta ve bu çerçevede e¤itim psikolojisi kavram›
aç›klanmaktad›r. 

B‹REY‹N GEL‹fi‹M‹NDE E⁄‹T‹M SÜREC‹N‹N ROLÜ
Bireyler; yaflam boyunca düzenli ve sistemli bir biçimde de¤iflmektedirler. Geliflim
olarak nitelendirilen bu de¤iflmeler ise büyüme olgunlaflma ve ö¤renme süreçleri
yoluyla gerçekleflmektedir. Yaflam›n ilk y›llar›ndan itibaren çocuklar›n bedensel
özellikleri büyüyerek ifllevsel hale gelmekte ve çocuk pek çok hareketi ve beceri-
yi gerçeklefltirebilecek duruma gelmektedir. Ancak, geliflme sadece çocu¤un bü-
yümesi ve olgunlaflmas› ile gerçekleflmemektedir. Ayr›ca ö¤renme yaflant›lar› da
hem çocu¤un büyümesi ve olgunlaflmas›nda önemli bir rol oynamakta hem de ço-
cu¤un biliflsel ve psikososyal yönlerden de geliflimini sa¤lamaktad›r. 

Çocu¤un ö¤renme yaflant›lar› yoluyla gelifliminde, içinde bulundu¤u çevrenin
koflullar› ve çevrenin çocu¤a yönelik davran›fl ve tutumlar› belirleyici olmaktad›r.
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Bireyler, ö¤renme yoluyla da
geliflmektedirler.



Örne¤in, bireyin yeteneklerinin belirlenmesinde kal›t›msal faktörler oldukça belir-
leyici olmakla birlikte bu potansiyelin nas›l ve ne kadar ortaya ç›kaca¤›n› belirle-
mede ailenin, okulun ve toplumun özellikleri etkili olmaktad›r. Özellikle aile ve
okul ortam›nda geçirilen e¤itim yaflant›lar› sonucunda gerçekleflen ö¤renmeler ço-
cu¤un gelifliminde önemli bir yer tutmaktad›r. Örne¤in, evde anne baban›n argo
konuflmas› çocu¤un dil geliflimini de olumsuz biçimde etkileyebilecektir. Bu ö¤-
renme yaflant›s› sonucunda çocuk çevresiyle iliflkilerinde bu tür bir dili kullanabi-
lecektir. Çocu¤un parkta di¤er çocuklara karfl› gösterdi¤i sald›rganl›k karfl›s›nda
anne baban›n tak›nd›¤› tav›r çocu¤un sald›rgan davran›fllar›n› ortadan kald›r›c› ve-
ya pekifltirici olabilecektir. Bu tür davran›fllar sonucunda ileride çocuk çevresine
karfl› sald›rgan davran›fllar sergileyen bir birey haline gelebilecektir. Çocu¤un okul-
da o gün ö¤rendiklerini eve geldi¤i zaman anne babas› ile paylaflt›¤›nda anne ba-
ban›n sergileyece¤i ilgi veya ilgisizlik çocu¤un okula ve ö¤rendiklerine yönelik ba-
k›fl aç›s›n› belirleyici olabilecektir. Okulda ö¤retmenlerin çocu¤un anlamad›¤› yer-
leri sormas› karfl›s›nda sergileyece¤i tutum onun derse karfl› ilgisini, kat›l›m›n›, gi-
riflim gücünü ve ilerlemesini etkileyebilecektir. Daha sonraki zamanda soru sorup
sormamaya, bu ö¤renilmifl davran›fl›n sonucuna göre karar verebilecektir. Çocu-
¤un s›n›f içersinde arkadafllar›na karfl› gösterece¤i fiziksel veya sözel sald›rganl›¤›
veya alay etmelerine karfl› ö¤retmenin sergileyece¤i davran›fllar hem bu durumu
yaratan hem de bundan etkilenen çocu¤un sosyal ve duygusal geliflimini etkileye-
bilecektir. Dolay›s›yla, çocu¤un gelifliminde aile ve okul yaflant›lar› önemli olup bu
ö¤renme yaflant›lar›, çocu¤un ilerideki davran›fllar›n› ve geliflimini belirlemektedir. 

Her birey bir potansiyele sahiptir ve bireyler yaflam içerisinde potansiyelerini
gelifltirme yönünde çaba sergilerler. Ayr›ca, her bireyin sahip oldu¤u kal›t›msal
özellikler ve içinde yaflad›¤› çevrenin özellikleri farkl›l›k gösterir. Bu nedenle her
bireyin geliflimsel özellikleri ve bunlar›n geliflimi de farkl›l›k gösterir. Ailenin,
okuldaki ö¤retmenlerin ve toplumdaki yetiflkinlerin bireyler aras›ndaki bireysel
farkl›l›klar› dikkate almalar›, bunlar› ortadan kald›rmaya çal›flmak yerine geli-
flimlerini sa¤lamaya katk›da bulunmalar› gerekir. Bu ise ancak bireyin her yönüy-
le tan›nmas› ile sa¤lanabilir. Dolay›s›yla, çocu¤un yetiflti¤i ailesi, belirli amaç do¤-
rultusunda e¤itim ald›¤› okul ve yaflad›¤› toplum onu tan›yarak ona uygun ortam-
lar haz›rlayacak ve ayr›ca onun kendini tan›mas›na da yard›m edecektir. Böylece
çocuk kendi potansiyelinin fark›nda olabilecek, kendini daha iyi tan›yabilecek ve
gelifltirebilecektir. Örne¤in, bir çocu¤un say›sal yetene¤i oldu¤unu fark eden ö¤-
retmen, çocu¤un bu yönde geliflmesi için ona daha çok ilgi gösterecek, bu yete-
ne¤ini gelifltirmesi için destekleyecek, anne babay› da çocu¤unun bu yetene¤i ko-
nusunda bilgilendirerek onlar›n da bu yetene¤in fark›nda olmalar›n› sa¤layabile-
cektir. Bütün bu aç›klamalar çerçevesinde çocu¤un potansiyelini gelifltirmesi, bi-
reysel farkl›l›klar›n›n fark›nda olmas› ve ona uygun ortamlar›n haz›rlanmas› ise
ancak ailenin çocu¤a karfl› yak›n ilgisi, demokratik bir tutum sergilemesi ve onu
birey olarak dikkate almas› ile olanakl›d›r. Ayr›ca, toplumun sundu¤u okul orta-
m›ndaki e¤itiminde ça¤dafl e¤itim anlay›fl›na sahip olmas› ile olanakl›d›r.

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl› ö¤rencilerin fiziksel, biliflsel ve psikososyal gibi tüm ge-
liflim alanlar›nda bir bütün olarak geliflmelerini sa¤lamay› amaçlar. Bu amaç çerçe-
vesinde ö¤rencilerin her yönden bir bütün olarak geliflimini sa¤lamakla ö¤rencile-
rin hem kendisi hem toplum için yetifltirilmesi hedeflenir. Bu çerçevede, bireyi bir
meslek sahibi yapma, toplumsal uyumunu sa¤lama, kendisini gelifltirme olanakla-
r› verme gibi yönlerden kendisi için yetifltirirken, ayn› zamanda bireyin iyi bir in-
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san ve vatandafl olmas›n› sa¤lama, toplum için nitelikli insan gücünü sa¤lama ve
bireyin ifl yaflam›nda yarat›c› ve üretken olmas›n› sa¤lama gibi yönlerden de top-
lum için yetifltirmeye çal›fl›r. Böylece, ça¤dafl e¤itim ile kendisini her yönden gelifl-
tiren, topluma etkin bir biçimde uyum sa¤layan ve toplumun geliflimine katk›da
bulunan bireyler yetifltirilebilir (Yeflilyaprak, 2006). Oysa geleneksel e¤itim olarak
adland›r›labilecek e¤itim anlay›fl› ise bireyin kendi potansiyellerini gelifltirmesine,
bireysel farkl›l›klar›na uygun ortamlar›n oluflturulmas›na önem vermek yerine ön-
celikle bireyi toplum için yetifltirmeyi ve sadece kültürel birikimin bireylere akta-
r›lmas›n› hedeflemektedir. Bu durumda ise bireyin kendini her yönden gelifltirme-
si s›n›rlanmakta, engellenmekte ve bireysel farkl›l›klar göz ard› edilmektedir. Bire-
yin her yönden geliflimi sa¤lanamamaktad›r. Asl›nda, bireyin kendisi için yetifltiril-
mesi ve her yönden gelifliminin sa¤lanmas› ayn› zamanda bireyin içinde yaflad›¤a
topluma da olumlu katk›lar yapmas›n› sa¤layacak, bireyin potansiyellerinden top-
lum en üst seviyede yararlanabilecek ve toplumsal ilerleme gerçekleflecektir. Bu
aç›dan bireyin sa¤l›kl› geliflimi aç›s›ndan e¤itimin ça¤dafl e¤itim anlay›fl›na sahip
olmas› gerekir.

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›nda, e¤itim ortam›nda bireyin her yönden geliflmesine
yönelik hizmet alanlar› vard›r. Geleneksel e¤itim anlay›fl›na sahip bir okul ortam›n-
da ö¤rencilere sadece ö¤retim ve yönetim hizmetleri verilirken, ça¤dafl anlay›fla sa-
hip okul ortam›nda ö¤retim ve yönetim hizmetlerinin yan› s›ra ö¤renci kiflilik hiz-
metlerine de yer verilmektedir. Böylece, ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›nda
okul ortam›nda ö¤rencilere sa¤l›k, sosyal yard›m, rehberlik, özel yetifltirme
hizmetleri ile sosyal ve kültürel hizmetler verilebilmektedir. Bütün bu hizmetler ile
bireyin her yönden geliflmesi ve sa¤l›kl› bir kiflilik gelifltirmesi hedeflenmektedir
(Yeflilyaprak, 2006). Böyle bir e¤itim ortam›nda ise e¤itim ö¤rencilerin geliflimine
yönelik oluflturulmakta, konu veya ö¤retmen merkezli bir anlay›fl yerine ö¤renci
merkezli bir anlay›fl sa¤lanmaktad›r. 

Ö¤rencilerin kiflilik geliflimini sa¤lay›c› hizmetler, özellikle rehberlik hizmetleri,
e¤itim sürecinin ayr›lmaz ve tamamlay›c› bir yan›n› oluflturmaktad›r (Kepçeo¤lu,
1989). Bu çerçevede,  “bireyin davran›fllar›nda kendi yaflant›s› yoluyla kas›tl› ve is-
tendik davran›fl de¤iflli¤i meydana getirme süreci” olarak tan›mlanan (Ertürk, 1972,
s. 12) e¤itimin, bireyin her yönden geliflimini sa¤layacak davran›fl de¤ifllikleri olufl-
turmaya çal›flmas› gerekir. Bu durum ise ö¤retmenin, sadece ö¤retim hizmetlerin-
den sorumlu olmay›p ayn› zamanda ö¤rencinin her yönden geliflimini sa¤lamaya
çal›flan, buna yönelik davran›fl de¤ifliklikleri oluflturan ve uygun ortamlar haz›rla-
yan, k›saca ö¤renci kiflilik hizmetleri kapsam›nda, özellikle rehberlik hizmetleri de
verebilen e¤itimci olmas›n› gerektirir. Örne¤in, ö¤retmen s›n›fta sadece ders anlat-
may›p ders s›ras›nda ö¤rencilerin anlay›p anlamad›¤›n› da kontrol etmelidir. Anla-
mad›klar›n› fark etti¤i zaman veya ö¤rencilerin sorular› ço¤ald›¤› zaman konuyu
tekrar edebilmelidir. S›n›f içerisinde ders anlat›rken dersi dinlemeyen veya arka-
dafllar›n› rahats›z eden ö¤rencilerin davran›fllar›n› uygun bir biçimde önleyerek bu
ö¤rencilerin derse kat›l›m›n› sa¤layabilmelidir. Ö¤rencilerin birbiri ile iyi arkadafl-
l›k iliflkileri kurmalar›n›, birbiri ile paylaflmay›, dayan›flmay› ve kendi sorumlulu¤u-
nu almay› ö¤renmelerini sa¤lamal›d›r. Ö¤rencinin güçlü oldu¤u ve s›n›rl› oldu¤u
yönleri bilmeli ve buna göre davranmal›d›r. Ö¤rencilerin hepsinden ayn› baflar›y›
beklememelidir. Ö¤rencilerin çeflitli sorunlar› karfl›s›nda duyarl› olabilmeli ve bun-
lar› ö¤rencilerin kendileri ile paylaflabilmelerini sa¤layacak güveni verebilmelidir.
Bu gibi davran›fllar›, e¤itim sürecinde okul ortam›nda sergileyebilmesi için de ö¤-
retmenin ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerini bilmesi, bu geliflimsel özelliklere gö-
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Ça¤dafl e¤itim  anlay›fl›nda,
geleneksel biçimde ö¤retim
ve yönetim hizmetlerine yer
verilmekle birlikte, ö¤renci
kiflilik hizmetlerine de yer
verilmektedir.



re nas›l ve ne kadar ö¤renebileceklerini anlayabilmesi, ö¤renciler hakk›nda çeflitli
yöntemler ile bilgi toplayarak yeterince onlar› tan›yabilmesi gerekir.

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n ö¤renciye katk›s› nedir?

E⁄‹T‹M VE PS‹KOLOJ‹ ‹L‹fiK‹S‹
Bireylerin geliflimlerini sürdürmelerinde ö¤renme yaflant›lar› önemli bir yer tut-
maktad›r. Bireylerin gelifliminde ö¤renme yaflant›lar› bebeklik y›llar›nda ço¤unluk-
la aile ortam›nda geçirilen yaflant›lar ile s›n›rl›d›r. Ancak, ilk çocukluk y›llar›ndan
itibaren ailenin yan› s›ra e¤itim kurumlar› da ö¤renme yaflant›lar› sunarak bireyle-
rin gelifliminde önemli bir rol üstlenir. Çocuk, okul öncesi kurumlara devam ede-
rek planl› ve programl› ö¤renme yaflant›lar› geçirmeye bafllar. Okul öncesi kurum-
lar ile bafllayan bu e¤itim süreci daha sonraki zamanlarda ilkö¤retim, ortaö¤retim
ve yüksekö¤retim biçiminde devam eder. E¤itim sürecinde, daha önce söz edildi-
¤i gibi bireyler planl› ve programl› bir biçimde önceden belirlenmifl amaçlar do¤-
rultusunda ö¤renme yaflant›lar› geçirirler ve ça¤dafl anlay›fla göre bir bütün olarak
geliflimlerini gerçeklefltirmeye çal›fl›rlar. E¤itim sürecinde bireylerin önceden belir-
lenmifl amaçlar do¤rultusunda davran›fl de¤iflikli¤i gerçeklefltirmeleri beklenir. Ör-
ne¤in, okul öncesine devam eden ö¤renciler paylaflmay›, dayan›flmay›, sorumlulu-
¤unu almay› ve birlikte ifl görmeyi, birlikte yaflamay›, kendi kiflisel bak›m›n› ger-
çeklefltirmeyi ö¤renirler. ‹lkö¤retimin ilk y›llar›nda okumay› yazmay›, basit mate-
matiksel ifllemler yapmay› ö¤renirken ilerleyen y›llarda kendi vücudunu, do¤ay› ve
çevresindeki olaylar› ö¤renmeye ve de¤erlendirmeye bafllar. Ortaö¤retim y›llar›n-
da ise soyut düflüncenin de geliflmeye bafllamas› ile soyut kavramlar ile kendi dü-
flüncelerini ifade etmeye, olaylar aras›nda sebep sonuç iliflkileri kurmaya, kendi il-
gi ve yetenekleri do¤rultusunda bir meslek seçmeye bafllar. Yüksekö¤retim y›lla-
r›nda ise bir mesle¤e haz›rlan›rken ayn› zamanda çevresiyle yak›n iliflkiler gelifltir-
meyi ö¤renirler. Dolay›s›yla e¤itim sürecinde ö¤rencilerin yapm›fl olduklar› say›la-
mayacak kadar çok say›da davran›fl de¤ifliklikleri onlardaki geliflmelere de yol
açar. Böylece e¤itim sürecinde birey her yönden geliflir. 

E¤itim ortam›nda ö¤rencide istenilen ve arzu edilen davran›fl de¤ifliklikleri ger-
çeklefltirmek temel amaçt›r. Ancak her zaman istenilen davran›fllar›n kazand›r›lma-
s› gerçekleflmeyebilir ya da istenilen davran›fllar k›smen gerçekleflebilir. ve ya arzu
edilmemesine ra¤men istenilmeyen davran›fllar sergilenebilir. Örne¤in, ö¤retmen
ilkö¤retimin birinci s›n›f›n›n ilk döneminde ne kadar u¤rafl›rsa u¤rafls›n tüm ö¤ren-
cilerin okuma yazmay› veya toplama, ç›karma gibi aritmetik ifllemleri gerçeklefltir-
ebilmelerini sa¤layamayabilir. Baz› ö¤renciler bu davran›fllar› baflar›rken, baz›lar›
k›smen baflar›rken baz›lar› zorlanabilirler. Yine, baz› ö¤renciler hiç istenmemesine
ra¤men di¤er arkadafllar›na karfl› küçümseyici, alay edici, fiziksel fliddet sergileyici
davran›fllar› ö¤renebilir ve sergileyebilirler. Dolay›s›yla bireylerin sa¤l›kl› bir biçim-
de geliflmelerini sa¤lamak için bireylerin bu davran›fllar›n›n anlafl›lmas›, nedenleri-
nin incelenmesi ve buna uygun bilimsel çözümlerin sergilenmesi gerekir. Bu
nedenle e¤itim ortam›nda ö¤rencilerin davran›fllar›n› anlayabilmek için insan dav-
ran›fl›n› ve bu davran›fllar›n alt›ndaki süreçleri aç›klamaya çal›flan psikoloji bilimi-
nin bulgular›ndan ve aç›klamalar›ndan yararlanmak gerekir.

Psikoloji, daha önceki ünitede belirtildi¤i üzere insan davran›fl›n› incelemekte-
dir. ‹nsan davran›fl›na iliflkin genel ilkeleri çeflitli bilimsel araflt›rma yöntemlerini
kullanarak ortaya koymaktad›r. Örne¤in, ilkö¤retimin ilk y›l›n› içine alan ilk çocuk-
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‹lk çocukluk y›llar›ndan
itibaren e¤itim kurumlar›
olan okullarda da ö¤renme
yaflant›lar› yoluyla bireyin
geliflimi sa¤lanmaya
çal›fl›lmaktad›r

Her bireyin geliflimi
kal›t›msal ve çevresel
faktörler nedeniyle
birbirinden farkl›d›r. Bu
nedenle, e¤itim sürecinde
bireyler aras›nda bireysel
farkl›l›klar vard›r.

E¤itim sürecinde
ö¤rencilerin davran›fllar›n›
ve alt›nda yatan nedenleri
anlayabilmek için
psikolojinin ortaya koydu¤u
bilgileri dikkate almak
gerekir.  



luk dönemindeki çocuklar›n fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflimsel özelliklerini
ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla, ilkö¤retimin ilk y›l›nda çocuklar›n ince motor be-
cerilerinin yeterince geliflmedi¤ini, somut düflünebilmekle birlikte soyut düflüne-
meyeceklerini, geliflimsel özellikler aç›s›ndan bireysel farkl›l›klar olabilece¤ini, ba-
z› çocuklar›n geç ö¤renebileceklerini ve baz› çocuklar›n ise ö¤renme biçimlerinin
çok tekrar› gerektirebilece¤ini psikoloji bilimi ortaya koymaktad›r. Bu nedenle,
e¤itim ortam›nda ö¤rencilerin davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n alt›ndaki nedenle-
ri anlamak ve istenilen davran›fl de¤iflikliklerini gerçeklefltirerek etkili e¤itim ö¤re-
tim yapabilmek için psikoloji alan›n›n insan davran›fl›na iliflkin ortaya koydu¤u bil-
gilerin kullan›lmas›na ve e¤itim sürecinde dikkate al›nmas›na ihtiyaç vard›r. Çün-
kü hem e¤itim hem de psikoloji insan davran›fl› ile ilgilenmekte olup, psikoloji bi-
limsel aç›klamalar› ve kuramlar› ile e¤itim bilimine rehberlik yapmakta ve e¤itimin
daha nitelikli ve ça¤dafl bir flekilde gerçeklefltirilmesine katk›da bulunmaktad›r. 

Psikoloji, e¤itimsel etkinliklerin gerçekleflmesinde dikkate al›nmas› gereken fak-
törleri önermekle e¤itimcinin bak›fl›n› geniflletmektedir. James’in söyledi¤i gibi, psi-
koloji bir bilimdir. Ö¤retim ise bir sanatt›r. Bilim, ö¤retim yönteminin uyaca¤›, itaat
edece¤i ilkeleri sa¤lamaktad›r. Hatal› uygulamalara dikkat çekmekte ve yeni öneri-
lerde bulunmaktad›r. Bilim, ö¤retmenin yap›lan ifllemlerin sa¤laml›¤›n› de¤erlendir-
mesine yard›m etmektedir (Cronbach, 1963, s. 27). Sonuç olarak, psikolojinin ko-
nular› e¤itim ile iliflkilidir. Psikoloji gelifltikçe e¤itim de çocu¤a daha iyi ortam olufl-
turur duruma gelmektedir. Ayr›ca, e¤itim her fleyden önce çocuklar›n özelliklerine
ba¤l›d›r ve e¤itimin hedeflerini saptamada çocuklar›n özellikleri önemlidir. E¤itim-
ci, bir heykelt›rafl›n üzerinde çal›flt›¤› maddeyi, onun özelliklerini tan›mas› gibi, ço-
cu¤u tan›mak ve davran›fllar›n› anlamak zorundad›r (Binbafl›o¤lu, 1995).

E⁄‹T‹M PS‹KOLOJ‹S‹
Bu çerçevede, psikoloji bilimi ile e¤itim biliminin birbiri ile iliflkili bir biçimde insan
davran›fl›n› incelemeleri sonucunda bu iki bilim alan›n›n kesiflti¤i noktada e¤itim psi-
kolojisi olarak adland›r›lan bir bilimsel alan veya uzmanl›k alan› ortaya ç›km›flt›r.

E¤itim Psikolojisinin Do¤as›
E¤itim psikolojisi, psikoloji ve e¤itim gibi iki ayr› çal›flma alan›n› bileflimini içeren
bir aland›r. Bu nedenle, e¤itim psikolojisi hem davran›fl›n incelenmesin hem de
e¤itim sürecininin inclenmesini içerir (Vander Zanden ve Pace,1984). E¤itim psi-
kolojisi e¤itim ortamlar›nda ö¤retimi ve ö¤renmeyi anlamada uzmanlaflan psiko-
loji dal›d›r (Santrock, 2004, s. 4). Dolay›s›yla, e¤itim psikolojisi temelde ö¤retme
ve ö¤renmeyi içeren süreçler ile ilgilenir. E¤itim psikolojisinin oda¤› ö¤renen, ö¤-
reten ve onlar aras›nda yer alan etkileflim üzerinedir (Vander Zanden ve Pace,
1984; Woolfolk, 1998). 

Geleneksel olarak, e¤itim psikolojisi genel, sosyal, geliflimsel ve çocuk psiko-
lojisi ve bireysel farkl›l›klara iliflkin elde edilen bulgular›, sosyal, ahlaki ve akade-
mik ö¤renmeyi içeren ö¤renme süreçlerini daha iyi anlamaya yard›m etmek için
kullanmaya çal›fl›r. E¤itim psikolojisi, çocuklar›n ve yetiflkinlerin zihinsel, duygu-
sal, sosyal, fiziksel davran›fllar›n› incelemekle ö¤renmenin niteli¤ini ve kalitesini
etkileyen faktörleri keflfetmeye çal›fl›r. Ö¤renme ve ö¤renme çevresine yönelik çe-
flitli hipotezler üreterek bunlar› sistematik çal›flmalar ile test eder ve çözümler üre-
tir. Bu nedenle, e¤itim psikolojisinin kullan›m›, çocuklar›n benzerliklerinin ve fark-
l›l›klar›n›n bireysel olarak de¤erlendirilmesini ve onlar için daha etkili ö¤renme or-
tamlar› oluflturulmas›n› sa¤lar (Child, 2004, s.6).
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Hem e¤itim hem psikoloji
alan› bireyin davran›fllar› ile
ilgilenir. E¤itim, bireylerde
istendik davran›fl de¤iflikli¤i
yapmaya çal›fl›rken, psikoloji
davran›fl› ve alt›nda yatan
nedenleri anlamaya ve
aç›klamaya çal›fl›r.

E¤itim psikolojisi, 
ö¤renme-ö¤retme sürecini
inceleyen bir bilimsel
çal›flma alan›d›r. 



E¤itim psikolojisi yaklafl›k doksan y›ld›r vard›r ve onun ne oldu¤una iliflkin tar-
t›flmalar vard›r. Baz› insanlar e¤itim psikolojisini psikolojiden elde edilen ve s›n›f
etkinlikleri için de kullan›lan bilgi oldu¤una inan›rlar. Baz›lar› ise s›n›f ve okul ya-
flam› üzerinde çal›flmak için psikoloji yöntemlerine baflvurmay› içerdi¤ini belirtir-
ler. Bugün, genel kabul gören düflünce e¤itim psikolojisinin kendi teorileri, arafl-
t›rma yöntemleri, problemleri ve teknikleri ile ayr› bir çal›flma alan› oldu¤u kabul
edilir (Woolfolk, 1998). 

Tarihsel aç›dan e¤itim psikolojisi alan›, 20. yüzy›l bafl›ndan önce psikolojideki
çeflitli öncü kuramc›lar taraf›ndan bafllat›ld›. W.J ames, J. Dewey, ve E. L. Thorndi-
ke gibi öncü kuramc›lar, e¤itim psikolojisi alan›n› yaratt›lar ve biçimlendirdiler. W.
James, çocuklara e¤itim vermede psikolojinin uygulamalar›n› tart›flt› ve e¤itimi ge-
lifltirmek için s›n›fta ö¤renme ve ö¤retmede gözlemin önemini vurgulad›. J. Dewey
ise çocuklar›n s›ralar›nda sessizce oturmalar› ve al›fl›lm›fl mekanik bir biçimde pa-
sif olarak ö¤renmeleri gerekti¤i düflüncesinin yerine, çocuklar›n aktif ö¤renen ola-
rak görüldü¤ünde daha iyi ö¤renebildi¤ini belirtti. Ayr›ca e¤itimin tüm çocuklar
üzerinde odaklanmas›n›, çocuklar›n s›n›rl› biçimde akademik konularda e¤itilme-
mesi gerekti¤ini, çocuklar›n nas›l problem çözücüler olunaca¤›n› ö¤renmeleri ge-
rekti¤ini ve çocu¤un çevreye uyumunun önemini vurgulad›. E. L. Thorndike ise
ö¤renmenin bilimsel temelini gelifltirdi ve ölçme ve de¤erlendirme üzerine
yo¤unlaflt›. Okullar›n en önemli görevlerinden birinin çocuklar›n muhakeme etme
becerilerini gelifltirmek oldu¤unu ve e¤itim psikolojisinin bilimsel temele sahip ol-
mas› gerekti¤ini ileri sürdü. 1950’lerde Skinner büyük ölçüde e¤itim psikolojisin-
den etkilendi ve ö¤rencinin pekifltirilmesini içeren programlanm›fl ö¤renme kavra-
m›n› gelifltirdi. Daha sonra, 1950’lerde B. Bloom ö¤retmenlerin, ö¤rencilerinin kul-
lanmas›na ve gelifltirmesine yard›m etti¤i hat›rlama, kavrama, analiz, sentezleme ve
de¤erlendirmeyi içeren biliflsel beceriler taksonomisini ileri sürdü. Daha sonra,
1980’lerde ö¤retimin davran›flsal analizinin ö¤retimin etkilerini aç›klamada s›kl›kla
yetersiz oldu¤u düflüncesi ileri sürüldü. Ö¤rencinin ö¤renmesine yard›m etmeye
yönelik biliflsel psikolojinin kavramlar›n› (bellek, düflünme, muhakeme etme gibi)
kullanmaya yönelik büyük bir ilgi ortaya ç›kt›. Bugün, biliflsel ve davran›flsal yak-
lafl›mlar e¤itim psikolojisinin bir parças›d›r. Ayr›ca, e¤itim psikologlar› ö¤rencinin
yaflam›n›n sosyo-duygusal yönlerine de artan biçimde odaklaflmakta, okulu sosyal
bir çevre olarak görmekte ve e¤itimde kültürün rolünü incelemektedirler (San-
trock, 2004, s. 7).

E¤itim psikolojisi, psikoloji ve e¤itimin bilgisini kullanarak hem e¤itim süreci
ile ilgili mevcut bilgilere yeni bilgi katmaya hem de etkili s›n›f ö¤retimi için bu bil-
giyi kullanmaya çal›fl›r. Bu çerçevede, e¤itim psikologlar› hem bilgi üretir hem de
bilgiyi kullan›rlar. Ö¤renme-ö¤retme üzerine ve ö¤retmenin etkilili¤ini iyilefltirme-
ye yönelik ba¤›ms›z araflt›rmalar gerçeklefltirirler (Vander Zanden, ve Pace, 1984).
Bu araflt›rmalar ile e¤itim psikolojisi, di¤er tüm bilimler gibi bilimin temel amaçla-
r› çerçevesinde ilgilendi¤i problemi anlamaya, aç›klamaya ve kontrol etmeye çal›-
fl›r. Örne¤in, okulda ö¤rencinin sosyal becerileri nas›l gelifliyor? Ö¤retmenin s›n›f
içi davran›fllar› nas›l olmal›d›r? Ö¤retmen ö¤rencileri nas›l güdülendirmeli ve pe-
kifltirmeyi nas›l yapmal›d›r gibi sorular›n yan›tlar›n› anlamaya çal›fl›r. Ö¤rencilerin
akademik baflar›lar›nda fiziksel ve sosyal geliflimin rolü nedir? Ö¤rencilerin prob-
lem çözme becerilerinin gelifliminde ö¤retmenin rolü nedir? Ö¤rencilerin Matema-
tik dersinde ö¤renme güçlükleri yaflamalar›n›n alt›nda yatan faktörler nelerdir ?
Ö¤rencilerin derse kat›l›m›nda ö¤retmenin katk›s› var m›d›r? gibi sorular›n yan›tla-
r›n› aç›klamaya çal›fl›r. Ö¤retmenin dersi düz bir biçimde anlatmak yerine iflin içe-
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Geçmiflten günümüze pek
çok bilim adam› e¤itim
psikolojisi alan›nda çeflitli
bilgiler ortaya koyarak
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risine gösterileri de katarak daha etkileflimli ve görsel bir biçimde gerçeklefltirme-
si ö¤rencilerin baflar›lar›n› nas›l etkiler ? Ö¤retmen s›n›f içi uygulamalar›nda ceza-
ya baflvurmad›¤› zaman ö¤rencilerin akademik ve sosyal geliflimleri nas›l etkilenir?
Bilgisayar destekli ö¤renme ö¤rencilerin baflar›lar›n› nas›l etkiler? Derste oyuna yer
vermek ö¤rencilerin derse karfl› güdülenmesini ve kat›l›m›n› de¤ifltirir mi? gibi so-
rular›n yan›tlar›n› belirlemek için çeflitli yöntemler ile bunlar› deneyerek gözleye-
cek ve ç›kar›mlarda bulunacakt›r. Böylece, e¤itim psikolojisi di¤er tüm bilimler gi-
bi, de¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri inceleyerek bu de¤iflkenler aras›ndaki iliflkilere
iliflkin genel ilkeleri, aç›klamalar› ve sebep sonuç iliflkilerini ortaya koymaya çal›-
fl›r. Yukar›da belirtilen sorulara bilimsel araflt›rma yöntemlerini kullanarak yan›t
bulmaya çal›fl›r ve bu yan›tlar çerçevesinde e¤itim sürecinin ve ortam›n›n daha ni-
telikli ve ö¤rencinin geliflimine uygun olmas›na katk›da bulunur. 

E¤itim psikologlar› çeflitli araflt›rmalar ile bilgi üretmekle birlikte çeflitli bilimsel
alanlar›n ortaya koydu¤u araflt›rma sonuçlar›n› da dikkate alarak bunlardan yarar-
lan›r. Örne¤in, sosyolojinin ortaya koydu¤u bulgular çerçevesinde toplumsal yap›-
ya ve toplumsal de¤iflime iliflkin bilgileri de¤erlendirerek bunlar› e¤itim sürecinde
kullan›r. E¤itim psikolojisinin kulland›¤› bilgilerin ço¤unlu¤u, psikolojinin çeflitli
uzmanl›k dallar›nda elde edilen bulgular› içerir. Örne¤in, geliflim psikolojisi ve
özellikle çocuk psikolojisi, sosyal psikoloji, dan›flma psikolojisi ve klinik psikoloji
gibi psikolojinin uzmanl›k alanlar›n›n araflt›rma sonuçlar›n› e¤itim psikolojisi e¤i-
tim sürecinde kullan›r.

E¤itim psikolojisinin e¤itim sürecindeki ifllevi nedir?

E¤itim Psikolojisinin Boyutlar›
E¤itim psikolojisi, e¤itim uygulamas›n›n pek çok yönleri hakk›nda içgörü sa¤laya-
bilir. E¤itim psikolojisi, ö¤renmeye iliflkin önemli fikirler sunar ve ailede, iflte en-
düstride ve toplumda ö¤renme üzerindeki etkilere iliflkin içgörü sa¤lar. Ayn› za-
manda, e¤itim psikolojisi e¤itim yönetimi, program gelifltirme, psikolojik dan›flma,
ve di¤er e¤itim etkinliklerine katk›da bulunur. Ancak, e¤itim psikolojisi, en çok s›-
n›ftaki ö¤retme ve ö¤renme süreçleri ile ilgilenir (Gage ve Berliner, 1988, s. 6). E¤i-
tim psikolojisi, ö¤renmenin, geliflimin, güdülenmenin, farkl›l›klar›n ve de¤erlendir-
menin do¤as›n›, özellikle s›n›f uygulamalar› ile iliflkili bir biçimde kapsar (Ormrod,
2006, s. 3). Bu kapsamda, e¤itim psikolojisinin temel boyutlar›n› e¤itim sürecinde
ve özellikle ö¤renme ö¤retme sürecinin gerçekleflti¤i s›n›fta ö¤rencilerin geliflimsel
özelliklerini dikkate alma ve ö¤renme sürecinde ö¤renmenin temel ilkelerini kul-
lanma oluflturur. Böylece, e¤itim psikolojisi temelde nitelikli bir e¤itim ortam› olufl-
turmak ve ö¤renme ö¤retme süreci gerçeklefltirmek için geliflim psikolojisinin ve
ö¤renme psikolojisinin bilgilerini kullan›r. 

E¤itim psikolojisini dikkate alan ve uygulayan bir e¤itimci ö¤renme ö¤retme
sürecinde ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerini önemser. Örne¤in, Piaget’in Biliflsel
Geliflim Kuram›, çocuklar›n biliflsel geliflime veya düflüncenin geliflimine iliflkin bil-
giler ortaya koyar. Bu bilgileri bilen veya dikkate alan bir e¤itimci, ilkö¤retimin ilk
y›llar›nda çocuklar›n soyut düflünemeyece¤ini dikkate alarak ö¤renme ö¤retme sü-
recini somutlaflt›rarak ve somut materyaller ile destekleyerek gerçeklefltirir. Çocuk-
lar›n motor becerilerinin geliflimine iliflkin bilgi sahibi olan bir e¤itimci ilkö¤retimin
ilk y›llar›nda çocuklar›n ince motor kaslar›n›n henüz yeterince geliflmemifl oldu¤u-
nu bildi¤i için ö¤retim etkinliklerinde çocuklara çok uzun süre yaz› yazd›rmaz, on-
lar›n birdenbire çok itinal›, düzgün ve güzel yaz› yazmas›n› ve resimlerindeki bo-
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yamalar›n mükemmel olmas›n› beklemez. Yine, ayn› yaflta ve s›n›f düzeyinde ol-
salar bile ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n›n olabilece¤ini bilen bir e¤itimci, tüm
ö¤rencilerin ayn› dersete ayn› baflar›ya sahip olamayabilece¤ini, derse kat›lmayan
ö¤rencilerin hiç ders dinlemedi¤i anlam›na gelmedi¤ini ve baz› ö¤rencilerin çekin-
gen olabilece¤ini dikkate al›r. 

E¤itim psikolojisini dikkate alan ve uygulayan bir e¤itimci, ö¤renme ö¤retme
sürecinde ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerinin yan› s›ra ö¤renmenin koflullar›n› ve
özelliklerini, ö¤rencilerin ö¤renme biçimlerini, etkili ö¤renmenin ilkelerini ve ö¤-
rencilerin ö¤renmeye yönelik güdülenmelerini de önemser. Örne¤in, ö¤renmede
haz›r bulunufllu¤u dikkate alan bir e¤itimci çocuklar›n toplama ve ç›karma ifllemi-
ni bilmeden çarpma veya bölme ifllemini gerçeklefltirmelerini veya soyut düflünce
geliflmeden çocuklar›n soyut kavramlara iliflkin yetiflkin düzeyinde anlamland›rma-
lar yapmalar›n› beklemez. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› oldu¤unu dikkate alan
e¤itimci ayn› dersi dinleyen ö¤rencilerin hepsinin ayn› anda ve h›zda ö¤retilenleri
kavrayamayabilecekleri, baz› ö¤rencilerin tekrara ihtiyaç duyabilece¤ini bilir. Etki-
li ö¤renmede ö¤rencilerin derse kat›l›m›n›n ve teknolojik araç gereç kullan›m› ile
anlat›lacak konunun görsellefltirilmesinin önemini bilen bir e¤itimci, derslerinde
sadece düz anlat›m yöntemini kullanarak ö¤retmen masas›ndan sabit bir ses tonu
ile dersi ifllemez. Ayr›ca, etkili ö¤renmede güdülenmenin önemini bilen bir e¤itim-
ci de ö¤rencilerinin ders öncesi dikkatini çeker, konuyu ve amac›n› ifade
eder,anlataca¤› kanunun onlar›n ne ifline yarayaca¤›n› belirtir ve ders süresince
canl› bir biçimde sesini, jest ve mimiklerini kullan›r ve ilgilerini çekmeye çabalar. 

E¤itim Psikolojisi ve Ö¤retmen Sorumluluklar›
Bir bilim olarak e¤itim psikolojisinin amac›, ö¤retmenlerin ö¤retim durumlar›nda
etkili bir biçimde kullanabilece¤i bilgiyi araflt›rarak onlara sa¤lamaya çal›fl›r. Bu
kapsamda, e¤itim psikolojisini dikkate alan etkili ö¤retmenler, konuya hâkimdirler
ve sa¤lam temel ö¤retim becerilerine sahiptirler. Bu ö¤retmenler, amac› oluflturma,
ö¤retimsel planlama ve s›n›f yönetimi yöntemleri ile desteklenen mükemmel ö¤re-
tim stratejilerine sahiptirler. Ayr›ca, bu ö¤retmenler ö¤rencileri nas›l güdüleyece¤i-
ni, iletiflim kuraca¤›n› ve etkili olarak ö¤renciler ile nas›l çal›flaca¤›n› bilirler (San-
trock,2004). E¤itim psikolojisi, e¤itim uygulamas›n›n pek çok yönü hakk›nda bilgi-
ler sa¤lamakla birlikte s›n›ftaki ö¤retme ve ö¤renme süreçleri ile daha çok ilgilidir.
Bu çerçevede, ö¤retim görevlerini gerçeklefltirmede ortaya ç›kan problemler ile
u¤rafl›r. Bunun için de, e¤itim ortam›ndaki problemlerle ö¤retmenlerin u¤raflmas›
için yard›m etmek amac›yla ö¤retmenlere veya tüm e¤itimcilere hizmet eder. Ö¤-
retmenlere, daha üretici ve mutlu s›n›flar üretmeye yard›m eden fikirler verir (Ga-
ge ve Berliner, 1988, s. 6). 

Ö¤retimsel süreç; amaçlar› seçme, ö¤renci özelliklerini anlama, ö¤renme süre-
cinin do¤as›na iliflkin fikirleri anlama ve kullanma, ö¤retim yöntemleri seçme ve
kullanma ve ö¤renci ö¤renmesini de¤erlendirme olmak üzere befl temel görev içe-
rir. Bu görevlerin her biri hem ö¤retmenlerde hem ö¤rencilerde problemler yara-
tabilir. E¤itim psikolojisi, ö¤retmenler bu problemleri çözmeye çabalarken onlar›n
daha bilgili, deneyimli bir biçimde kararlar vermesine yard›m edebilir. Örne¤in bu
modele göre, ö¤retmen önemli olan amaçlar› (hedefleri) seçmede problem yaflar-
ken ö¤renci ise s›kl›kla ö¤retmenin kendisinden ne istedi¤ini, neyi amaçlad›¤›n›
bir türlü anlamad›¤› biçiminde problem yaflayabilir. Dolay›s›yla ö¤retmen, amaçla-
r› seçerken e¤itim psikolojisi çerçevesinde ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerini dik-
kate almal›d›r. Böylece, ö¤retmen amaçlar gelifltirir ve ö¤retime bafllamadan önce
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ö¤rencilerin karakteristi¤ini düflünür. Ö¤retmen ö¤rencilerin nas›l ö¤rendi¤ini ve
nas›l güdülenmesi gerekti¤ini bilmemizi sa¤layan ö¤retme ifllemlerini tasarlamak
için ö¤renme sürecinin do¤as› hakk›ndaki bilgileri kullanmal›d›r. Bu çerçevede,
ö¤retmenler neyin önemli oldu¤unu söylemeli, ö¤retimi planlarken zaman, dikka-
te almal›, uygun olan bir veya daha fazla ö¤retim yöntemini seçerek kullanmal›d›r.
Ayr›ca, ö¤retmen ö¤rencilerin ö¤renmesini, e¤itim amaçlar›na iliflkin baflar›s›n› de-
¤erlendirir. Bu, ö¤retmenin ö¤rencilerin ne kadar iyi ö¤rendi¤ini anlamaya çal›fl-
mas›n› gerektirir. De¤erlendirme ö¤rencilerin ö¤rendiklerini gösterirse ö¤retim
ilerler, baz› veya tüm ö¤rencilerin ö¤retilenleri kazanamad›¤›n› gösterirse tekrar
ö¤retim gerekir (Gage ve Berliner, 1988, ss. 6-8).

E¤itim psikolojisi ortaya koydu¤u bilgiler ile ö¤retmenlerin nitelikli bir biçimde
ö¤renme ö¤retme sürecini gerçeklefltirmelerine katk›da bulunurken ayn› zamanda
ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› çeflitli sorunlar ile nas›l bafla ç›k›lmas› ve rehberlik yap›l-
mas› gerekti¤i konusunda da bilgiler verir. Bu kapsamda, ö¤retmen davran›fl bo-
zukluklar›n›n veya normal d›fl› davran›fllar›n d›fl›nda ö¤rencilerin okul ortam›nda
karfl›laflt›¤› çeflitli problemlerle bafla ç›kabilmeleri veya problemlerini çözebilmeliri
için ö¤rencilere yard›m edebilir. Ya da kendisinin yetersiz kald›¤› durumlarda okul
rehberlik servisindeki okul psikolojik dan›flmanlar› ile ifl birli¤i yapabilir veya ö¤-
renciyi okul rehberlik servisine yönlendirebilir. Örne¤in, okul ortam›nda bir ö¤-
rencinin arkadafllar› ile sorunlar›n› çözümlemelerinde veya s›nav kayg›s› ile bafla
ç›kamayan veya arkadafllar› ile iliflkilerinde yeterli iletiflim becerileri sergileyeme-
yen ö¤rencilere yard›m edebilir. Ya da okul rehberlik servisi personeli ile ifl birli¤i
yapabilir, ö¤renciyi buraya yönlendirebilir. 

Okulda karfl›lafl›lan problemler karfl›s›nda ö¤retmenlerin olaylar› çok yönlü
de¤erlendirebilmeleri gerekir (Cronbach, 1963, s.3). Örne¤in, Arda ödevlerini ye-
rine getirmiyor, arkadafllar› ile sürekli tart›fl›yor ve onlara kötü davran›yor, dersle-
ri dinlemiyor ve derslerde baflka fleyler meflgul oluyor olabilir. Ö¤retmen bu du-
rumdan karfl›s›nda hemen cezaya baflvurarak, “Arda’dan anlafl›lan adam olmaya-
cak, ancak onu bu ceza yola getirir.” gibi uygun ve do¤ru olmayan düflüncelere
sahip olabilir Bu tür ö¤retmen davran›fllar›, e¤itim psikolojisi dikkate al›nmadan
gerçeklefltirilen ça¤dafl olmayan ve uygunsuz ö¤retmen davran›fllar›d›r. E¤itim
psikolojisi aç›s›ndan ö¤retmenin hemen cezaya baflvurmak yerine Arda’n›n bu
davran›fllar›n› iyice anlamaya çal›flmas› ve Arda ile görüflerek bu problemin ne-
denlerini anlamaya ve çözüm bulmaya çal›flmas› gerekir. Dolay›s›yla, ö¤retmen
k›sa zamanda sorunu ceza ile çözen de¤il, ö¤rencinin davran›fl›n› ortadan kald›r-
mak için çaba sergileyerek Arda’da kal›c› davran›fl de¤iflikli¤i oluflmas›na yard›m
eden olmal›d›r. Sonuç olarak, e¤itim psikolojisinin bilgilerini dikkate alan ve bun-
lar› ö¤renme ö¤retme sürecinde kullanan ö¤retmen ayn› zamanda ça¤dafl e¤itim
sürecini benimsemifl, demokratik kurallara göre davranan, ö¤rencide geliflimi sa¤-
layan iyi ö¤retmen olacakt›r. 

‹yi ö¤retmen kimdir? Bu soruya ö¤renciler, “En iyisini yapmalar› için onlar›
destekleyen, insan olarak onlar› anlama çabas› ile gerçekten zaman harcayan, çok
iyi organize eden, mizah anlay›fl›na sahip, onlar bir fley ö¤rendi¤i zaman onlar›n
kendilerini iyi hissetmesini sa¤layan, ö¤retti¤i fleyler konusunda istekli, hevesli,
coflkulu olan, dürüst davranan, onlara karfl› sorumluluk hisseden ve onlar›n anla-
yabilece¤i biçimde konular› aktaran, ifade eden” olarak yan›t vermektedirler (Ga-
ge ve Berliner, 1988, s. 5). Sizler de geçmiflteki ö¤retmenlerinizden en iyi olan ö¤-
retmenlerinizi hat›rlay›n. Y›llar geçtikten sonra bu ö¤retmenlere iliflkin, onlar› ha-
t›rlaman›z› sa¤layan fley nedir? Sizin üzerinizde hangi etkileri b›rakt›lar? (Wool-
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folk,1998, s.7). Ayr›ca, bu zamana kadar çok say›da ö¤retmeniniz olmufltur. Bu
ö¤retmenler hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Gerçekten bunlar›n kaç tanesi iyi ö¤-
retmen idi ? Sizin iyi ve daha az iyi olarak ay›rman›za yol açan nitelikler nelerdir?
(Gage ve Berliner, 1988, s.5).

Bu sorular, geçmiflte çok say›da ö¤retmenleri olmufl bireylere yöneltildi¤inde
ö¤retmenlere iliflkin flu flekilde betimlemeler yap›lm›flt›r: 

Sena anlat›yor “8. s›n›fta iken Ahmet Ö¤retmen’in dersini hiç sevmezdim. Da-
ha sonraki lise y›llar›nda da bu dersi hiç sevmedim. Çünkü Ahmet Ö¤retmen dav-
ran›fllar› ile s›n›ftaki tüm ö¤rencileri dersten so¤utmay› baflarm›flt›. Ahmet ö¤ret-
men neler yapm›flt› da bizleri dersten so¤utmufltu? Ahmet Ö¤retmen derse as›k bir
yüz ifadesi ile girer, daha sonra en ufak bir ses iflitti¤inde tüm s›n›fa ba¤›rmaya bafl-
lard›. Her ders mutlaka rastgele birkaç ö¤renciyi tahtaya kald›r›r sorular sorard›.
Ö¤renciler sorular› bilemezse onlarla dalga geçer, onlara hakaret ederdi. Bizleri
küçük düflürmekten zevk al›rd›. Böyle yapmakla daha çok ders çal›flaca¤›m›z›
zannaderdi. Bu durum karfl›s›nda s›n›ftaki tüm ö¤renciler korkard›. Korkular›n›n
sebebi küçük düflmek ve hakarete u¤ramakt›. Asl›nda Ahmet Ö¤retmen son dere-
ce bilgili bir ö¤retmendi. Ancak bilgili bir ö¤retmen olmufl olsa bile ders içerisin-
deki bu davran›fllar› ile ö¤rencileri dersten uzaklaflt›rmay› baflarm›flt›. Onun bu
davran›fllar› nedeniyle bir daha bu dersi hiç sevemedim”. Ahmet Ö¤retmen’in bu
davran›fllar›, e¤itim psikolojisinin bulgular›n› dikkate almad›¤›n› ve s›n›f ortam›nda
uygulamad›¤›n› göstermektedir.

Bar›fl anlat›yor “Ziya Ö¤retmen s›n›fa girdi¤i zaman tüm s›n›fa gülümseyerek
“günayd›n” der, derse bafllamadan önce genel olarak nas›l oldu¤umuzu, neler yap-
t›¤›m›z› sorard›. Genel olarak sormufl olsa da onun bu ilgisi çok hoflumuza gider-
di. Ziya Ö¤retmen ders d›fl›nda da bizlerin sorunlar› ile ilgilenir ve zaman›m› çal›-
yorsunuz diye hiç ba¤›rmazd›. Oysa, baz› ö¤retmenlerimiz ders d›fl›nda kendileri
ile konuflmam›z› yasaklam›fllard›. Ziya Ö¤retmen ders anlat›rken de oldukça farkl›
idi. Ders konular›n› anlat›rken o kadar canl› anlat›rd› ki, sanki olay›n içersinde ken-
dimizi hissederdik, olay› yaflard›k. Tabiî ki, bu daha kolay ö¤renmemizi, derste ö¤-
renmemizi ve hiç s›k›lmadan dinlememizi sa¤lard›. S›k›ld›¤›m›z zaman› ise hemen
fark eder, fark etti¤i zaman dikkatimizi çekmek için f›kralar bile anlatabilirdi. Her
zaman ö¤rencilerin de konuflmas›na f›rsat verir, yanl›fl söylense bile hiç k›zmadan
kendisi yanl›fl› düzeltirdi. Her zaman düzgün bir biçimde giyinir, konuflmas›ndan
bize olan sayg›s›n› anlard›k. Onu hiçbir zaman unutmayaca¤›m.” Ziya Ö¤retme’nin
bu davran›fllar›, ö¤retmenin, ö¤rencilerin geliflim özelliklerini ve ö¤renmenin ilke-
lerini derste uygulad›¤›n› göstermektedir.

Baran anlat›yor “Hasan Ö¤retmeni unutmam mümkün mü? Hay›r. Hasan ö¤-
retmen benim için iyi bir örnek de¤ildi. Hasan Ö¤retmen derse girer girmez he-
men derse bafllar, ö¤rencilere karfl› her zaman so¤uk davran›rd›. Yüzü hiç gül-
mezdi ve kafllar›n› hep çatarak bizlere bakard›. Ona bir fley sormaya çekinirdik.
Dersi hep tekdüze bir biçimde ayn› ses tonu ile anlat›rd›. Bir süre sonra hepimiz
ders dinlemek yerine hayal dünyas›nda gezintiye ç›kard›k. Bizim ders dinle-
memizde zaten onun için pek de önemli de¤ildi. S›navlarda ise derste hiç söz et-
medi¤i yerlerden sorar ve daha sonra zaten ben sizin yapamayaca¤›n›z› biliyor-
dum. Siz çal›fl›n diye oralardan soruyorum diye aç›klamalarda bulunurdu. Onun
için ö¤rencilerine zay›f puanlar vermek bizi ders çal›flt›rman›n bir arac› idi. Oysa,
ben zay›f puan ald›kça dersten uzaklafl›r, derse hiç çal›flmak istemezdim. Benim
için Hasan Ö¤retmen ve dersi s›k›nt›dan baflka bir fley ifade etmiyordu”. Bu ör-
nekten de anlafl›laca¤› üzere, Hasan Ö¤retmen’in ö¤rencilerin özelliklerini ve ö¤-
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renme ö¤retme sürecine iliflkin ilkeleri dikkate almad›¤› ve s›n›f içi uygun olma-
yan davran›fllar sergiledi¤i görülmektedir. 

Sonuç olarak, ö¤retmen olmak için sadece belirli alanlara iliflkin bilgi sahibi ol-
mak yeterli olmamaktad›r. Ayn› zamanda, e¤itim sürecinde e¤itim psikolojisi bilgi-
lerini de ö¤renme ö¤retme sürecinde ifle koflmak ve bunlar› okul içinde, özellikle
s›n›f içinde uygulamak gerekmektedir. Böylece, e¤itim sürecinde hedeflenen amaç-
lara ulafl›labilir. Bu nedenle, her ö¤retmen aday›n›n e¤itim psikolojisi bilmek, e¤i-
tim sürecinde ve kendi yaflam›nda kullanmak üzere e¤itim psikolojisi dersini alma-
lar›, bu ders kapsam›nda geliflim psikolojisi ve ö¤renme psikolojisi konular›n› kav-
ramalar› gerekir.

Sizce iyi ö¤retmen kimdir ?

131.  Ünite  -  E¤i t im ve Psiko lo j i  ‹ l iflk is i :  E¤i t im Psiko lo j is i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



14 E¤it im Psiko lo j is i

E¤itim ile psikolojinin iliflkisini aç›klamak

E¤itim, bireyin davran›fllar›nda kendi yaflant›s›
yoluyla kas›tl› ve istendik davran›fl de¤iflikli¤i
meydana getirme süreci olarak tan›mlanmakta-
d›r. E¤itim ortam›nda temel amaç, ö¤renciden is-
tenilen ve arzu edilen davran›fl de¤ifliklikleri ger-
çeklefltirmesidir. Böylece, e¤itimin bireyin her
yönden geliflimini sa¤layacak davran›fl de¤ifllik-
leri oluflturmaya çal›flmas› gerekir. Psikoloji ise
insan davran›fl›n› incelemektedir. ‹nsan davran›-
fl›na iliflkin genel ilkeleri çeflitli bilimsel araflt›rma
yöntemlerini kullanarak ortaya koymaktad›r. Bu
çerçevede, e¤itim ortam›nda ö¤rencilerin davra-
n›fllar›n› ve bu davran›fllar›n nedenleri anlamak
ve istenilen davran›fl de¤iflikliklerini gerçeklefltir-
mek için psikoloji alan›n›n insan davran›fl›na ilifl-
kin ortaya koydu¤u bilgilerin dikkate al›nmas› ve
kullan›lmas› gerekir. Hem e¤itim hem de psiko-
loji insan davran›fl› ile ilgilenmekte olup, psiko-
loji bilimsel aç›klamalar› ve kuramlar› ile e¤iti-
min daha nitelikli ve ça¤dafl bir flekilde gerçek-
lefltirilmesine katk›da bulunmaktad›r. 

E¤itim psikolojisinin ne oldu¤unu kavramak

E¤itim psikolojisi, psikoloji ve e¤itim gibi iki ay-
r› çal›flma alan›n› bileflimini içeren ve ö¤renme-
ö¤retme sürecini inceleyen bir bilimsel çal›flma
alan›d›r. E¤itim psikolojisi e¤itim ortam›nda te-
melde ö¤retme ve ö¤renmeyi içeren süreçlerle
ilgilenen psikolojinin bir dal›d›r. E¤itim psikolo-
jisi, çocuklar›n ve yetiflkinlerin zihinsel, duygu-
sal, sosyal, fiziksel davran›fllar›n› incelemekle ö¤-
renmenin niteli¤ini ve kalitesini etkileyen faktör-
leri keflfetmeye çal›fl›r. Bir bilim dal› olan e¤itim
psikolojisi de¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri anla-
mak, aç›klamak ve kontrol etmek içim bilimsel
yöntemi kullan›r ve ö¤renme ö¤retme sürecini
daha nitelikli hale getirmek için çeflitli araflt›rma-
lar gerçeklefltirir. Böylece, e¤itim psikolojisi, psi-
koloji ve e¤itimin bilgisini kullanarak hem e¤itim
süreci ile ilgili mevcut bilgilere yeni bilgi yarat-
maya hem de etkili s›n›f ö¤retimi için bu bilgiyi
kullanmaya çal›fl›r. 

Bir ö¤retmen aç›s›ndan e¤itim psikolojisi konu-

sunda bilgi sahibi olman›n önemini aç›klamak 

E¤itim psikolojisi, ö¤retmenlerin ö¤retim durum-
lar›nda etkili bir biçimde kullanabilece¤i bilgiyi
araflt›rarak onlara sunar. E¤itim psikolojisini dik-
kate alan ö¤retmenler, konuya hâkim olurlar,
sa¤lam temel ö¤retim becerilerine sahiptirler, ö¤-
rencileri nas›l güdüleyece¤ini, onlarla nas›l ileti-
flim kuraca¤›n› ve etkili olarak nas›l çal›flaca¤›n›
bilirler. E¤itim psikolojisi, e¤itim uygulamas›n›n
pek çok yönü hakk›nda bilgiler sa¤lamakla bir-
likte s›n›ftaki ö¤retme ve ö¤renme süreçleri ile
daha çok ilgilidir. E¤itim psikolojisi ortaya koy-
du¤u bilgilerle ö¤retmenlerin nitelikli bir biçim-
de ö¤renme ö¤retme sürecini gerçeklefltirmeleri-
ne katk›da bulunurken ayn› zamanda ö¤rencile-
rin karfl›laflt›klar› çeflitli sorunlar ile nas›l u¤rafl-
mas› ve rehberlik yapmas› gerekti¤i konusunda
da bilgiler verir. Böylece, e¤itim sürecinde e¤i-
tim psikolojisi bilgileri ve anlay›fl› ile hareket eden
ö¤retmenler olaylara çok yönlü bakabilir ve ö¤-
renci davran›fllar›n› çok yönlü de¤erlendirebilir.
Ö¤retmenler daha üretici ve mutlu s›n›f ortamla-
r› oluflturabilir.

Özet
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1. Okul ortam›nda ö¤rencilerin geliflimini sa¤lamada
ö¤retmenler taraf›ndan kullan›lan geliflimsel süreç afla-
¤›dakilerden hangisidir ?

a. Ö¤renme
b. Büyüme
c. Kal›t›m
d. Çevre
e. S›n›f

2. Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›na göre, e¤itimin temel ama-
c› ne olmal›d›r ?

a. Ö¤renciye kültürü aktarmak
b. Ö¤renciyi zihinsel yönden gelifltirmek
c. Ö¤rencinin büyümesi için beslenmesini sa¤lamak
d. Ö¤rencinin dil geliflimini desteklemek
e. Ö¤rencinin her yönden bir bütün olarak gelifli-

mini sa¤lamak

3. Okullarda ça¤dafl e¤itimin gereklerine uygun bir e¤i-
tim gerçeklefltirmek için tam olarak ne gibi hizmetler
verilmelidir ?

a. Ö¤retim ve Disiplin
b. Ö¤retim ve Yönetim
c. Ö¤retim, Yönetim ve Denetim
d. Ö¤retim, Yönetim ve Ö¤renci Kiflilik Hizmetleri
e. Ö¤retim, Disiplin ve Ö¤renci Kiflilik Hizmetleri

4. Bireyin gelifliminde e¤itimin rolüne iliflkin afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur ? 

a. Çocu¤un ö¤renmesi için aile tek bafl›na yeterlidir.
b. Ö¤retmen bireysel farkl›l›klar› dikkate al›rsa ö¤-

renme gerçekleflmez.
c. Ö¤retmen sadece ö¤retim hizmeti veren kifli

de¤ildir.
d. E¤itim için ö¤rencinin zihinsel geliflimi önemlidir.
e. E¤itimde temel hedef toplum için bireyi yetifltir-

mek olmal›d›r.

5. E¤itim ve psikoloji alanlar›n›n temelde çal›flt›¤› nedir ?
a. Disiplin
b. Çevre
c. Ö¤retim
d. Davran›fl
e. Uyar›c›

6. E¤itim süreciyle ilgili afla¤›dakilerden hangisi yan-

l›flt›r?

a. E¤itim sürecinde birey her yönden geliflir. 
b. E¤itimde her zaman istenilen davran›fllar›n ka-

zand›r›lmas› gerçekleflmeyebilir.
c. Çocuklar›n e¤itim süreci ilkö¤retimi ile bafllar.
d. E¤itimde ö¤renciler bireysel farkl›l›klar göstere-

bilir.
e. E¤itimde ö¤rencide davran›fl de¤iflikli¤i yap›l-

maya çal›fl›l›r.

7. E¤itim sürecinde temelde, psikolojinin ortaya koy-
du¤u bilgileri neden dikkate almak gerekir? 

a. Ö¤rencilerde disiplini sa¤layarak problem ç›k-
mas›n› önlemede

b. Ö¤rencilerin ayn› fleyleri düflünmelerini ve fark-
l› olmamalar›n› sa¤lamada 

c. Ö¤renci davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n ne-
denlerini anlamada 

d. Ö¤retimin yöneticiler taraf›ndan denetlenmesine
katk› sa¤lamada

e. Ö¤retimde toplumsal de¤erlerin önemsenmesi-
ni sa¤lamada

8. E¤itim psikolojisiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r ?

a. E¤itim psikolojisi, çocuk psikolojisinin bir alt
dal›d›r.

b. E¤itim psikolojisi, psikoloji ve e¤itim gibi iki ay-
r› çal›flma alan›n› bileflimini içerir.

c. E¤itim psikolojisi, psikolojinin bir çal›flma alan›d›r.
d. E¤itim psikolojisi temelde ö¤retme ve ö¤renme-

yi içeren süreçler ile ilgilenir.
e. E¤itim psikolojisi kendi teorileri, araflt›rma

yöntemleri ve teknikleri ile ayr› bir çal›flma
alan›d›r.

Kendimizi S›nayal›m
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9. E¤itim psikolojisiyle ilgili afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur ?

a. E¤itim psikologlar› bilgi üretmeyip mevcut bilgi-
yi kullan›rlar.

b. E¤itim psikolojisi, ilgilendi¤i problemi sadece
anlamaya çal›fl›r. 

c. Ö¤renmeyi aç›klayan biliflsel ve davran›flsal yak-
lafl›mlar, e¤itim psikolojisinin bir parças›d›r.

d. E¤itim psikolojisi, ö¤retmenin davran›fl bozuk-
luklar›n›n veya normal d›fl› davran›fllar›n tedavi-
sini yapmalar›na yard›mc› olur.

e. E¤itim psikolojisini dikkate alan ö¤retmen, okul
rehberlik servisine hiç ihtiyaç duymaz. 

10. E¤itim psikolojisinin boyutlar›n› tam olarak afla¤›-
dakilerden hangisi oluflturur ?

a. Rehberlik ve disiplin hizmetleri
b. Kiflilik geliflimi ve psikolojisi
c. Aile e¤itimi, çocuk geliflimi ve psikolojik dan›flma
d. Geliflim psikolojisi ve çocuk geliflimi
e. Geliflim psikolojisi ve ö¤renme psikolojisi 

Nazl›can’a göre bir ö¤retmen nas›l olmal›?

Mustafa Kemal Atatürk,  “Ö¤retmenler. Yeni nesil sizle-
rin eseri olacakt›r” ifadesi ile ö¤retmenlerin bireylerin
yetiflmesinde ve toplumun geliflmesinde ne kadar önem-
li sorumluluklar üstlendi¤ine göstermektedir. 
Ö¤retmenler, ilk çocukluk y›llar›ndan yetiflkinlik y›lar›-
na kadar geçen zaman diliminde ö¤rencilerin her yön-
den geliflimine katk›da bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin
toplum taraf›ndan istenilen, arzu edilen davran›fllara sa-
hip olmas›na çal›fl›rken ayn› zamanda onun kendini ge-
lifltirmesine yard›m etmektedir.
Ö¤retmenler, ö¤rencilere örnek olmakta, sergiledikleri
davran›fllar› ile onlar› etkilemektedirler. Ö¤rencilerin
her yönden gelifliminin yo¤un oldu¤u y›llarda ö¤renci-
ler için en önemli ve yak›n örnek ö¤retmenler olmakta-
d›r. Bu nedenle, ö¤retmenlerin kendilerinden beklenen
davran›fllar› sergilemeleri oldukça önemlidir. Örne¤in,
ö¤retmenler ö¤rencilerine sayg› duymal›, demokratik
olmal›, bireysel farkl›l›klar›n olabilece¤ini kabul etmeli,
farkl› duygu ve düflünceleri sayg› gösterebilmeli, ö¤ren-
cileri ayr›m yapmaks›z›n eflit biçimde davranabilmeli,
kendilerini özgürce ifade etmelerine f›rsat vermeli, hofl-
görülü, anlay›fll› ve sab›rl› olabilmeli, ö¤rencileri cesa-
retlendirebilmeli, destek olabilmeli, güven verebilmeli,
onlar›n sorunlar›n› paylaflabilmelidir. Ayr›ca, ö¤retmen-
ler ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerini bilmeli, ö¤renci-
leri tan›mal›, onlar›n güçlü ve zay›f yönlerini bilmeli,
ö¤rencileri gelifltirici olmal›, giyimine ve konuflmas›na
özen göstermeli, yak›n ilgi gösterebilmelidir. Ö¤retme-
nin sahip olmas› gerekli bu gibi nitelikleri daha da ar-
t›rmak mümkündür. Bu tür niteliklere sahip olan ve ö¤-
renme ö¤retme sürecinde sergileyen ö¤retmenler e¤iti-
min hedefine ulaflmas›n› ve ö¤rencinin geliflimini etkili
bir biçimde sa¤layacaklard›r. 

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Bireyin Gelifliminde E¤itim
Sürecinin Rolü” bölümünü gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Bireyin Gelifliminde E¤itim
Sürecinin Rolü” bölümünü gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Bireyin Gelifliminde E¤itim
Sürecinin Rolü” bölümünügözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Bireyin Gelifliminde E¤itim
Sürecinin Rolü” bölümün gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim ve Psikoloji ‹liflkisi”
bölümünü gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim ve Psikoloji ‹liflkisi”
bölümünü gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim ve Psikoloji ‹liflkisi”
bölümünü gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim Psikolojisinin Do-
¤as›” bölümünü gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim Psikolojisinin Do-
¤as›” bölümünü gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise  “E¤itim Psikolojisinin Bo-
yutlar›” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl› ö¤rencilerin fiziksel, biliflsel ve
psikososyal gibi tüm geliflim alanlar›nda bir bütün ola-
rak geliflmelerini sa¤lamay› amaçlar. Bu amaç çerçeve-
sinde ö¤rencilerin her yönden bir bütün olarak gelifli-
mini sa¤lamakla ö¤rencilerin hem kendisi hem toplum
için yetifltirilmesi hedeflenir. Oysa geleneksel e¤itim
anlay›fl› ise bireyin kendi potansiyellerini gelifltirmesi-
ne, bireysel farkl›l›klar›na uygun ortamlar›n oluflturul-
mas›na önem vermek yerine öncelikle bireyi toplum
için yetifltirmeyi ve sadece kültürel birikimin bireylere
aktar›lmas›n› hedefler. Bu durumda ise bireyin kendini
her yönden gelifltirmesi s›n›rlanmakta, engellenmekte
ve bireysel farkl›l›klar göz ard› edilmektedir. Bireyin
her yönden geliflimi sa¤lanamamaktad›r. Ayr›ca, ça¤dafl
e¤itim anlay›fl›nda, geleneksel biçimde ö¤retim ve yö-
netim hizmetlerine yer verilmekle birlikte, ö¤renci kifli-
lik hizmetlerine de yer verilmektedir.

S›ra Sizde 2 

E¤itim psikolojisi, çocuklar›n ve yetiflkinlerin zihinsel,
duygusal, sosyal, fiziksel davran›fllar›n› incelenmekte
ö¤renmenin niteli¤ini ve kalitesini etkileyen faktörleri
keflfetmeye çal›fl›r. E¤itim psikolojisi, e¤itim sürecinde

ö¤rencilerin geliflimsel özelliklerini dikkate alarak ve ö¤-

renmenin temel ilkelerini ve kurallar›n› kullanarak ni-

telikli bir ö¤renme ö¤retme süreci gerçeklefltirmeyi hedef-

ler. E¤itim psikolojisi, bilimsel araflt›rma yöntemlerini
kullanarak bilgi üretir ve e¤itim sürecinin daha nitelikli
ve ö¤rencinin geliflimine uygun olmas›na katk›da bulu-
nur. E¤itim psikolojisini dikkate alan ve uygulayan bir
e¤itimci, ö¤renme ö¤retme sürecinde ö¤rencilerin geli-
flimsel özelliklerini önemser, .ö¤renmenin koflullar›n› ve
özelliklerini, ö¤rencilerin ö¤renme biçimlerini, etkili ö¤-
renmenin ilkelerini ve ö¤rencilerin ö¤renmeye yönelik
güdülenmelerini dikkate al›r. Ayr›ca, e¤itim psikolojisi
ortaya koydu¤u bilgiler ile ö¤retmenlerin ö¤rencilerin
karfl›laflt›klar› çeflitli sorunlar ile nas›l u¤raflmalar› ve reh-
berlik yapmas› gerekti¤i konusunda da bilgiler verir.

S›ra Sizde 3 

E¤itim psikolojisinin bilgilerini dikkate alan ve bunlar›
ö¤renme ö¤retme sürecinde kullanan ö¤retmen ayn›
zamanda ça¤dafl e¤itim sürecini benimsemifl, demokra-
tik kurallara göre davranan, ö¤rencide geliflimi sa¤la-
yan iyi ö¤retmendir. Ö¤renciler iyi ö¤retmeni  “En iyi-
sini yapmalar› için onlar› destekleyen, insan olarak on-
lar› anlama çabas› ile gerçekten zaman harcayan, çok
iyi organize eden, mizah anlay›fl›na sahip, onlar bir fley
ö¤rendi¤i zaman onlar›n kendilerini iyi hissetmesini
sa¤layan, ö¤retti¤i fleyler konusunda istekli, hevesli,
coflkulu olan, dürüst davranan, onlara karfl› sorumluluk
hisseden ve onlar›n anlayabilece¤i biçimde konular›
aktaran, ifade eden olarak” betimlemektedirler. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Geliflimin Temelleri

Bireyler yaflam boyu geliflimlerini sürdürmektedirler. Geliflimsel de¤iflikliklerin or-
taya ç›kmas›nda kal›t›m ve çevre sürekli olarak etkileflim halindedirler. ‹nsan ya-
flam›nda ne çevre ne de kal›t›m ayr› bir flekilde var olur, ikisi daima birbirine geç-
mifltir. Bununla birlikte geliflimin baz› özelliklerinin (göz rengi, saç rengi, yürüme
vb.) ortaya ç›kmas›nda kal›t›m›n rolü daha bask›n iken baz› özelliklerde ise (ara-
ba kullanma, kitap okuma gibi) çevre daha bask›n olabilmektedir. Yukar›daki re-
simdeki ikizler incelendi¤inde de kal›t›m ve çevrenin rolleri gözlenebilmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

geliflimin anlam›n› aç›klayabilecek,
geliflim alanlar›n› ve birbirleriyle olan etkileflimlerini tan›mlayabilecek,
geliflimi ortaya ç›karan belirleyicilerin rolünü anlatabilecek,
geliflim ile ilgili kavramlar› tan›mlayabilecek,
geliflimin temel ilkelerini aç›klayabilecek, 
geliflim sürecini, geliflim dönemleri ve bu dönemlerde gerçeklefltirilmesi bekle-
nen geliflim ödevleri çerçevesinde aç›klayabileceksiniz.

N
N
N
N
N
N
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• GEL‹fi‹M ÖDEVLER‹

Örnek Olay

Ayfle Han›m, bir gün gezintiye ç›km›flt› ve bir okulöncesi okulun, yan›ndan geçer-
ken bahçedeki çocuk sesleri dikkatini çekti. Durup, bahçede oynayan çocuklar›
seyretmeye bafllad›. Çocuklar› seyrederken bir yandan da düflünüyor ve kafas›na
tak›lan sorulara yan›t bulmaya çal›fl›yordu. Çocuklar›n ikisi d›fl›nda tümü fiziksel
olarak birbirine benzemiyordu. ‹ki çocuk ise birbirine o kadar çok benziyordu ki,
bunlar ikiz olmal› diye düflündü. Ancak, bu ikiz çocuklar›n ise arkadafllar›na kar-
fl› davran›fllar› ve oyunlarda sergiledikleri davran›fllar birbirinden farkl› idi. Fizik-
sel olarak o kadar benzer olmalar›na ra¤men sosyal aç›dan farkl› olmalar›n› bir
türlü aç›klayamad›. Acaba bu ikiz çocuklar›n okul baflar›s› ayn› m› yoksa farkl›
m› diye merak etti.

Okul bahçesindeki tüm çocuklar›n fiziksel özellikleri d›fl›nda davran›fl biçimle-
rinin de birbirinden oldukça farkl› oldu¤unu fark etti. Baz› çocuklar birbirleriyle
sürekli konuflup flakalafl›rken, baz›lar› da arkadafllar›na sataflarak, onlar› rahat-
s›z ediyorlard›. Baz› çocuklar ise bir kenarda di¤er çocuklar› seyrediyorlard›. Ço-
cuklar›n birbirinden bu kadar farkl› olmas›n›n sebebi ne olabilir diye düflündü.
Sonra, kendi çocuklu¤unu, ergenli¤ini, yetiflkinlik y›llar›n› düflündü. Ben de kar-
defllerimden ve arkadafllar›mdan çok farkl› idim, dedi. Genellikle yaln›zd›m diye
düflündü. Zaman içinde kendisinin de ne kadar de¤iflmifl oldu¤unu fark etti. Ar-
t›k di¤er insanlarla birlikte olmaktan hofllan›yordu. Yaln›z kalmaya tahammül
edemiyordu. ‹nsanlardaki bu de¤iflimin ve geliflimin nas›l gerçekleflti¤ini tam ola-
rak ö¤renmeye ve bununla ilgili kitaplar okumaya karar verdi.
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G‹R‹fi
Bir de¤iflim süreci olarak geliflim, fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflim alanlar›n-
da yaflam boyu devam eder. ‹nsanlar aras›nda hem ortak olan hem de bireye öz-
gü de¤iflimler ortaya ç›kmaktad›r. Niteliksel ve niceliksel olarak ortaya ç›kan de¤i-
flimler, psikolojinin temel alanlar›ndan biri olan geliflim psikolojisi taraf›ndan ince-
lenmektedir. Geliflim psikolojisi; döllenme ile bafllayan insan yaflam›n›n, bir hücre-
den gittikçe bir bebe¤e, bir çocu¤a, bir ergene ve bir yetiflkine nas›l dönüfltü¤ünü
incelemektedir.

Biyolojik olarak hepimiz ayn› organizmaya sahibiz. Büyük bir ço¤unlu¤umuz
aile içerisinde yetiflmekte ve ayn› yafllarda okula gitmekteyiz. Ço¤unlu¤umuz, yak-
lafl›k 1 yafl›nda yürürüz, 2 yafl›nda konufluruz. Di¤er yandan, her birimiz d›fl görü-
nüflümüz, davran›fllar›m›z, düflüncelerimiz, duygular›m›z aç›s›ndan eflsiz, kendimize
özgü bireyleriz. ‹nsanlar birbirlerine hem benzer, hem de eflsiz nas›l olabilmekte-
dirler. Bu durum hangi faktörler sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Bu sorulara cevap
vermeye çal›flan geliflim psikologlar›, insanlar aras›nda yaflam boyunca ortaya ç›-
kan ortak ve ay›rt edici özellikleri ve bu özellikleri ortaya ç›karan faktörleri belir-
lemeye çal›flmaktad›rlar. Bu nedenle, kal›t›msal olarak getirilen özellikler ile sürek-
li de¤iflen dinamik çevre aras›ndaki etkileflimleri incelerler. Geliflim psikologlar›,
sahip oldu¤umuz genetik miras›n davran›fllar›m›z› nas›l etkiledi¤i, potansiyelimizin
kal›t›mla s›n›rlan›p s›n›rlanmad›¤›; ayn› flekilde, yaflad›¤›m›z çevrenin genetik mira-
s›m›z› nas›l etkiledi¤i, potansiyellerimizi ortaya ç›karmak için nas›l bir çevreye ih-
tiyac›m›z oldu¤u konular›nda çal›fl›rlar. Ayn› zamanda kal›t›m ve çevre bireyi bi-
çimlendirirken, bu süreçte bireyin kendisinin pasif mi, yoksa aktif mi, bir rol oyna-
d›¤›n› da araflt›rmaktad›rlar. 

Bu ünitede yaflam boyu geliflim, geliflim alanlar›, geliflimin belirleyicileri, geli-
flim ile ilgili kavramlar, geliflimin temel ilkeleri, geliflim dönemleri ve geliflim ödev-
leri aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

GEL‹fi‹M NED‹R?
Geliflim, en genel anlam›yla “de¤iflmeyi” kastetmektedir. Bununla birlikte, geliflim
ve de¤iflme tamam›yla eflit kavramlar de¤ildirler. Her ne kadar geliflimde, de¤iflme
var olmakla birlikte, tüm de¤iflmeler geliflimsel durumlar içermemektedir. Rastlan-
t› ile ya da gelifligüzel oluflmufl kar›fl›k, düzensiz, organize olmam›fl de¤iflmeler, ge-
liflimsel de¤iflmeler de¤ildir. Bir de¤iflmeyi, geliflimsel de¤iflme olarak nitelendire-
bilmek için de¤iflmelerin sistematik, organize olmufl ve birbirini takip eden ard›fl›k
bir özelli¤e sahip olmas› gerekmektedir. Ayn› zamanda psikologlar taraf›ndan ge-
liflim kavram›, biyolojik bir kavram olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla, geliflim-
sel de¤iflimlerin, bir organizmada oluflmas› ve organizma için uyum sa¤lay›c› bir
fonksiyona sahip olmas› gerekmektedir. Sonuçta geliflim, bir organizmada döllen-
meden ölüme kadar olan süreçte ortaya ç›kan sistemli ve birbirini izleyen de¤ifl-
meler olarak tan›mlanmaktad›r (Lerner, 1986).

‹nsanlardaki geliflimsel de¤iflmeler, niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki tür-
lü gerçekleflmektedir. Niceliksel de¤iflme; insan gelifliminde miktardaki, s›kl›ktaki,
büyüklükteki ve süredeki kolayl›kla ölçülebilen ve gözlenebilen de¤iflmelerdir.
Örne¤in, a¤›rl›k, boy uzunlu¤u, e¤itim y›l›, kelime hazinesi gibi. Niteliksel de¤ifl-
me ise yaflam boyunca insanlar›n fonksiyonlar›ndaki de¤iflmelere karfl›l›k gelmek-
tedir (Schiamberg, 1985). Örne¤in okul öncesi dönemdeki çocuklarda gözlenen
benmerkezci düflünce, ilkokul döneminde yerini empatik düflünceye b›rakmakta-
d›r. Yine bebekler bafllang›çta nesneyi önce tüm elleri ile tutarlarken, yaklafl›k 1
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Geliflim: Bireylerde, yaflam›n
bafllang›c›ndan sonuna
kadar ortaya ç›kan
sistematik ve ard›fl›k
özelli¤e sahip niteliksel ve
niceliksel de¤iflmelerdir.



yafllar›nda, ellerini koordine etmeyi baflard›klar› için, baflparmak ve di¤er bir veya
iki parma¤›n› kullanarak tutabilmektedirler. 

Mine 3 yafl›ndayken oldukça inatç› bir çocuktu. ‹leriki y›llarda, daha uzlaflmac› ve kabul
edici bir çocuk oldu. Gözlenen bu de¤iflim, geliflim olarak de¤erlendirilebilir mi? Aç›kla-
y›n›z?

GEL‹fi‹M ALANLARI
Geliflim bir bütündür. Bununla birlikte, geliflimsel de¤iflmeler, çal›flma kolayl›¤›
aç›s›ndan geliflim psikologlar› taraf›ndan belirlenen temel geliflim alanlar› çerçeve-
sinde incelenmektedir. Bu de¤iflmeler fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflim alan-
lar›nda gerçekleflmektedir (Vander Zanden, 1997; Santrock ve Barlett, 1986): 

Fiziksel geliflim; bir kiflinin bedeninde ve anatomik özelliklerinde meydana
gelen de¤iflmeleri kapsamaktad›r. A¤›rl›k, boy uzunlu¤u, organ yap›lar› ve sistem-
leriyle, motor becerilerdeki de¤iflmeler biyolojik süreçler yoluyla ortaya ç›kmakta-
d›r. Örne¤in; bebeklik döneminde bebeklerin yürüme, elle tutma, tuvalet al›flkan-
l›¤› gibi motor becerileri aç›s›ndan kas ve sinir sistemlerinde büyük de¤iflmeler or-
taya ç›kmaktad›r. Fiziksel geliflim, geliflimin önemli bir parças›d›r; do¤um öncesi
geliflimle bafllar, erinlik ve ileriki yafllarda da devam etmektedir. 

Biliflsel geliflim; zihinsel aktivitelerde ortaya ç›kan de¤iflmeleri kapsamaktad›r.
Alg›, bellek, düflünme, problem çözme, ak›l yürütme, dil gibi zihinsel aktiviteler-
deki de¤iflmelerdir. Örne¤in; bebeklik dönemi içerisinde nesne devaml›l›¤›n›n ka-
zan›lmas›yla birlikte bebeklerde refleks düzeyde tepki vermekten zihinsel ifllemle-
ri kullanmaya do¤ru bir geçifl olmaktad›r. Ayr›ca dil gelifliminde de bebekler a¤la-
ma, agulama, c›v›ldama, tek sözcük evrelerinde de¤iflmeler göstermektedirler. Bi-
liflsel geliflim alan›nda ortaya ç›kan de¤iflimler, t›pk› fiziksel geliflimde oldu¤u gibi
güçlü biyolojik temellere sahiptir. Biliflsel kuramc›lar, çeflitli yaflam koflullar›nda bi-
reylerin nas›l davranacaklar›n› belirlemede zihinsel etkinliklerin önemli bir rol oy-
nad›¤›n› belirtmektedirler. Böylece, insan gelifliminde, yaflant›lar›m›z› biçimlendir-
mek ve anlamak için zihinsel etkinliklerimizi nas›l kulland›¤›m›z› belirlemenin, ne
yaflad›¤›m›z› belirlemekten daha önemli oldu¤unu vurgulamaktad›rlar. 

Psikososyal geliflim; bir kiflinin duygu, motivasyon, de¤er yarg›lar›, kiflilik ve
di¤er insanlarla iliflkileri ile ilgili olan de¤iflmeleri kapsamaktad›r. Örne¤in; bebek-
lik dönemi içerisinde bebekler, kendileri için önemli olan di¤er kiflilerle duygusal
bir ba¤ kurarlar; bu ba¤lanma sürecinde sosyal çevrelerini ve özerkliklerini geliflti-
rerek bir sosyal benlik olufltururlar. Ayn› zamanda psikososyal geliflim için temel
olan güven duygusunu gelifltirirler. Yine ergenlik dönemi sosyal olarak yeni de¤i-
flimlerin yafland›¤›, çocuk kimli¤inden yetiflkin kimli¤ine geçilen bir dönemdir. Psi-
kososyal geliflim alan›nda ortaya ç›kan de¤iflmeler, sosyal-duygusal süreçler yoluy-
la ortaya ç›kmakta ve yaflam boyu devam etmektedir.

Geliflim, fiziksel, biliflsel ve psikososyal alanlarda bir bütün olarak ilerlemekte-
dir. Bir geliflim alan›ndaki de¤iflme, di¤er geliflim alanlar›ndaki de¤iflmelerden ba-
¤›ms›z de¤ildir ve di¤er alanlardaki de¤iflmeleri sürekli olarak etkilemektedir. Bu
geliflim alanlar› birbiriyle iç içe geçmifl durumdad›r. Bu yüzden, bir alandaki her-
hangi bir de¤iflme incelenirken, bu de¤iflmeye di¤er alanlardaki de¤iflmelerin etki-
leri ve bunlar›n etkileflimi dikkate al›nmaktad›r. Sonuçta, birey biyopsikososyal bir
varl›k olarak geliflimini yaflam boyunca sürdürmektedir (Dacey ve Travers, 1996).
Örne¤in; zekan›n geliflimini inceleyen bir psikolog, bellek, problem çözme yolla-
r›, fiziksel olgunlaflma, yafl, aile iliflkileri gibi faktörlerle, bu faktörlerin etkileflimini
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ortaya koymaya çal›flacakt›r. Yine arkadafl edinemeyen bir ö¤renci ile çal›fl›rken,
sa¤l›k durumu, akademik baflar›, kiflilik özellikleri, anne-baba tutumlar›, iletiflim
yollar› gibi birçok faktörün bir arada incelenmesi gerekli olacakt›r. 

Do¤du¤u günden itibaren yetifltirme yurdunda büyüyen bir çocu¤un akademik alanlardaki
baflar›s›zl›¤›n›, “geliflim alanlar› birbirini etkiler” ilkesi çerçevesinde aç›klay›n›z?

GEL‹fi‹M‹ BEL‹RLEYEN FAKTÖRLER
Geliflimde, fiziksel, biliflsel ve psikososyal alanlarda gerçekleflen de¤iflmeleri orta-
ya ç›karan baz› faktörler bulunmaktad›r. Bu faktörler genel olarak kal›t›m ve çev-
re olarak ifade edilmektedir. Günümüzde organizma, kal›t›m ve çevre etkileflmesi-
nin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Afla¤›da bu temalar aç›klanm›flt›r.

Kal›t›m ve Çevre Tart›flmalar›
Geçmiflten beri psikologlar, insan geliflimi örüntülerinin belirlenmesinde, kal›t›m
ve çevre tart›flmalar› üzerinde odaklaflm›fllard›r. Psikolojinin Darwin’in evrim teori-
sinin etkisi alt›nda oldu¤u zamanlarda, geliflimde temel faktörün kal›t›m oldu¤u
inanc› hakim olmufltur. Daha sonralar› bu görüfl, Watson’un öncülü¤ünde çevreci-
ler taraf›ndan reddedilmifl ve bir çocu¤un uygun e¤itim ile herhangi bir yetiflkin ti-
pine dönüfltürülebilece¤ine inan›lm›flt›r. Bu görüfl geliflimde çevresel faktörlerin
önemini vurgulam›flt›r (Faw ve Belkin, 1989, s.9). 

Geliflimde kal›t›m çevre tart›flmalar›, ilk bafllarda “hangi” faktörün daha önemli
oldu¤u üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, herhangi bir özelli¤in (örn:ze-
ka düzeyi) ortaya ç›kmas›ndan hangi faktörün (kal›t›m veya çevre) sorumlu oldu-
¤una cevap aranm›flt›r. Daha sonralar› birçok bilim adam› bu sorusunun gereksiz
oldu¤unu; bunun tuzun oluflumunda sodyumun mu yoksa klorun mu daha önem-
li oldu¤u tart›flmas›na benzedi¤ini belirtmifllerdir. Halbuki hem sodyum hem de
klor olmadan tuz meydana gelmemektedir. Sonuçta, hem kal›t›m›n hem de çevre-
nin önemli oldu¤u kabul edildi. Sonralar›, insanlar aras›nda gözlenen farkl›l›klar›n
oluflumunda, kal›t›m ve çevrenin “ne kadar” etkili oldu¤u sorusu sorulmaya bafl-
land›. Örne¤in; bir kiflinin boy uzunlu¤unun % 30 kal›t›m ve % 70 çevreye mi ve-
ya % 60 kal›t›m % 40 çevreye mi yoksa baflka bir orana m› ba¤l›d›r? Belirli bir has-
tal›¤›n veya zekan›n oluflumunda, kal›t›m ve çevre ne kadar katk›da bulunmakta-
d›r? (Vander Zanden, 1997, ss.53-55).

Baz› bilim adamlar› “hangisi” sorusu gibi “ne kadar” sorusunun da uygun olma-
d›¤›n› savunurlar. Bu bilim adamlar›na göre, davran›fl› oluflturmada kal›t›m ve çev-
resel faktörlerin birlikte nas›l çal›flt›klar›, baflka bir deyiflle, nas›l etkilefltikleri soru-
suna cevap aranmal›d›r. Zira, insan yaflam›nda ne çevre ne de kal›t›m ayr› bir fle-
kilde var olur. ‹kisi daima birbirine geçmifltir ve bu flekilde sürekli etkileflim halin-
dedir. Bununla birlikte, bu bilim adamlar›, geliflimin baz› özelliklerinin (göz rengi,
saç rengi, yürüme vb.) ortaya ç›kmas›nda kal›t›m›n rolünün daha bask›n oldu¤u
görüflünü kabul ettikleri gibi baz› özelliklerin (araba kullanma, kitap okuma gibi)
ise daha çok çevre taraf›ndan biçimlendirildi¤ini de kabul ederler (Vander Zanden,
1997, s.56). Benzer flekilde kal›t›msal faktörlerin, kimi özelliklerinin oluflmas›nda
baz› s›n›rlar koydu¤u kabul edilmektedir. Örne¤in kal›t›m, bireylerin zeka düzey-
lerinin alt ve üst s›n›rlar›n› belirlemektedir. Yine kal›t›m fiziksel yeterliliklerin de s›-
n›rlar›n› belirlemektedir. Örne¤in insanlar saatte 60 km h›zla koflamazlar, boylar›
10 m’ye ulaflamaz (Feldman, 1997, ss.323-324).
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‹nsanlar çevresel koflullar ne olursa olsun kal›t›m›n getirdi¤i s›n›rl›l›klar› afla-
mazlar. Bununla birlikte kal›t›m ve çevre iki ayr› kutup de¤ildir. Yürümeyi ö¤ren-
mek gibi baz› davran›fllar, genetik bileflenlerin bir fonksiyonu olarak de¤erlendiril-
mektedir. Araba kullanmak gibi baz› davran›fllar ise çevre taraf›ndan biçimlendiril-
mektedir. Bununla birlikte, uygun çevre olmad›¤› zaman bir çocu¤un yürümesi en-
gellenebilir. Ayn› flekilde kal›tsal olarak getirilmifl bir fiziksel kapasite olmad›¤›nda
araba kullanmak imkans›z hale gelebilir (Dworetzky, 1990, s.8). 

Sonuç olarak, günümüzde kal›t›m ve çevrenin, insan geliflimini etkilemesi hak-
k›nda “hangisi” ve “ne kadar” sorular› yerine, her ikisinin “nas›l” etkileflti¤i sorusu-
na cevaplar aranmaktad›r. Ayn› zamanda insanlar pasif de¤il aktif varl›klar olduk-
lar› için, kendi geliflimleri üzerinde de aktif, katk› getirici özelli¤e sahiptir. Çevre
bireyleri biçimlendirmek için eylemlerde bulunurken, bireyler de çevrelerini bi-
çimlendirmek için eylemlerde bulunmaktad›r. Böylece insanlar, geliflimlerinde et-
kin ve katk›da bulunucu bir role sahiptirler (Lerner, 1986).

Kal›t›msal Faktörler
‹nsanlar baz› özellikler aç›s›ndan birbirlerine benzemektedir. Her birimiz iki kola,
iki göze, iki baca¤a, iki kula¤a sahibiz. Hepimiz yürüyebilmekte, duygu ve düflün-
celerimizi ifade edebilmek için konuflabilmekteyiz. Ayn› zamanda birbirimizden
farkl›y›z. Saç tipi ve rengi, zihinsel özellikler, iyimser/kötümserlik, içe dönük-
lük/d›fla dönüklük, içten denetimlilik/d›fltan denetimlilik aç›s›ndan farkl›l›klar gös-
termekteyiz. ‹nsanlar aras›ndaki bu benzerlikleri ve farkl›l›klar› anlayabilmek için
yaflam›n temel yap›lar›n› incelememiz gerekmektedir. Çünkü döllenmeden ölüme
kadar olan süreçte, geliflimin baz› alanlar›nda kal›t›msal belirleyiciler güçlü etkile-
re sahiptirler. Her birey, hem türe özgü (kendisini di¤er canl›lardan ay›ran ortak
özellikler) hem de bireye özgü (kendilerini di¤er insanlardan ay›ran özellikler) ka-
l›t›msal özellikler göstermektedir.

‹nsanlar› di¤er canl›lardan ay›ran baz› ortak özellikler, türe özgü kal›t›mla olufl-
maktad›r. Örne¤in, insanlar yürüyebilmek, konuflabilmek ve sosyal ba¤lar›n› gelifl-
tirebilmek için biyolojik olarak haz›rlanm›fl bir flekilde dünyaya gelmektedir. Ayn›
flekilde, do¤ufltan getirdi¤imiz baz› alg›sal yeteneklerimiz insan türünün süreklili-
¤ini sa¤lamaktad›r. Irklara özgü mizaçsal farkl›l›klar da kal›t›msal faktörler taraf›n-
dan biçimlenebilmektedir. Yap›lan bir araflt›rmada Beyaz Amerikal› ve Çinli be-
bekler do¤duktan sonraki ilk 4-8 saat boyunca incelenmifltir. Sonuçta, her iki ›rka
özgü davran›fl kal›plar› elde edilmifltir. Beyaz Amerikal› bebekler kolayl›kla hare-
kete geçirilebilirken, Çinli bebekler daha sakin ve sabit kalmaktad›rlar. Araflt›rma-
c›lar, bebeklerin burnuna bir bez dokundurduklar›nda; Beyaz Amerikal› bebekler
bafllar›n› çevirmekte veya elleri ile kumafla vurmaktad›rlar. Çinli bebekler ise bu-
runlar›ndaki bezle hiç ilgilenmeyip, a¤›zlar›ndan nefes almaya bafllam›fllard›r. Yi-
ne, Beyaz Amerikal› bebekler a¤lad›klar›nda biraz zor yat›flt›r›l›rken, Çinli bebek-
ler a¤lamay› hemen durdurmaktad›r. Araflt›rmac›lar; bebeklerin do¤ufltan getirdik-
leri ›rklar›na özgü bu özelliklerini, annenin kültürel olarak etkilenmifl olan tutum
ve davran›fllar›n›n, bebeklerin hareketli veya sakin olmas› ile etkileflmesi sonucu,
desteklenmifl olabilece¤ini belirtmektedirler (Hoffman ve di¤., 1988).

‹nsanlar aras›ndaki bireysel farkl›l›klar›n (görünüfl, zeka, kiflilik gibi) oluflmas›n-
da da kal›t›msal faktörler etkilidir. Bu etki; erkek sperm hücresinin kad›n yumurta
hücresini dölledi¤i an bafllamaktad›r. Döllenmifl yumurta zigot olarak isimlendiril-
mekte ve geliflimi yönlendirecek ve biçimlendirecek genetik kodlar› tafl›maktad›r.
Bu genetik kodlar genlerde flifrelenmifltir. Bu genler organizman›n geliflimini yö-
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neten yönerge tak›mlar›d›r. Genlerde yaflam›n temel genetik maddesi olan DNA
(deoxiribonucleic acid) ve RNA (ribonucleic acid) molekülleri bulunmaktad›r.
DNA hücre çekirde¤i içerisinde kodlanm›fl bilgiyi içerir. RNA ise bu genetik bilgi-
yi hücrelere tafl›r. Genler hücre çekirdeklerinde yer alan kromozomlarda bulun-
maktad›r. Tüm insan hücrelerinde 23 çift kromozom bulunmaktad›r. Bunlardan 22
çifti “otozom kromozomlar›” olarak adland›r›l›r. 23 ’üncü çiftse “cinsiyet kromozo-
mu”dur. Bu kromozom çifti kad›n veya erkek olmay› belirlemektedir. Erkeklerde
XY, kad›nlarda ise XX kromozomlar› bulunmaktad›r. Her yumurta hücresinde X
kromozomu bulunurken sperm hücresi ya X ya da Y kromozomunu içermektedir.
Sonuçta bebe¤in cinsiyeti, erkek sperm hücresinden hangi kromozomun döllen-
mifl yumurtaya geçti¤i ile belirlenmektedir (Gleitman, 1995; Sprinthall & Sprinthall,
1990).

Bireyler sahip olduklar› 23 çift kromozomun yar›s›n› anneden di¤er yar›s›n› da
babadan ald›klar› için kendilerine özgü bir genetik yap›lar› vard›r. Bu durumun
oluflmas›nda genlerin bask›n (dominant) veya çekinik (resesif) olmalar› önemli bir
rol oynamaktad›r. Zira genler çift olarak çal›flmaktad›r. Bask›n genler, gen çiftinin
di¤er ögesinin tafl›d›¤› özelli¤i dikkate almaks›z›n, denetledi¤i özelli¤in bireyde
bulunmas›n› sa¤lar. Çekinik genler ise denetledi¤i özelli¤in bireyde bulunmas› için
ayn› özelli¤i tafl›yan gen çiftine ihtiyaç duymaktad›r. Örne¤in göz renginin belir-
lenmesinde genlerin bask›n veya çekinik olmalar› önem kazanmaktad›r. Göz ren-
gine iliflkin genin her ikisi (biri anneden, di¤eri babadan getirilen gen) ayn› ise so-
nuç aç›kt›r; bebe¤in göz rengi, bu gen çiftine uygun olacakt›r. Ancak bu genlerin
farkl› oldu¤unu düflünelim. O zaman genlerin bask›n veya çekinik olmalar› önem
kazanmaktad›r. ‹nsanlarda kahverengi göz rengi geni bask›nd›r. Bu durum; gen
çiftinin di¤erinin kahverengi veya mavi göz rengini tafl›y›p tafl›mad›¤›n› dikkate al-
maks›z›n etkisini gösterece¤ini belirtmektedir. Aksine mavi göz rengi geni ise çe-
kiniktir. Bu çekinik gen çiftleflti¤i kromozomdaki karfl›l›k gelen gen mavi göz ren-
gini tafl›rsa mavi göz rengine yol açacakt›r (Gleitman, 1995, s.500).

Göz, saç, ten rengi gibi baz› özellikler tek bir gen çifti taraf›ndan kontrol edil-
mektedir. Ayn› zamanda renk körlü¤ünden hemofiliye kadar birçok hastal›k da bir
tek gen çiftine ba¤l›d›r. Ancak bu hastal›klar› tafl›yan genler çekinik oldu¤u için na-
diren ortaya ç›kmaktad›r. Anne ve baban›n her ikisinden de bu tür hastal›klar› ta-
fl›yan çekinik genler çocu¤a geçmedikçe gözlenebilir bir etki ortaya ç›kmamakta-
d›r. Bu gerçekten hareketle akraba evlili¤i sonucunda ciddi genetik kusurlara sa-
hip çocuklar dünyaya gelebilmektedir. Zira anne ve baba akraba ise onlar›n ayn›
hastal›¤› tafl›yan çekinik gene sahip olma olas›l›klar› da o kadar artmaktad›r. Gen-
lerin bask›n veya çekinik olmalar›, geliflimde önemli bir ay›r›m› ortaya ç›karmakta-
d›r. Bu ay›r›m genotip ve fenotip kavramlar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Genotip, organiz-
man›n sahip oldu¤u genetik özelliklerdir. Fenotip ise organizman›n gözlenebilen
özellikleridir. Organizman›n sahip oldu¤u genotip ile fenotip hiç bir zaman birbi-
rine eflit de¤ildir. Bu durum bask›n ve çekinik genlerin yan› s›ra çevresel etkenle-
rin genetik özelliklerle olan etkileflimleriyle de aç›klanmaktad›r. Zira baz› özellik-
lerimiz, birçok gen çiftinin birbiriyle ve çevreyle etkileflmesi sonucu ortaya ç›k-
maktad›r. Örne¤in; bireyin boy uzunlu¤u (fenotip); genetik özelliklerinin (geno-
tip), beslenme, geçirilen hastal›klar ve egzersiz gibi çevresel etkenlerle etkileflimi-
ne ba¤l›d›r. Genler daha çok potansiyel boy uzunlu¤u aral›¤›n› belirlerken, çevrey-
le etkileflim bireyin boy uzunlu¤unun bu aral›kta nerede olaca¤›n› belirler. Bireyin
boy uzunlu¤u (fenotip) bu aral›¤›n (genotip) d›fl›na ç›kamamaktad›r (Gleitman,
1995, s.500 ).
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Çevresel Faktörler
Organizman›n gelifliminde kal›t›msal belirleyicilerin yan› s›ra çevresel belirleyiciler
de rol oynamaktad›r. Uygun çevre olmad›¤›nda genetik miras gerçekleflmemifl bir
potansiyel olarak kalacakt›r. Örne¤in Albert Einstein, büyük bir olas›l›kla çocuklu-
¤unda hiçbir zihinsel uyar›c›ya maruz kalmam›fl ve hiç okula gitmemifl olsayd›, ge-
netik potansiyelini ortaya ç›karamayacakt›. Benzer flekilde, Isaac Newton do¤u-
mundan itibaren ses geçirmeyen karanl›k bir odada kalm›fl olsayd›, fizik yasalar›n›
büyük bir ihtimalle yazamayacakt›. Bu gerçek, geliflimde insanlar›n içinde yetiflti¤i
ortam›n ve bu ortam içerisinde gerçeklefltirilen yaflant›lar›n, özelliklerinin önemini
ortaya koymaktad›r (Feldman, 1997, s.324; Gleitman, 1995, s.500).

Geliflimsel ilerleme içerisinde sürekli ortaya ç›kan de¤iflikliklerde etkili olan
çevresel belirleyiciler; do¤um öncesi, do¤um s›ras› ve do¤um sonras› geliflimde
farkl›l›klar göstermektedir. Do¤um öncesi geliflimde çevresel faktörler, bebe¤in
do¤um öncesinde ve sonraki gelifliminde önemli etkilere sahiptir. Bu çevresel fak-
törler; annenin beslenmesi, annenin geçirdi¤i hastal›klar, ilaçlar ve kimyasal mad-
deler, annenin sigara içmesi ve alkol kullanmas› ve radyasyona maruz kalmas›n›n
yan› s›ra annenin duygusal durumu fleklinde ifade edilebilir. Do¤um s›ras›nda be-
be¤in geliflimini etkileyen çevresel faktörler ise fetüsün yeterince oksijen alamama-
s›, göbek kordonunun fetüsün boynuna dolanmas›, do¤um kanal›nda bebe¤in ba-
z› travmalara maruz kalmas›d›r. Do¤um sonras›ndaki geliflimde beslenme, t›bbi ba-
k›m, ilaçlar, fiziksel kazalar gibi fiziksel faktörler belirleyici özelliklere sahiptir.
Bunlar›n yan› s›ra aile, yafl›tlar, okul, sosyo ekonomik gruplar, kitle iletiflim araçla-
r›, kültür, ifl dünyas›, sosyal ve dini kurumlar gibi sosyal faktörler de geliflimi etki-
lemektedir (Özgüven, 1998).

Do¤um öncesi, do¤um s›ras› ve do¤um sonras›nda ortaya ç›kan çevresel fak-
törler geliflimin birçok alan›nda etkili olabilmektedir. Örne¤in, cinsiyet, kuvvetli bir
kal›t›msal temele sahip olmakla birlikte cinsel kimlik, çevresel faktörler taraf›ndan
etkilenebilmektedir. Do¤um öncesi dönemde anneye fazladan verilecek olan ös-
trojen, geliflen erkek embriyo/fetüsün kad›ns› özellikler gelifltirmesine yol açabil-
mektedir. Ayn› zamanda, bireyin içinde yetiflti¤i kültürün özellikleri bireylerin cin-
sel kimliklerini ve cinsiyet rollerini etkileme potansiyeline sahiptir. Erkekler kad›n-
s› cinsiyet rollerine göre yetifltirilebilir ya da androjen (hem erkeksi hem kad›ns›
davran›fllara sahip olma) olarak yetifltirilebilir. Kardefllerde, cinsel kimlikleri etkile-
yebilmektedirler. Erkekler daha kad›ns› k›zkardefllere, k›zlar ise daha erkeksi er-
kek kardefllere sahip olabilmektedirler. Böylece, do¤um öncesi ve do¤um sonras›
çevresel faktörler, bireylerin cinsel kimliklerini etkileyebilmektedir (Freiberg, 1987;
Hoffman ve di¤., 1988).

Bebeklerde fiziksel ve sosyal faktörler bir arada zihinsel geliflimi etkileyebil-
mektedir. Bu durum, do¤um öncesi dönemde kötü ve yetersiz beslenmifl bir grup
bebe¤in izlenmesi yoluyla araflt›rmac›lar taraf›ndan ortaya konulmufltur. Bu bebek-
ler genellikle çevredeki seslere ve ›fl›¤a tepki vermeyen, kay›ts›z, ilgisiz kalan ve
uyar›ld›klar›nda öfkelenen, huysuzlanan bebeklerdir. Araflt›rmada, tüm bebeklere
destekleyici besinler verilerek t›bbi bak›ma al›nm›fllard›r. Bu bebeklerden bir gru-
bu günlük e¤itimsel programa al›n›rken di¤er grubu evde kalm›fllard›r. Her iki
gruptaki bebeklerin 3. ve 18. ayda zihinsel geliflimleri ölçülmüfltür. Günlük e¤itim-
sel programa al›nan bebekler normal bir zihinsel geliflim gösterirken, di¤er bebek-
ler gerilemifllerdir. Bu fark, befl y›l içerisinde daha da artm›flt›r. Niçin e¤itimsel
program bu kadar güçlü bir etkiye sahiptir? Araflt›rmac›lar; do¤um öncesinde kötü
ve yetersiz beslenmifl bebeklerin, sinirli, hassas ve hareketsiz olan do¤alar›n›n an-
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nelerin davran›fllar›n› etkiledi¤ine; bu durumun, annelerin bebekleri ile daha az et-
kileflime girmelerine ve geri çekilmeye e¤ilim göstermelerine yol açt›¤›na inan-
maktad›rlar. Bütün bunlar ise bebeklerde birtak›m geliflimsel hasarlar›n ve engel-
lerin ortaya ç›kma olas›l›¤›n› art›rmaktad›r. Günlük e¤itimsel programa al›nan be-
beklerdeyse daha fazla dikkat ve bak›m, onlar› bu türlü geliflimsel hasarlardan ko-
rumufltur. 3 yafl›na geldiklerinde günlük e¤itimsel programa al›nan çocuklar›n da-
ha uyumlu, sempatik ve zeka puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u görülmüfltür (Hoff-
man ve di¤., 1988).

Çeflitli çevresel uyar›c›lardan mahrum edilen bebeklerin geliflimleri olumsuz et-
kilenmekte ve yavafllamaktad›r. Bu da çevrenin aç›k bir flekilde önemli bir rol oy-
nad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Örne¤in, geçirilen yaflant›lar, bebeklerin yetenek dü-
zeyini ve geliflimsel de¤erlerini etkileyebilmektedir. Guetemala’da bebekler ilk y›l-
lar›n› küçük, karanl›k ve penceresiz kulübelerde geçirmektedirler. Aile üyeleri de
bebeklerle çok az konuflmakta ve oynamaktad›r. Bebekler pasif, sessiz ve korkak
özellikler göstermektedir. Yap›lan çal›flmalar sonucunda bu bebeklerin konuflma-
ya bafllamalar›nda ve yarat›c› oyunlar oynama gibi zihinsel yeteneklere ulaflmala-
r›nda, di¤er bebeklerden geride olduklar› görülmüfltür (Hoffman ve di¤., 1988)

Özdefl ikizlerin baz› geliflimsel özelliklerinin ayn›, baz›lar›n›n ise farkl› olmas›n›n neden-
lerini aç›klay›n›z? 

GEL‹fi‹M ‹LE ‹LG‹L‹ KAVRAMLAR
Geliflimi oluflturan de¤ifliklikler yaflam›n her yerinde ve her zaman›nda bulun-
maktad›r. 2 yafl›nda olan bir çocu¤un aya¤›na uygun olan ayakkab›s› 2,5 yafl›nda
ona küçük gelmeye bafllar. Erinlikteki bir genç, beden büyüklü¤ünde ani bir ar-
t›fl gösterir ve baz› ikincil cinsiyet özelliklerini kazan›r. Bireyler genellikle bir mes-
lek edinirler, aile kurarlar ve emekli olurlar. Bu olaylar› anlamak için büyüme, ol-
gunlaflma, ö¤renme ve kritik dönem/duyarl› zaman kavramlar›n› bilmek önem ta-
fl›maktad›r.

Büyüme
Büyüme kavram›, bireyin bedeninde meydana gelen fiziksel ve fizyolojik de¤iflik-
likleri ifade etmektedir. Niceliksel olan bu de¤ifliklikler metabolik süreçler yoluyla
gerçekleflmektedir. Genel olarak yaflla birlikte, beden büyüklü¤ünde santimetre ve
kilogram ile ölçülebilen de¤iflimler (boyun uzamas›, a¤›rl›¤›n artmas› gibi) büyüme
olarak nitelendirilmektedir. Büyüme, genellikle insanlarda yaflam›n ilk dönemleri
ve ergenlik boyunca meydana gelmekte, cinsel olgunlaflmaya yaklafl›ld›kça azal-
maktad›r. Birçok bitki ve bal›k türünde ise büyüme ölünceye kadar devam etmek-
tedir. Büyüme kavram› pozitif bir özelli¤e sahip oldu¤u için yaflam›n son y›llar›n-
da vücut organlar›ndaki, dokular›ndaki ve duyulardaki kademeli bozulmalar› içe-
ren de¤iflmeler, büyüme olarak nitelendirilmemektedir (Schiamberg, 1985; Vander
Zanden, 1997). 

Olgunlaflma
Olgunlaflma; düzenli bir s›ra içerisinde birbirini izleyen biyolojik temelli de¤ifliklik-
lere karfl›l›k gelmektedir. Hem büyüme hem de olgunlaflma biyolojik de¤iflmeyi
gerektirmektedir. Ancak büyüme, bir bireyin hücre ve dokular›ndaki art›fl› kaste-
derken olgunlaflma, bireyin organlar›n›n, kol ve bacak gibi uzuvlar›n›n gelifliminin
fonksiyonel olmas›n› belirtmektedir (Vander Zanden, 1997, s.7). Di¤er bir deyiflle
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olgunlaflma; genetik olarak programlanm›fl olan ve zamanla kendili¤inden ortaya
ç›kan davran›fl örüntüleridir (Gleitman, 1995, s.503). Bu nedenle bireyin veya çev-
resinin bu de¤ifliklerin ortaya ç›kar›lmas›nda herhangi bir fley yapmalar› gerekme-
mektedir. Örne¤in, bir çocu¤un tuvalet kontrolünü kazanmas›, anüs kaslar›n›n ol-
gunlaflmas› ile olanakl›d›r. Yine bir bebek, bedeninin olgunlaflma düzeyine ba¤l›
olarak önce oturur, sonra emekler ve daha sonra da yürür. Benzer flekilde yakla-
fl›k 2 yafllar›nda çocuklar konuflmay› sa¤layacak biyolojik olgunluk düzeyine ula-
fl›rlar.

Olgunlaflma, çevresel koflullar normal kald›¤› sürece çevresel olaylardan olduk-
ça ba¤›ms›zd›r. Yani tamamen yoksun bir çevre olmad›kça, tüm bireyler ayn› s›ra-
da ve yaklafl›k olarak ayn› yafllarda benzer davran›fl örüntülerini gösterirler (Van-
der Zanden, 1997, s.7). Örne¤in tüm bebekler yürümeden önce emeklerler, iki ke-
limeden önce bir kelime ile konuflurlar. Büyüme ve olgunlaflma sonucunda ortaya
ç›kan de¤iflimler, kal›tsal potansiyelin s›n›rlar› içerisinde gerçekleflmektedir.

Olgunlaflma sürecinde al›flt›rmalar›n etkisini belirlemek için araflt›rmalar yap›l-
m›flt›r. Farkl› kültürlerde bebek yetifltirme uygulamalar›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› bir arafl-
t›rmada; baz› toplumlarda bebeklerin hareketlerini oldukça engelleyen kundakla-
man›n etkileri incelenmifltir. Sonuçta hareket k›s›tlamas›n›n daha sonraki motor
becerileri geciktirici bir etkiye; çeflitli motor becerilerdeki sistematik al›flt›rmalar›n
ise baz› ilerlemelere yol açt›¤› görülmüfltür. ‹kizlerin kullan›ld›¤› bir di¤er araflt›r-
mada ise ikizlerden biri, yürüme, sandalyeye t›rmanma gibi temel motor beceriler-
de e¤itilirken, di¤erine bu e¤itim verilmemifltir. Sonuçta al›flt›rma yapan ikizin mo-
tor becerilerde di¤erinden daha üstün oldu¤u, ancak bu üstünlü¤ün fazla sürme-
di¤i görülmüfltür. E¤itim almayan bebe¤in yeterli olgunlaflma düzeyine ulaflt›¤›nda,
benzer al›flt›rmalar› yapt›¤›nda, e¤itim almam›fl olana h›zl› bir flekilde yetiflerek, ay-
n› düzeyde hareket yeterlili¤ine ulaflt›¤› gözlenmifltir (Gleitman, 1995, ss.503-504)

Sonuç olarak; olgunlaflma süreci sonucunda ortaya ç›kan davran›fl örüntülerini
h›zland›rmada ya da geciktirmede çevresel faktörler etkili olmaktad›r. Fakat davra-
n›fl örüntüleri er ya da geç çevresel faktörler normal kald›¤› sürece onlardan ba-
¤›ms›z olarak ortaya ç›kacakt›r. Yani çocuk sonuçta kendili¤inden yürüyecektir,
konuflacakt›r.

Ö¤renme
‹nsan yaflam›nda ortaya ç›kan ilk de¤iflimler, genellikle olgunlaflmaya ba¤l› olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum çevrenin geliflimde önemli olmad›¤› anlam›na gelme-
mektedir. Özellikle ö¤renme yaflant›lar›n›n motor becerilerin kazan›lmas›nda önem-
li etkileri oldu¤unu gösteren kan›tlar bulunmaktad›r (Gleitman, 1990).Bu nedenle
geliflimi ortaya ç›karan çevresel süreçlerden biri de ö¤renmedir. Bireyin ö¤renme
kapasitesi, de¤iflen çevresel koflullara uyum sa¤lamas›na yard›mc› olmaktad›r.

Ö¤renme; bireyin çevresi içerisindeki yaflant›lar› yoluyla meydana gelen, ol-
dukça kal›c› olan davran›fl de¤ifliklikleridir. Ö¤renme tüm yaflam boyunca ailede,
yafl›tlar aras›nda, okulda, ifl yerinde ve di¤er birçok alanda gerçekleflmektedir. Ö¤-
renme; herhangi bir yaflant› veya uygulama olmaks›z›n oluflan olgunlaflmadan
farkl›d›r. Bununla birlikte ö¤renme, büyüme ve olgunlaflmaya ba¤l›d›r. Zira büyü-
me ve olgunlaflma organizman›n baz› davran›fllar› gerçeklefltirebilmesi için fiziksel
ve zihinsel olarak haz›r olmas›n› sa¤lamaktad›r (Vander Zanden, 1997, s.7). Örne-
¤in; bir çocu¤un tuvalet al›flkanl›¤›n› kazanabilmesi için öncelikle anüs kaslar›n›n
yeterince büyümesi ve olgunlaflmas› gerekir. Ancak bu büyüme ve olgunlaflma tu-
valet al›flkanl›¤›n› kazanmak için yeterli de¤ildir, ön kofluldur. Bundan sonra çocu-
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¤un tuvalet e¤itimine bafllanmal›d›r. Tuvalet e¤itiminde de al›flt›rmalar›n yap›lmas›
tuvaletini haber verdi¤inde pekifltirilmesi gibi ö¤renme ilkeleri uygulanmal›d›r.

Sonuç olarak, geliflimi meydana getiren de¤ifliklikler; büyüme, olgunlaflma ve
ö¤renmeyle bunlar›n etkileflimi sonucunda gerçekleflmektedir. Büyüme ve olgun-
laflmay› içeren kal›t›msal belirleyiciler ile ö¤renmeyi içeren çevresel belirleyicilerin
etkileflimleri sonucunda geliflimsel de¤ifliklikler meydana gelmektedir.

Büyüme, olgunlaflma ve ö¤renme kavramlar› aras›ndaki iliflkileri aç›klay›n›z? 

Kritik Dönem / Duyarl› Zaman Aral›klar›
“Yaflam›n belli bir zaman diliminde önemli olan olaylar, daha sonraki zamanlarda
o kadar önemli olmayabilir.” görüflü baz› geliflim psikologlar› taraf›ndan daha kuv-
vetli bir iddia haline getirilerek geniflletilmifltir. Kimi psikologlar, geliflimde baz›
önemli olaylar›n belirli zaman aral›klar›nda önemli bir etkiye sahip olduklar›n›, an-
cak bu zaman aral›klar›ndan daha önceki veya daha sonraki zamanlarda ayn› etki-
ye sahip olmad›klar›n› ya da çok az sahip olabildiklerini ileri sürerler. Böylece, bu
psikologlar, geliflimde baz› özelliklerin ortaya ç›k›fl›nda belirli kritik dönemlerin
bulundu¤unu belirtirler (Gleitman, 1995, s.502 ).

Kritik dönem görüflü, embriyolojik geliflimden hareketle ortaya konulmufltur.
Embriyonun geliflti¤i ilk 12 hafta içerisinde organ dokular› farkl›laflmaktad›r ve bir-
çok organ›n temel yap›lar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle bu zaman diliminde ge-
çirilen hastal›klar, al›nan ilaçlar ve kimyasal maddeler, organlar›n uygun bir flekil-
de geliflmesini engeller ve organ bozukluklar› kaç›n›lmaz olur. Çünkü organ›n ge-
liflimi için kritik zaman geçmifltir ve geri dönülemez, telafi edilemez bir geliflim du-
rumu ortaya ç›km›flt›r. Benzer flekilde, do¤um öncesi dönem ve do¤umu izleyen
iki veya üç y›l, beyin dokusunun gelifliminde en kritik dönemdir. Bu sürelerde ye-
tersiz ve dengesiz beslenme sonucunda zihinsel yetersizlik görülebilmektedir
(Sprinthall ve Sprinthall, 1990; Gander ve Gandiner, 1993).

Birçok geliflim psikolo¤u do¤umdan sonraki geliflim sürecinde de kritik dö-
nemler oldu¤una inan›rlar. Fakat bu geliflimsel kazan›mlar›n olufltu¤u zaman di-
limleri organizman›n bir embriyo oldu¤u kritik dönemler kadar kat› bir sabitlik,
de¤iflmezlik göstermezler ve ya hep ya hiç anlay›fl› yoktur. Geliflim psikologlar›n›n
ço¤unlu¤u kritik dönem geçirildi¤inde, kazan›lamayan birtak›m geliflimsel özellik-
lerin asla kazan›lamayaca¤› görüflünü kabul etmezler. Bu nedenle “kritik dönem”
yerine “duyarl› zaman aral›klar›” ifadesi kullanmay› tercih ederler (Gleitman, 1995,
s.503 ). 

Duyarl› zaman aral›klar› insan yaflam›nda belirli bir yaflant›n›n, di¤er zamanlar-
dakinden daha çok etkiye sahip oldu¤u zaman dilimleridir. Örne¤in; yaflam›n ilk
üç ay›nda bir yetiflkinin bebe¤e ilgi, sevgi ve bak›m göstermesi ba¤l›l›k iliflkisinin
kolayl›kla kurulmas›n› sa¤layacakt›r. Böyle bir yaflant› ilk aylarda verilmeyip daha
sonraki y›llarda sa¤land›¤›nda sonuç ayn› olabilir mi? Kimi geliflim psikologlar› bu-
nun imkans›z olmad›¤› görüflünü ileri sürerken, insanlar›n maruz kald›klar› fiziksel
ve psikolojik yoksunluklarla sürekli bafl edemeyeceklerini de belirtmektedirler
(Dacey & Travers, 1996).

Yaflam›n ilk y›llar›nda afl›r› yoksunluk yaflayan çocuklarla yap›lan çal›flmalar,
duyarl› zaman aral›klar›n›n varl›¤› için kan›t olarak kabul edilmektedir. Örne¤in
Genie isimli bir k›z çocu¤u, psikolojik olarak rahats›z olan babas› taraf›ndan 1-2
yafllar›ndan itibaren küçük bir odaya kilitlenmifltir. Genie konuflma dilini hiç duy-
mam›flt›r. 13 yafl›nda bulunduktan sonra, Genie dilin baz› boyutlar›n› ö¤renebil-
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mifltir. Bununla birlikte, gramer kurallar›n› kullanmas› hiç bir zaman normal düze-
ye ulaflmam›flt›r ve sosyal becerilerde de fazla bir ilerleme gösterememifltir. Yafla-
m›n ilk y›llar›ndaki yoksunluklar›n etkisinin silinip silinemeyece¤i sorusunu cevap-
land›rmak için de çal›flmalar yap›lm›flt›r. Örne¤in bir araflt›rmada; 19 ay kalabal›k
bir yetimhanede kald›ktan sonra oradan al›n›p bireysel bak›ma al›nan bir çocu¤un
zeka puan›n›n 28.5 puan artt›¤› gözlenmifltir (Westen, 1996, s.493 ).

Sonuç olarak, insan yaflam›nda, baz› geliflimsel özelliklerin kazan›lmas›nda du-
yarl›l›k tafl›yan belirli zaman aral›klar› bulunmaktad›r. Bu duyarl› zaman aral›klar›n-
daki yaflant›lar›n niteli¤i ve niceli¤i, geliflimsel kazan›mlar› olumlu veya olumsuz
yönde etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Bu zaman dilimleri di¤erlerine göre
gelecekteki geliflim için oldukça önemlidir ancak de¤iflmez de¤ildirler. Dil gibi ba-
z› alanlarda bu duyarl› zaman aral›klar› gerçekten kritik olabilir. Bununla birlikte
sosyal geliflim de dahil bir ok alanda duyarl› zaman dilimleri için sadece duyarl›l›k
söz konusudur. Yani önemlidir ama de¤iflmez de¤ildir (Westen, 1996).

1 yafllar›nda iken geçirdi¤i bir hastal›ktan dolay› iflitme kayb›na u¤ram›fl bir çocu¤un dil
geliflimi ile ilgili neler söylenebilir? Aç›klay›n›z.

GEL‹fi‹M‹N TEMEL ‹LKELER‹
‹nsan geliflimini tan›mlamada birçok genel örüntü veya ilkeler bulunmaktad›r. Bu
ilkeler bireyin gelifliminin biçimini ve derecesini belirlemektedir. Bu ilkelerden ba-
z›lar› flöyle s›ralanabilir (Hoffman ve di¤., 1988; Schiamberg, 1985):

1. Geliflim süreklidir. Geliflimsel de¤iflmeler yaflam boyunca devam etmektedir.
De¤iflimler saatler, günler, haftalar aylar y›llar boyunca oluflmaktad›r.

2. Geliflim birikimlidir. Bireylerin tepkilerinin nas›l olaca¤› ve neler ö¤renebile-
ce¤i, önceki yaflant›lar›na ba¤l›d›r. Yani geliflimsel de¤iflmeler, bir önceki de¤iflme-
lere dayal›d›r ve bir sonraki de¤iflmenin de temelini teflkil eder.

3. Geliflimin her bir döneminde; çeflitli geliflim özellikleri farkl› oran ve h›zlar-
da gerçekleflmektedir. Geliflim baz› dönemlerde h›zlan›rken baz› dönemlerde ya-
vafllayabilmektedir. Ayn› zamanda farkl› geliflim dönemlerinde farkl› geliflim özel-
likleri ön plana ç›kmaktad›r. Okul dönemindeki çocuklarda sosyal ve ahlaki geli-
flim, fiziksel geliflime göre daha çok ivme kazan›r. 

4. Geliflim düzenli ve birbirini izleyen ilerlemelerdir. ‹nsanlar›n bedensel ve psi-
kolojik gelifliminde, geliflimsel ilerleme birbirini takip eden düzenli ad›mlar yoluy-
la gerçekleflmektedir. Motor geliflimde; bafl›n› dik tutabilme yetene¤ini, yuvarlan-
ma yetene¤i izler; daha sonra yerde sürünme, oturma, emekleme, ayakta durma,
bir iki ad›m atma ve sonuçta yürüme gerçekleflir. Benzer ilerleme dil gelifliminde
de sözkonusudur. Bebekler önce sesler ç›kar›rlar, Sonra ilk sözcüklerini söylerler.
Daha sonra küçük bir kelime da¤arc›¤› oluflur. Bafllang›çta bir kelimelik ifadelerle
s›n›rl› olan bu da¤arc›k daha sonra yetiflkin düzeyine ulafl›ncaya kadar hem say›ca
ham de gramer olarak geliflim gösterir. Bebeklerin her bir beceriyi yapabildikleri
yafllar de¤iflebildi¤i halde s›ra de¤iflmemektedir. Hiç bir bebek oturmadan yürüye-
mez, sesler ç›karmadan konuflamaz.

5. Geliflimin belirli yönelimleri bulunmaktad›r. Bu ilkeye göre geliflimin üç yö-
nü bulunmaktad›r:

• Geliflim, bafltan aya¤a do¤ru oluflur. Do¤um öncesi geliflim boyunca ilk ola-
rak beyin ve merkezi sinir sistemi geliflir, daha sonra vücudun alt k›sm›nda-
ki geliflimsel de¤iflmeler bunu takip eder. Do¤umdan sonra ise bebekler ilk
olarak a¤›z ve gözlerin hareketleri gibi tüm bafl hareketlerinin kontrolünü
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kazan›rlar. Daha sonra gövdenin son olarak da bacak hareketlerinin kontro-
lü kazan›l›r. Bebekler bafllar›n› birçok yönde hareket ettirebildikten sonra
oturabilirler; oturabildikten sonra aya¤a kalkabilirler; aya¤a kalkt›ktan sonra
da yürüyebilirler.

• Geliflim; içten d›fla, merkezden uza¤a do¤ru oluflur. Bu yönelim; vücudun
merkezi alanlar›ndan, d›fl alanlar›na do¤ru meydana gelen hareketlerin kon-
trol edilmesini ifade etmektedir. Bebekler önce vücudun kontrolünü kaza-
n›r, sonra kol hareketlerini, daha sonra el hareketlerini ve son olarak da par-
mak hareketlerini kontrol edebilirler. Benzer flekilde bebekler, önce bacak
hareketlerinin kontrolünü kazan›r, sonra ayak hareketlerini ve son olarak da
ayak parmaklar›n› kontrol ederler.

• Geliflim; genelden özele do¤ru oluflur. Kaba veya bütünden, özel hareketle-
re do¤ru bir yönelim bulunmaktad›r. Di¤er bir deyiflle bu de¤iflimde basit-
ten karmafl›¤a do¤ru bir ilerleme söz konusudur. Fiziksel alanda bebekler
önce kollar›n› hareket ettirmeyi ö¤renirler, daha sonra iflaret ve bafl parma-
¤› ile ç›ng›ra¤› yakalamay› ö¤renirler. Çocuklar, atlamay› veya z›plamay› ö¤-
renmeden önce yürümeyi ö¤renirler.

6. Geliflim bir bütündür. Geliflimin her bir alan› (fiziksel, biliflsel, psikososyal)
di¤er alanlara ba¤l›d›r. Bir geliflim alan›ndaki de¤iflme di¤er alanlardaki de¤iflmeyi
etkilemektedir. Fiziksel olarak bacaklar›n›n kontrolünü sa¤layamayan bir çocu¤un
hareketleri s›n›rlanacakt›r. Bu durum onun çevresiyle yak›n iliflkiler kurmas›n› en-
gelleyecek ve sosyal geliflimini olumsuz yönde etkileyecektir. Yaflant› yoksunlu¤u
ise biliflsel geliflimi olumsuz yönde etkileyecektir. Görüldü¤ü gibi bir alandaki ge-
liflim di¤er alandan ba¤›ms›z de¤ildir ve geliflim tüm alanlar›n etkilefliminin bir so-
nucudur. 

7. Geliflimde bireyler aras›nda farkl›l›klar vard›r. Bireyler belirli geliflim örüntü-
lerini izlerken, aralar›nda de¤iflim miktarlar› bak›m›ndan farkl›l›klar oluflabilmekte-
dir. Örne¤in ayn› yafltaki çocuklar›n boy uzunluklar› ve a¤›rl›klar› farkl›d›r. Bu du-
rum, bireylerin do¤ufltan getirdikleri genetik özellikler ile beslenme, egzersiz, ge-
çirilen hastal›klar gibi çevreden ald›klar› etkilerin farkl› olmas›ndan kaynaklanmak-
tad›r. Sonuç olarak her bir birey; zeka, kiflilik ve fiziksel görünüfl gibi birçok alan-
da kendine özgü bir geliflim gösterir. 

GEL‹fi‹M DÖNEMLER‹
Geliflim psikolojisi alan›nda dönem kavram› oldukça tart›flmal› bir kavramd›r. Bu
durum geliflim psikologlar› aras›nda, geliflimin süreklili¤i süreksizli¤i konusundaki
görüfl ayr›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bir görüfle göre geliflim, dönemler halin-
de meydana gelir. Bu dönemler herkesin ayn› s›rada ilerledi¤i farkl› ad›mlard›r.
T›rt›ldan kelebe¤in oluflmas› gibi her bir dönem bir di¤erinden niteliksel olarak
farkl›l›klar göstermektedir. Bu görüfl çerçevesinde psikologlar dönem kavram›n›;
belirli geliflim kuramlar› yoluyla yordanabilecek, belirli yetenek örüntülerini, güdü-
leri veya davran›fllar› tan›mlamak için kullanmaktad›rlar. Di¤er geliflim psikologla-
r› ise geliflimin sürekli oldu¤u görüflündedirler. Fideden bir bitkinin büyümesi gibi
geliflim devaml› bir ilerlemenin sonucudur. Bir dönemdeki davran›fl di¤er dönem-
lerdeki davran›fllardan nitelik olarak farkl› de¤ildir. Bu görüfl çerçevesinde psiko-
loglar, geliflimi aç›klamada dönem kavram›n›n anlam olarak uygun olmad›¤›n›, fa-
kat kullan›fll› oldu¤unu ifade etmektedirler (Westen, 1996, ss.493-494).

Geliflimin dönemler halinde mi yoksa devam eden ilerlemeler sonucunda m›
olufltu¤u tart›flmas›n›n d›fl›nda geliflim psikologlar›, ahlaki yarg›lar, biliflsel özellik-
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ler, cinsellik, meslek gibi yaflam›n temel alanlar›nda genel tan›mlamalar yapman›n
en kullan›fll› yolunun, “dönem” kavram› kullanmak oldu¤u konusunda görüfl birli-
¤ine ulaflm›fllard›r. Bu çerçevede dönemler biyolojik, sosyal veya biliflsel olaylar-
dan ziyade genellikle yafl dikkate al›narak belirlenmektedir. Ancak geliflim psiko-
loglar› bu dönemlerin bafllang›ç ve bitifl yafllar› ile dönem isimlerini belirlemede
tam bir görüfl birli¤ine ulaflamam›fllard›r. Farkl› yafl dilimlerinde farkl› dönem isim-
lendirmeleri bulunmaktad›r. Burada yayg›n olarak kullan›lan bir dönem s›n›flan-
d›rmas› dikkate al›nm›flt›r (Santrock ve Barlett, 1986; Hoffman ve di¤., 1988): 

Do¤um Öncesi Dönem
Döllenmeden do¤uma kadar olan zaman aral›¤›d›r. Bu dönemin bafllang›ç ve

bitifli biyolojik olaylar taraf›ndan aç›k bir flekilde belirlenmektedir. Tek bir yumur-
tadan yaklafl›k 9 ay içinde beyni ve davran›fl kapasitesi ile bir organizman›n olufl-
tu¤u müthifl bir fiziksel de¤iflim gerçekleflmektedir. Embriyo ve fetüsün geliflimi
genetik olarak önceden programlanm›fl olmakla birlikte, do¤um öncesi geliflimde
birçok çevresel belirleyiciler de söz konusudur. 

Bebeklik Dönemi
Do¤umla bafllar ve yaklafl›k 2 yafl›na kadar sürer. Bebeklik, yetiflkinlere olduk-

ça çok ba¤›ml› olunan bir dönemdir. ‹kinci y›l›n sonunda çocuklar›n büyük bir k›s-
m› dil ve sembolik düflünceyi kazanmaya bafllar. Ayr›ca 2 yafl›ndan itibaren yafla-
n›lanlar yetiflkinlikte hat›rlanabilmektedir. Bu dönemde, dilsel olmayan iletiflim,
yerini dilsel iletiflime b›rak›r. 

‹lk Çocukluk Dönemi
2 yafl civar›nda bafllayan ve 5-6 yafllar›na kadar süren bu dönem “okulöncesi”

y›llar olarak da isimlendirilmektedir. Bu dönem boyunca çocuklar, kendi kendile-
rine yeterli olmay›, kendi kendilerine bakmay›, okulla ilgili haz›r olma becerilerini
gelifltirmeyi, yafl›tlar› ile daha çok oynamay› ö¤renirler. Okula bafllama, bu döne-
min sonunun tipik bir göstergesidir. 

‹kinci Çocukluk Dönemi
6 yafl civar›nda bafllar ve yaklafl›k 11 yafllar›na kadar devam eder. Bu dönem il-

kö¤retim birinci kademeye karfl›l›k geldi¤inden, okuma, yazma, matematik gibi te-
mel becerilerin kazan›lmas› ön plana ç›kmaktad›r. Baflar›, çocu¤un dünyas›nda
merkezi bir rol oynamaya bafllar ve benlik kontrolü artar. Fiziksel büyüme yavafl-
lar ve düflünme süreçleri daha somut özellikler tafl›maya bafllar. Yafl›tlarla iliflkiler
artar. 

Ergenlik Dönemi
11-13 yafllar›nda bafllay›p 18-20 yafllar›nda son bulan bu dönemde, geliflimin

birçok alan›nda h›zl› de¤iflmeler yaflanmaktad›r. Ergenlikte, afl›r› kilo ve boy art›fl›,
vücut fleklinde de¤iflme, sesin kal›nlaflmas›, gö¤üslerin büyümesi gibi ikincil cinsi-
yet özelliklerinin geliflimini içeren h›zl› fiziksel de¤iflmeler kendini gösterir. Ba¤›m-
s›zl›¤› ve kimli¤ini arama göze çarpar; düflünce daha mant›kl› ve soyuttur. Zaman-
lar›n›n büyük bir k›sm›n› ailenin d›fl›nda geçirirler. 

Genç Yetiflkinlik Dönemi
20’li yafllar›n bafllar›ndan 30’lu y›llar›n ortalar›na kadar sürer. Bu dönem; eko-

nomik ve kiflisel özgürlü¤ün kazan›ld›¤›, mesleki geliflimin söz konusu oldu¤u, bir
baflkas›yla yak›n iliflkiler içerisinde yaflaman›n ö¤renildi¤i, bir eflin seçildi¤i, bir ai-
lenin kuruldu¤u ve çocuk yetifltirilmeye baflland›¤› zamand›r. 

Orta Yetiflkinlik Dönemi
Yaflam›n bu dönemi yaklafl›k olarak 30’lu y›llar›n ortalar›ndan 60’l› y›llar›n orta-

lar›na kadar sürmektedir. Sorumluluklar›n geniflledi¤i, farkl› alanlarda kiflisel ve

32 E¤it im Psiko lo j is i



sosyal ilgilerin artt›¤›, mesleki doyuma ulafl›ld›¤›, gelecek kuflaklar›n yeterli ve ol-
gun bireyler olmas› için yard›m edildi¤i, desteklendi¤i bir dönemdir. 

‹leri Yetiflkinlik Dönemi
60’l› veya 70’li y›llarda bafllar ve ölümle son bulur. Bu dönem azalan güce, bo-

zulan sa¤l›¤a, emeklili¤e ve azalan gelire uyum sa¤lama zaman›d›r. Yaflam›n göz-
den geçirilmesi en belirgin özelliktir.

GEL‹fi‹M ÖDEVLER‹
Bireylerin içinde bulunduklar› her geliflim döneminde fiziksel, biliflsel ve psikosos-
yal geliflim alanlar›nda kazanmak durumunda olduklar› davran›fl biçimleri bulun-
maktad›r. Zira, her dönemde bireyin de¤iflen durumlarla bafla ç›kmas› gerekmek-
tedir.

Havighurst, bireylerin yaflamlar›n›n her döneminde kazanmalar› gereken dav-
ran›fl biçimlerini “geliflim ödevleri” olarak ifade etmifltir. Her ödevde, biyolojik, psi-
kolojik, toplumsal etkenlerin etkisi söz konusudur. Bireylerin geliflim ödevlerini
yerine getirebilmeleri; yeterli biyolojik olgunlaflmaya ulaflmalar›na, ilgi ve istekle-
riyle ba¤daflmas›na, içinde yaflan›lan kültüre ve çevresel koflullara uygun olmas›na
ba¤l›d›r. Her yaflam döneminde karfl› karfl›ya gelinen geliflim ödevlerinin baflar›l-
mas› bireyi mutlulu¤a ve sonraki ödevleri baflarmas›na; baflar›s›zl›k ise bireyi mut-
suzlu¤a ve sonraki ödevleri gerçeklefltirmede güçlükler yaflamas›na yol açmakta-
d›r. Bireylerin geliflim dönemlerinde karfl›laflt›klar› bafll›ca geliflim ödevleri flu flekil-
de s›ralanabilir (Bacanl›, 1997;Erden ve Akman, 1998):

Bebeklik Dönemi Geliflim Ödevleri
• Do¤umdan sonraki çevresel de¤iflikliklere uyum sa¤lama
• Nefes almay› ö¤renme
• Emmeyi gerçeklefltirebilme
• Günün belli saatlerinde uyumay› ve uyan›k kalmay› ö¤renme
• Kat› yiyecekleri yemeyi ö¤renme
• Tuvalet al›flkanl›¤›n› kazanma
‹lk Çocukluk Dönemi Geliflim Ödevleri
• Yürümeyi ve konuflmay› ö¤renme
• El göz koordinasyonunu gerçeklefltirme
• Öz bak›m becerilerini (yemek yeme, giyinme gibi) kazanma
• Cinsiyet farkl›l›klar›n› ö¤renme
• Anne, baba, kardefl ve yafl›tlarla yak›n iliflki kurmay› ö¤renme
• Toplumun do¤ru ve yanl›fl olarak kabul etti¤i kurallar› ö¤renmeye bafllama
‹kinci Çocukluk Dönemi Geliflim Ödevleri
• Bedenini tan›ma, kabullenme ve olumlu tutumlar gelifltirme
• Yafl›tlar›yla iyi iliflkiler kurmay› ö¤renme
• Cinsiyet rollerini kazanma
• Okuma, yazma, matematik gibi temel okul becerilerini kazanma
• Vicdan ve de¤erler sistemi oluflturma
• Kiflisel ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma
Ergenlik Dönemi Geliflim Ödevleri
• Her iki cinsiyetteki yafl›tlar› ile yeni ve daha olgun iliflkiler kurma
• Cinsiyetlerine uygun sosyal rolleri kazanma
• Aileden duygusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma
• Bir meslek seçme ve buna haz›rlanma
• Evlili¤e ve aile kurmaya haz›rlanma
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• Toplumsal sorumluluklar› isteme ve gerçeklefltirme
• Kendine özgü bir de¤erler sistemi gelifltirme
Genç Yetiflkinlik Dönemi Geliflim Ödevleri
• Bir mesle¤e haz›rlanma
• Bir ifle girme ve bir meslekte ilerleme
• Toplum taraf›ndan onaylanan bir sosyal gruba girme
• Bir efl seçme ve efliyle hayat›n› sürdürebilme
• Çocuk yetifltirme
• Evin yönetimine kat›labilme
• Toplumsal sorumluluklar› alma
Orta Yetiflkinlik Dönemi Geliflim Ödevleri
• Yetiflkinlere özgü toplumsal sorumluluklar› alabilme
• Ekonomik yaflam koflullar›n› oluflturma ve devam ettirme
• Sorumluluk sahibi yetiflkinler olmalar›nda ergenlik ça¤›ndaki gençlere reh-

berlik etme
• Bofl zamanlar›n› de¤erlendirecek etkinlikler gelifltirme
• Bedeninde oluflmaya bafllayan fizyolojik de¤iflikliklere uyum gösterme
‹leri Yetiflkinlik Dönemi Geliflim Ödevleri
• Azalan fiziksel güç ve bozulan sa¤l›¤a uyum sa¤lama
• Emeklilik ve azalan gelire uyum sa¤lama
• Eflin ölmesi sonucunda ortaya ç›kan yeni koflullara uyum gösterme
• Yafl›tlar› ile yak›n iliflkiler kurma
• Kendi durumuna uygun fiziksel yaflam koflullar›n› düzenleme
• Toplumsal sorumluluklar›n› yerine getirme

Her bir geliflim döneminde, geliflim ödevlerinin baflar›lmas› neden önemlidir?Aç›klay›n›z.

34 E¤it im Psiko lo j is i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6



352.  Ünite  -  Gel ifl imin Temel ler i

Geliflimin anlam›n› aç›klamak
Geliflim, bir organizmada döllenmeden ölüme
kadar olan süreçte ortaya ç›kan sistemli ve birbi-
rini izleyen de¤iflmeler olarak tan›mlanmaktad›r.
‹nsanlardaki geliflimsel de¤iflmeler iki türlü ger-
çekleflmektedir. Bunlar, niceliksel de¤iflme ve ni-
teliksel de¤iflmedir. Niceliksel de¤iflme; insan ge-
lifliminde miktardaki, s›kl›ktaki, büyüklükteki ve
süredeki kolayl›kla ölçülebilen ve gözlenebi-
len de¤iflmelerdir. Niteliksel de¤iflme ise yaflam
boyunca insanlar›n fonksiyonlar›ndaki de¤iflme-
lere karfl›l›k gelmektedir.

Geliflim alanlar›n› ve birbirleriyle olan etkileflim-
lerini tan›mlamak
‹nsan yaflam›nda ortaya ç›kan geliflimsel de¤ifl-
meler fiziksel, biliflsel ve psikososyal geliflim alan-
lar›nda gerçekleflmektedir. Fiziksel geliflim, bir
bireyin bedeninde meydana gelen a¤›rl›k, boy
uzunlu¤u, organ yap›lar› ve sistemleri ile motor
becerilerdeki de¤iflmelerdir. Biliflsel geliflim; alg›,
bellek, düflünme, ak›l yürütme ve dil gibi zihin-
sel faaliyetlerde oluflan de¤iflmelerdir. Psikosos-
yal geliflim ise bir kiflinin duygu, motivasyon, ki-
flilik ve di¤er insanlarla iliflkiler ile ilgili de¤iflme-
lerdir. Bir geliflim alan›ndaki de¤iflme, di¤er geli-
flim alanlar›ndaki de¤iflmelerden ba¤›ms›z de¤il-
dir ve di¤er alanlardaki de¤iflmeleri sürekli ola-
rak etkilemektedir. Bu geliflim alanlar› birbiriyle
iç içe geçmifl durumdad›r. Sonuçta, birey biyopsi-
kososyal bir varl›k olarak geliflimini yaflam bo-
yunca sürdürmektedir.

Geliflimi ortaya ç›karan belirleyicilerin rolünü
anlatmak
Baz› bilim adamlar›na göre; eliflimsel de¤iflme-
leri, kal›t›m ve çevre faktörler taraf›ndan belir-
lenmektedir. Günümüzde kal›t›m ve çevrenin in-
san geliflimini etkilemedeki rolü hakk›nda “han-
gisi” ve “ne kadar” sorular› yerine, her ikisinin
“nas›l” etkileflti¤i sorusuna cevaplar aranmakta-
d›r. ‹nsan yaflam›nda ne çevre ne de kal›t›m ayr›
bir flekilde var olur. ‹kisi daima birbirine geçmifl-
tir ve bu flekilde sürekli etkileflim halindedir. Bu-
nunla birlikte, bu bilim adamlar›, göz rengi, saç
rengi, yürüme gibi baz› geliflimsel özelliklerin or-
taya ç›kmas›nda kal›t›m›n rolünün daha bask›n
oldu¤u görüflünü kabul ettikleri gibi araba kul-
lanma, kitap okuma gibi baz› özelliklerin ise da-

ha çok çevre taraf›ndan biçimlendirildi¤ini de
kabul etmektedirler. Benzer flekilde kal›t›msal
faktörlerin, kimi özelliklerinin oluflmas›nda baz›
s›n›rlar koydu¤u kabul edilmektedir.

Geliflim ile ilgili kavramlar› tan›mlamak
Geliflimde büyüme, olgunlaflma ö¤renme ve za-
man kavramlar› bulunmaktad›r. Büyüme, bireyde
meydana gelen fiziksel ve fizyolojik de¤ifliklikle-
ri içermektedir. Olgunlaflma, genetik olarak prog-
ramlanm›fl olan ve zamanla kendili¤inden ortaya
ç›kan davran›fl örüntülerini ifade etmektedir. Ö¤-
renme ise bireyin çevresi içerisindeki yaflant›lar›
yoluyla meydana gelen oldukça kal›c› olan dav-
ran›fltaki de¤iflikliklerdir. Geliflimde, baz› özellik-
lerin kazan›lmas›nda duyarl›l›k tafl›yan belirli za-
man aral›klar› bulunmaktad›r. Bu zaman aral›kla-
r›ndaki yaflant›lar›n niteli¤i ve niceli¤i geliflimsel
kazan›mlar› olumlu ya da olumsuz yönde etkile-
yebilme potansiyeline sahiptir. Bu zaman aral›k-
lar›ndaki de¤iflimlerin telafi edilip edilmeyece¤i-
ne ba¤l› olarak, “kritik dönem” veya “duyarl› za-
man aral›klar›” kavramlar› kullan›lmaktad›r.

Geliflimin temel ilkelerini aç›klamak
‹nsan geliflimindeki de¤iflimler baz› ilkeleri kapsa-
m›nda ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu ilkeler: “(1) Geli-
flim süreklidir. (2) Geliflim birikimlidir. (3) Gelifli-
min her bir döneminde, çeflitli geliflim özellikleri
farkl› oran ve h›zlarda gerçekleflmektedir. (4) Ge-
liflim düzenli ve birbirini izleyen ilerlemelerdir. (5)
Geliflimin belirli yönelimleri vard›r. (6) Geliflim bir
bütündür. (7) Geliflimde bireyler aras›nda farkl›-
l›klar vard›r.” biçiminde s›ralanmaktad›r.

Geliflim sürecini, geliflim dönemleri ve bu dönem-
lerde gerçeklefltirilmesi beklenen geliflim ödevleri
çerçevesinde aç›klamak
Bir de¤iflim süreci olarak geliflim, yafllar dikkate
al›narak, belirli yaflam dönemlerine ayr›larak in-
celenmektedir. Bunlar; do¤um öncesi, bebeklik,
ilk çocukluk, ikinci çocukluk, ergenlik, genç ye-
tiflkinlik, orta yetiflkinlik ve ileri yetiflkinlik dö-
nemleridir. Her bir yaflam döneminde de baflar›l-
mas› gereken çeflitli geliflim ödevleri bulunmak-
tad›r. Bu geliflim ödevlerinin baflar›lmas› veya ba-
flar›lmamas›, sonraki dönemlerdeki ödevlerin
gerçeklefltirilmesini etkilemektedir. 
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1. Geliflim kavram›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Yaflamdaki tüm de¤iflmeler geliflmedir.
b. Geliflimde de¤iflim her zaman vard›r. 
c. Geliflimsel de¤iflmelerin birbirini takip etme

özelli¤i vard›r. 
d. Geliflimsel de¤iflmeler niteliksel olabildi¤i gibi

niceliksel de olabilir. 
e. Geliflimsel de¤iflmeler yaflam›n her döneminde

ortaya ç›kabilir. 

2. Organizman›n gözlenebilen özelliklerine ne ad verilir?
a. Fenotip
b. Genotip
c. Gen
d. Kromozom
e. DNA

3. Afla¤›dakilerden hangisi çevresel belirleyicilerden
biri de¤ildir?

a. Beslenme
b. Fiziksel kazalar
c. Kitle iletiflim araçlar›
d. Genlerin bask›n veya çekinik olmas›
e. Fetüsün yeterince oksijen alamamas›

4. Ahmet yaklafl›k bir yafl›na geldi¤i zaman yürümeyi
gerçeklefltirirken, Ali on dört ayl›k oldu¤u zaman yürü-
meyi gerçeklefltirebilmifltir. Bu durum hangi geliflim il-
kesi ile aç›klanabilir?

a. Geliflimin her bir döneminde çeflitli geliflim özel-
likleri farkl› oran ve h›zlarda gerçekleflmektedir.

b. Geliflim düzenli ve birbirini izleyen ilerlemeler-
dir. 

c. Geliflim bafltan aya¤a, içten d›fla do¤ru oluflmak-
tad›r.

d. Geliflim genelden özele do¤ru oluflmaktad›r.
e. Geliflimde bireyler aras›nda farkl›l›klar vard›r. 

5. Öz bak›m becerilerini kazanmay› gerektiren geliflim
ödevinin hangi geliflim döneminde gerçeklefltirilmesi
beklenmektedir?

a. Bebeklik dönemi
b. ‹lk çocukluk dönemi
c. ‹kinci çocukluk dönemi
d. Ergenlik dönemi
e. Genç yetiflkinlik dönemi

6. Elif do¤du¤unda 3,5kg. iken 1 yafl›na geldi¤inde
10 kg. olmas›, geliflimde hangi kavramla ifade edil-
mektedir?

a. Olgunlaflma
b. Büyüme
c. Ö¤renme
d. Geliflme
e. Genetik

7. Deniz, ç›ng›ra¤› önce tüm eli ile yakalarken, ileriki
aylarda parmaklar› ile tutmaya bafllam›flt›r. Bu de¤iflime
ne ad verilmektedir?

a. Büyüme
b. Ö¤renme
c. Olgunlaflma
d. Kritik dönem
e. Geliflme

8. “Yaflam›n ilk aylar›nda bir yetiflkinle ba¤lanma süre-
cini gerçeklefltirememifl bir bebe¤in, daha sonraki za-
manlarda bunu baflarmas› oldukça zor olacakt›r.” ‹fade-
si ile anlat›lan nedir?

a. Geliflimde duyarl› zaman aral›klar› vard›r.
b. Geliflimde, psikososyal geliflim kritik bir rol oy-

namaktad›r.
c. Geliflimde ilk y›llar oldukça belirleyicidir.
d. Geliflimde yetiflkinlerin varl›¤›/yoklu¤u önemlidir.
e. Geliflimde bireysel farkl›l›klar bulunmaktad›r.

9. Bireylerde renk körlü¤ünün ortaya ç›kmas›n› belir-
leyen afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Annenin hamilelikte geçirdi¤i hastal›klar
b. Annenin hamilelikte radyasyona maruz kalmas›
c. Ö¤renme yaflant›lar›
d. Bask›n ve çekinik genler
e. Beslenme yaflant›lar›

10.Bireyin sahip oldu¤u toplam genetik yap›ya ne ad
verilir?

a. Fenotip
b. DNA
c. Geliflim
d. Genotip
e. Olgunlaflma

Kendimizi S›nayal›m
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Sa¤lam kafa sa¤lam vücutta m› yoksa sa¤lam gen-

de mi?

‹nsan›n baz› özelliklerini tamamen kal›t›m, baz› özellik-
lerini de çevre belirliyor. Do¤al bir rastlant›, Korinna
Rahls ve Inge Frisius isimli ikizleri tamamen özdefl can-
l›lar olarak dünyaya getirmiflti. Göz rengi, burun biçimi,
kemik ve iç organlar›n yap›lar› tümüyle ayn›. Fakat ay-
n› kal›t›m özelliklerine ra¤men 69 y›l sonra onlar›n ikiz
oldu¤una inanmak gerçekten zor. Inge’n›n pürüzsüz
yüzünü alagarson kesilmifl platin sar›s› saçlar› ve büyük
gözlüklerin arkas›ndan bakan sevimli ve merakl› gözle-
ri tamaml›yor. Oysa yaflam› büyük zorluklarla geçen
Korinna’n›n yüzünde derin k›r›fl›kl›klar oluflmufl, k›na
rengine boyal› saçlar› da¤›n›k ve ikiz kardefli gibi de
gözlük kullanm›yor. Ama en belirgin farkl›l›k ikizlerin
karakterlerinde.
‹kinci olarak dünyaya gelen ‹nge, bugün memleketi
olan Celle’de müstakil bir evde yafl›yor. Henüz çocuk-
ken aile taraf›ndan yönlendirildi¤i moda desinatörlü¤ü-
nü meslek seçmifl, evlendikten sonra iflini b›rakm›fl ve
dünyaya dört çocuk getirdikten sonra de resimle u¤rafl-
maya bafllam›flt›.Kardefliyle birlikte yaflam›fl oldu¤u ço-
cuklu¤unu k›saca flöyle özetliyor ‹nge: ‘Her fley çok gü-
zeldi, hiçbir zaman yaln›zl›k hissetmedik ve her zaman
çifttik.”
Korinna Rahls’›n çocukluk dönemiyle ilgili an›lar›ysa
biraz daha farkl›; ona göre k›z kardeflinin, ailesi, arka-
dafllar› ve ö¤retmenleriyle aras› daha iyiydi. Yaflam, Ko-
rinna’n›n kartlar›yla farkl› oynam›flt›. Baban›n tahmini-
ne göre Korinna mant›kl› düflünemiyordu. Bu yüzden
ana baba, Korinna’y› hayal dünyas›ndan ç›kar›p ayakla-
r›n›n yere daha sa¤lam basmas› için yo¤un bir çaba har-
cam›fllard›. 
Ancak aile içindeki e¤itim pek ifle yaramam›flt›. Evet,
Korinna ailesinin iste¤i üzerine ‘do¤ru dürüst bir mes-
lek’ edinmiflti ama bunu s›rf oyuncu olabilmek için ye-
rine getirmiflti. Büyük bir azimle yaflamdaki zorluklar›
aflarak sonunda flark›c› ve daha sonra da orkestra flefi
oldu. Korinna flimdi müzisyen olan efliyle eski bir apart-
man dairesinde yafl›yor.
‹kizlerin yaflama bak›fl aç›lar› da farkl›. Korinna rastlan-
t›lara asla de¤er vermezken, kadere inanan ‹nge, her
rastlant›n›n yeni bir bafllang›ç için bir flans oldu¤unu
söylüyor. 
Bunlara benzer karfl›t davran›fllar› di¤er 190 ikizde da-
ha saptayan Max- Planck Psikolojik Araflt›rmalar Ensti-

tüsü bilim adamlar›, karakteristik farklar›n %40-50 ola-
rak çevre taraf›ndan belirlendi¤ine inan›yorlar.
Sonuçlar asl›nda sürpriz oldu. Çünkü daha önceleri
Amerika’da karakter özellikleri üzerine yap›lan araflt›r-
malar, tek yumurta ikizlerinde büyük paralellikler gös-
termifl ve bu sonuç genlerin son derece etkili olduklar›-
na dair bir kan›t olarak kabul edilmiflti. Bu bulgular
özellikle de 1979 y›l›ndaki Minnesota ikizleri araflt›rma-
s›yla ünlenmiflti. 
‹kizler Jim Lewis ve Jim Springer, do¤umlar›ndan he-
men sonra farkl› aileler taraf›ndan evlat edinmifllerdi.
‹lk kez 39 y›l sonra karfl›laflan iki kardefl de o tarihe dek
benzin istasyonu bekçili¤i ve flerif yard›mc›s› olarak ça-
l›flm›fllard›. ‹kisi de iki kez evlenmiflti. Efllerinin, büyük
o¤ullar›n›n ve hatta çocukluklar›nda sahip olduklar› kö-
peklerin isimleri bile ayn›yd›.
Ne var ki Max-Planck Enstitüsü araflt›rmac›lar›n›n bul-
gular›, kal›t›m›n m› yoksa çevre faktörlerinin mi daha
a¤›r bast›¤›n› aç›kça gösteremiyor. Dille ilgili yetiler,
sa¤lam bir karakter ya da sorumluluk duygusu kal›t›m
yoluyla geçmesine ra¤men, di¤er karakter özellikleri
daha çok toplumsal çevreye ba¤l› olarak geliflmekte. 
‹kiz kardefllerden biri iç- di¤eriyse d›fl iliflkilere ba¤lan›-
yor. Baflat olan ikizde (bu genelde ilk do¤an oluyor) ai-
lesi, arkadafllar› ve ö¤retmenlerine olan ilgi azal›rken,
ikinci do¤an ikiz, kardefl iliflkisinin korunmas›na ve ge-
liflmesine özen göstererek yetiflmekte. ‹flte bu ifl bölü-
mü iki kardefli farkl› karakter özelliklerine do¤ru sürük-
leyebilir diyor araflt›rmac›lar.
Ama yine de baz› ikizlerde ö¤renme yetisi ve zekada
çok önemli benzerlikler görülmekte. Söz konusu testte
de benzer sonuçlara ulafl›lm›fl. Birbirleriyle örtüflen so-
nuçlar iki hafta içinde ayn› testin iki kez tekrarlanma-
s›yla elde edilmifl. Fakat çift yumurta ikizleri bu konuda
normal kardefller kadar farkl›l›k gösteriyorlar. 
Max-Planck Enstitüsü araflt›rmac›lar›, ikizlerde, bir insa-
n›n özsayg›s›n›n neye ba¤l› oldu¤unu araflt›rd›klar›nda
di¤er bir sürprizle daha karfl›laflt›lar. Geppert’e göre bu
durumda kal›t›m daha a¤›r bas›yor. Spiegel dergisinde
yay›mlanan habere göre (8/2002), buradan yola ç›k›la-
rak, özgüvenin, insanlar›n birlikte yaflad›¤› kiflilerin yön-
lendirmelerine ba¤l› olarak geliflti¤i düflünülebilir. Fa-
kat araflt›rmalar flafl›rt›c› bir biçimde durumun hiç de
böyle olmad›¤›n› göstermifl.

Kaynak: http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.

(Eriflim Tarihi: 13.12.2007)

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflim Nedir?” bafll›kl›
bölümü gözden geçiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kal›t›msal Belirleyiciler”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevresel Belirleyiciler”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflimin Temel ‹lkeleri”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflim Ödevleri” bafll›kl›
bölümü gözden geçiriniz. 

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflim ile ‹lgili Temel
Kavramlar” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflim ile ‹lgili Temel
Kavramlar” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geliflim ile ‹lgili Temel
Kavramlar” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kal›t›msal Belirleyiciler”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kal›t›msal Belirleyiciler”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bu de¤iflim, insanlar›n psikososyal geliflimlerinde gös-
terdikleri niteliksel bir geliflimsel de¤iflmedir. Okulön-
cesi dönemde, özellikle yaklafl›k 3 yafllar›nda inatç›l›k
doruk noktas›na ulaflt›¤› için Mine geliflimsel bir özellik
göstermektedir. Biliflsel geliflimde benmerkezci düflün-
cenin yerini empatik düflünceye b›rakmas› ile birlikte,
inatç›l›k da niteliksel olarak de¤iflmekte ve daha uzlafl-
mac› bir özellik kazanmaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Yetifltirme yurdunda büyüyen bir çocu¤un akademik
baflar›s›zl›¤›n›n nedenlerini anlayabilmek için, biliflsel
geliflim alan›n›n yan› s›ra fiziksel ve psikososyal geliflim
alanlar›n› da incelemek gerekmektedir. Yetifltirme yur-
dunda kalan çocuklar›n beslenme yaflant›lar›, fiziksel
bak›mlar› onlar›n zihinsel geliflimlerini etkilemektedir.
Ayn› zamanda yetifltirme yurdunda çocuklar›n yafl›tlar›,
bak›c›lar› ve uzmanlarla kurduklar› iliflkilerin niteli¤i ve
niceli¤i de onlar›n sosyal ve kiflilik geliflimlerini biçim-
lendirmektedir. Psikososyal geliflim alan›ndaki geliflme-
ler de zihinsel geliflimi etkileme potansiyeline sahiptir.

Böylece akademik baflar›s›zl›¤›n ortaya ç›kmas›nda tüm
geliflim alanlar› ve bunlar›n birbirleriyle etkileflimi söz-
konusudur.

S›ra Sizde 3

Özdefl ikizler genetik özellikleri aç›s›ndan tamamen ay-
n›d›r; di¤er bir deyiflle genotipleri t›pa t›p ayn›d›r. Bu-
nunla birlikte fenotipleri yani gösterdikleri özellikleri
tamamen ayn› olmayabilmektedir. Bu durum ise çevre-
sel faktörlerle aç›klanabilmektedir. Özdefl ikizlerin göz
rengi, saç tipi ve rengi, burun biçimi tümüyle ayn›d›r.
Kiflilik özellikleri aç›s›ndan ise farkl›laflabilmektedirler.
Biri daha sosyal iken di¤eri daha yaln›z kalma e¤ilimin-
de olabilmekte ya da farkl› ilgi alanlar›na sahip olabil-
mektedirler. 

S›ra Sizde 4

Hem büyüme hem de olgunlaflma biyolojik de¤iflmeyi
gerektirmektedir. Ö¤renme ise herhangi bir yaflant› ve-
ya uygulama olmaks›z›n oluflan olgunlaflmadan farkl›-
d›r. Ö¤renme tüm yaflam boyunca ailede, yafl›tlar ara-
s›nda, okulda, ifl yerinde ve di¤er birçok alanda gerçek-
leflmektedir.Bununla birlikte ö¤renme, büyüme ve ol-
gunlaflmaya ba¤l›d›r. Zira büyüme ve olgunlaflma orga-
nizman›n baz› davran›fllar› gerçeklefltirebilmesi için fi-
ziksel ve zihinsel olarak haz›r olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Sonuçta, büyüme ve olgunlaflmay› içeren kal›t›msal be-
lirleyiciler ile ö¤renmeyi içeren çevresel belirleyicilerin
etkileflimleri sonucunda geliflimsel de¤ifliklikler meyda-
na gelmektedir.

S›ra Sizde 5

Geliflimde, baz› özelliklerin kazan›lmas›nda duyarl›l›k
tafl›yan belirli zaman aral›klar› bulunmaktad›r. Bu za-
man aral›klar›ndaki yaflant›lar›n niteli¤i ve niceli¤i geli-
flimsel kazan›mlar› olumlu ya da olumsuz yönde etkile-
yebilme potansiyeline sahiptir. Dil geliflimi için bu za-
man aral›¤› 1-2 yafllar› aras›d›r. Bu dönemde iflitme du-
yusunun kaybedilmesine ba¤l› olarak dil ediniminde
problemler yaflanmas› kaç›n›lmazd›r. Gramer kurallar›-
na uygun bir flekilde dili tam olarak ö¤renmesi oldukça
zor olacakt›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Bireylerin her geliflim döneminde fiziksel, biliflsel ve
psikososyal geliflim alanlar›nda kazanmak durumunda
olduklar› davran›fl biçimleri bulunmaktad›r. Bu davra-
n›fl biçimleri “geliflim ödevleri” olarak ifade edilmekte-
dir. Her geliflim döneminde karfl› karfl›ya gelinen geli-
flim ödevlerinin baflar›lmas› bireyi mutlulu¤a ve sonraki
ödevleri baflarmas›na; baflar›s›zl›k ise bireyi mutsuzlu¤a
ve sonraki ödevleri gerçeklefltirmede güçlükler yafla-
mas›na yol açmaktad›r. 
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Fiziksel Geliflim

Yukar›daki alt› küçük foto¤raf, S›la’ya aittir. Birinci foto¤rafta S›la, henüz bir ay-
l›k yeni do¤mufl bir bebektir ve anne babas› onu y›kamaya çal›flmaktad›r. ‹kinci
foto¤rafta ise befl ayl›k olan S›la’n›n, bir ayl›k görünümüne oranla bir hayli kilo al-
m›fl oldu¤u ve rahatl›kla koltukta oturabildi¤i görülmektedir. Üçüncü foto¤rafta ise
tam bir yafl›na gelmifl S›la yer almaktad›r. Bu foto¤rafta ise S›la’n›n ayakta dura-
bildi¤i ve güçlükle olsa da yürüyebildi¤i anlafl›lmaktad›r. Dördüncü foto¤rafta ise
S›la’n›n yaklafl›k üç yafl›nda hali görülmekte olup, elleri ve yüzü dikkatle incelen-
di¤inde onun çevresi ile rahatl›kla iliflkiler kurabildi¤i anlafl›lmaktad›r. Beflinci fo-
to¤raf ise S›la alt› yafl›nda olup, bacaklar›na dikkat edilirse hareket gelifliminin
epeyce ilerledi¤i anlafl›lmaktad›r. Son foto¤raf ise S›la’n›n yedi yafl›ndaki görünü-
mü olup, onun okula bafllad›¤› ilk günün sabah›n›n hat›ras›d›r. Böylece, do¤u-
mundan yedi yafl›na kadar S›la’n›n fiziksel gelifliminin nas›l bir de¤iflim gösterdi-
¤i görülmektedir. Ayr›ca, burada görülmemekle birlikte S›la’n›n do¤um öncesinde
bir fiziksel gelifliminin oldu¤unu ve S›la’n›n okul y›llar› süresince, özellikle ergen-
lik y›llar›nda fiziksel gelifliminin sürece¤ini de unutmamak gerekir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

‹nsan gelifliminde do¤um öncesi geliflimi aç›klayabilecek,
Bebeklik dönemindeki fiziksel geliflimi aç›klayabilecek,
‹lk çocukluk dönemindeki fiziksel geliflimi aç›klayabilecek, 
‹kinci çocukluk dönemindeki fiziksel geliflimi aç›klayabilecek, 
Ergenlik döneminde ortaya ç›kan fiziksel geliflimi aç›klayabileceksiniz.

N
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• G‹R‹fi
• DO⁄UM ÖNCES‹ DÖNEMDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
• ‹LK ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
• ‹K‹NC‹ ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
• ERGENL‹K DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M

Örnek Olay

Cemre ve Emre büyük bir sab›rs›zl›kla bebeklerinin do¤umunu bekliyorlard›. He-
nüz gebeli¤inin ilk ay›nda olan Cemre, do¤acak bebe¤ini düflünüyor ve kendine
çok dikkat ediyordu. Nitekim bebek sahibi olmaya karar verdi¤i zaman sigara iç-
meyi b›rakm›flt›. Ayr›ca, Emre’nin de bebe¤inin ve kendi sa¤l›¤› için sigara içmeyi
b›rakmas›n› istiyordu. Ancak, Emre bir türlü buna yanaflm›yor ve kendisinin iç-
mesinin bebe¤i etkilemeyece¤ini belirtiyordu. Oysa, Cemre hiç öyle düflünmüyor-
du. Bu nedenle, daha bebekleri do¤madan flimdiden Emre’nin evde sigara içmesi-
ni yasaklam›flt› ve sadece balkonda sigara içmesine izin veriyordu. Yine, bir yere
gittikleri zaman sigara içen birilerini gördü¤ünde onlardan uzak duruyor ve hid-
detle onlara bak›yordu. Eskiden bir sigara tiryakisi olan Cemre, art›k bir sigara
düflman› idi. Sigaran›n ne kadar kötü bir al›flkanl›k oldu¤unu bu kadar geç anla-
d›¤› için de kendi kendine sitemde bulunuyordu. Gebe kald›ktan sonra Cemre sa-
dece sigaray› b›rakmam›fl hemen hemen tüm yaflam biçiminde de¤ifliklikler yap-
m›flt›. Art›k, düzenli uyuyor, beslenmesine dikkat ediyor, hastalanmamak için
kendini daha çok koruyor, zararl› maddelerden uzak duruyor ve kendine özen
gösteriyordu. Eskiden bunlar› hiç yapmaz, düzensiz bir yaflam sürerdi. Geçenler-
de rastland›¤› bir arkadafl› da ondaki bu de¤iflimi gözlemifl ve hamilelik senin ya-
flam›n› ne kadar de¤ifltirmifl diye ona tak›lm›flt›. Ama, Cemre bundan hiç de rahat-
s›z de¤ildi, bilakis bu nedenle do¤acak bebe¤ine teflekkür borçlu oldu¤unu düflü-
nüyordu. ‹leriki günlerde daha da çok yaflam›m›z de¤iflecek diyordu. 
Gebeli¤in üçüncü ay›nda Cemre ve Emre, birlikte doktora gitmifller ve bebe¤in ultra-
son görüntülerini izleyerek onunla ilk tan›flmay› gerçeklefltirmifllerdi. Akflam eve gel-
dikleri zaman bu ân› heyecanla aileleri ile paylaflm›fllar ve do¤acak k›zlar›na Ben-
gisu ad›n› vereceklerini söylemifllerdi. Art›k, Cemre ve Emre do¤acak k›zlar› Bengi-
su’nun fiziksel özelliklerini merak ediyorlard›. Bazen aralar›nda Bengisu’nun bü-
yüklü¤ü, a¤›rl›¤›, kendilerine benzerli¤i ve bundan sonra nas›l geliflece¤ine iliflkin
tart›flma dahi yap›yorlard›. ‹lerleyen aylarda gebeli¤in 38. haftas›nda Bengisu nor-
mal bir do¤umla dünyaya gelmiflti. Ancak, Cemre ve Emre’nin Bengisu’nun ne gibi
özellikleri oldu¤una iliflkin meraklar› ve tart›flmalar› bitmemifl, bilakis daha da art-
m›flt›. Siz de, Bengisu’nun do¤um öncesinden ergenli¤e kadar fiziksel gelifliminin
nas›l olaca¤›n› merak ediyorsan›z, bu üniteyi mutlaka okumal›s›n›z.
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Anahtar Kavramlar
• Do¤um Öncesi Geliflim
• Fiziksel Geliflim
• Bebeklik 

• ‹lk Çocukluk
• ‹kinci Çocukluk
• Ergenlik

‹çindekiler



G‹R‹fi
Her insan yaflam› süresince fiziksel, zihinsel, dil, cinsel, duygusal ve sosyal gibi
pek çok yönden geliflmektedir. Birbiri ile iliflkili olan bu geliflim yönlerinden biri-
ni ise fiziksel geliflim oluflturur. Fiziksel geliflim, bireylerin vücudunun fiziksel ya-
p›s›ndaki de¤iflmeler ile motor (hareketle ilgili) becerilerdeki ilerlemeleri ifade
eder. Dolay›s›yla, fiziksel geliflim çerçevesinde bebeklerin ve çocuklar›n bedenleri
genifller ve büyür. Ancak, sadece vücut organlar›nda fiziksel büyüme ve geliflme
gerçekleflmez, ayr›ca bu organlar›n kullan›m biçimleri ve motor becerileri de geli-
flir. Tabiî ki, bu geliflim bir anda gerçekleflmez, ilerleyen zaman içerisinde düzenli
bir biçimde ortaya ç›kar. Özellikle ergenlik y›llar› sonras›na kadar fiziksel geliflimin
oldukça önemli geliflim ve de¤iflim gerçeklefltirdi¤ini gözlemek olas›d›r. 

Bireylerin fiziksel geliflimini daha önce de ifade edildi¤i gibi bireyin di¤er geli-
flim yönlerden ba¤›ms›z düflünülemez. Çünkü, bireyin fiziksel geliflimi de; bireyin
kendisiyle içinde büyüdü¤ü çevre aras›ndaki etkileflime ba¤l› olarak ortaya ç›kar.
Böylece, bireylerin fiziksel geliflimi de genetik olarak getirilen özellikler ve potan-
siyeller ile çevrenin koflullar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Bu nedenle, her bireyin fi-
ziksel geliflim sürecindeki de¤iflmeler ve geliflmeler aras›nda bireysel farkl›l›klar›n
oluflmas› ve gözlenmesi de kaç›n›lmazd›r. Örne¤in, bir okul bahçesindeki çocukla-
ra veya bulundu¤unuz bir ortamdaki insanlara dikkatle bakarsan›z, tüm bireylerin
hemen hemen birbirinden fiziksel farkl›l›klar›n›n olaca¤›n› görürsünüz. Özellikle bu
farkl›l›klar› bebek, çocuk ve ergenlerde daha fazla gözlemek olas›d›r. Bireyler, bi-
reysel farkl›l›klar gösterebilmekle birlikte baz› yönlerden büyük ölçüde evrensel bir
biçimde benzer süreçlerden geçerek fiziksel geliflimlerini gerçeklefltirdiklerini de
unutmamak gerekir. Geçmiflten günümüze araflt›rmac›lar, bilimsel yöntemler ile
pek çok bebe¤i, çocu¤u, ergeni inceleyerek fiziksel geliflimi betimlemifller; fiziksel
özelliklerin ve motor becerilerin ortaya ç›kmas›ndaki genel ilkeleri ve iflleyifli bul-
maya çal›flm›fllard›r. Böylece, bireylerin fiziksel geliflimine iliflkin geliflimsel normlar
ortaya koymufllard›r. Bu normlar çerçevesinde bireylerin gelifliminde izleyece¤i sü-
reç kavranabilmekte ve her bireyin fiziksel geliflimi aç›klanabilmektedir.

Bu ünitede; fiziksel geliflim sürecinde ortaya ç›kan de¤iflmeler, yaflam›n bafllan-
g›c›ndan bir yetiflkin beden yap›s›n›n ortaya ç›kt›¤› ergenlik dönemi sonuna kadar
olan geliflim aral›¤›nda aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu çerçevede; araflt›rmac›lar›n
ortaya koydu¤u geliflimsel normlara dayal› olarak, do¤um öncesi geliflimde, be-
beklikte, ilk çocuklukta, ikinci çocuklukta ve ergenlik y›llar›nda gerçekleflen fizik-
sel geliflime iliflkin aç›klamalara yer verilmektedir.

DO⁄UM ÖNCES‹ DÖNEMDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
‹nsan yaflam› boyunca geliflir ve de¤iflir. Bu geliflim ise do¤um ile bafllayan bir sü-
reç olmay›p, do¤um öncesindeki yaflam›n bafllang›c› olan döllenme ile bafllayan
bir süreç içerir. Dolay›s›yla, bilinçli olarak hat›rlanamamakla ve do¤rudan gözlene-
memekle birlikte do¤um öncesi geliflim insan yaflam›nda önemli bir zaman dilimi-
dir. Bu zaman diliminde çok h›zl› bir fiziksel geliflim gerçekleflmektedir. Do¤um
öncesi dönem, döllenme ile bafllamakta, normal koflullarda ortalama 38 haftal›k bir
süre sonucunda bebe¤in do¤mas›yla son bulmaktad›r. Bu geliflim dönemi ise dö-
lüt, embriyo ve fetüs olmak üzere üç evreye ayr›larak aç›klanabilir.

Dölüt Evresi: Yaflam›n bafllang›c› olan döllenme, kad›n›n yumurtal›klar›nda
belli aral›klarla üretilen yumurta hücresinin erke¤in sperm hücresiyle kad›n›n yu-
murtal›¤›n› rahime ba¤layan fallop borusunda birleflmesi sonucu gerçekleflir. Döl-
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‹nsan geliflimi, do¤um ile
bafllamay›p, do¤um
öncesinde döllenme ile
bafllayan bir süreç içerir.
Do¤um öncesi geliflim de,
genellikle dölüt, embriyo ve
fetüs gibi geliflim evrelerine
ayr›larak aç›klan›r.



lenme s›ras›nda yumurtadan gelen 23 kromozom ile spermden gelen 23 kromozo-
mun birleflmesi sonucunda oluflan döllenmifl yumurta hücresine “zigot” ad› verilir.
Zigot, h›zl› bir hücre bölünmesi gerçeklefltirerek fallop borusundan rahime do¤ru
ilerlemeye bafllar. Bu s›rada, hücre bölünmesiyle ço¤alan hücreler bir top haline
gelir. “Blastosist” ad› verilen bu hücre kümesindeki hücreler gerçeklefltirecekleri
fonksiyonlara göre gruplaflarak farkl›laflmaya bafllarlar. Blastosist, rahime ulaflt›¤›
zamanda bölünmesini sürdürür ve bu flekliyle rahim çeperine afl›lan›r. Böylece;
dölüt evresi, ikinci haftan›n sonunda Blastosist’in rahime afl›lanmas› ile sona erer.
Bu evre sonunda blastosist’in büyüklü¤ü, bir nokta iflareti kadar büyüklüktedir
(Schiamberg, 1985). 

Döllenme s›ras›nda do¤acak bebe¤in cinsiyeti de belirlenir. Do¤acak bebe¤in
cinsiyetini kad›n›n cinsiyet kromozomu (XX) ile erke¤in cinsiyet kromozomunun
(XY) eflleflmesi belirler. E¤er döllenme s›ras›nda erke¤in X kromozomu ile kad›n›n
x kromozomunun eflleflmesi (XX) gerçekleflir ise do¤acak bebe¤in cinsiyeti k›z
olacakt›r. Ancak, döllenme s›ras›nda erke¤in Y kromozomu ile kad›n›n X kromo-
zomu birleflirse (XY) do¤acak çocu¤un cinsiyeti erkek olacakt›r. Dolay›s›yla, er-
kekten gelen cinsiyet kromozomu bebe¤in cinsiyetini belirleyici olmaktad›r. Ayr›-
ca, döllenme s›ras›nda ikiz bebek olma olas›l›¤› da vard›r. Örne¤in, e¤er döllenme
s›ras›nda tek bir yumurta bir sperm taraf›ndan dölleniyor ve zigot ilk hücre bölün-
mesi s›ras›nda ikiye ayr›larak ayn› genetik bileflime sahip iki farkl› bebe¤in gelifl-
mesini sa¤l›yorsa tek veya özdefl yumurta ikizleri oluflur. E¤er üretilen iki yumur-
ta döllenme s›ras›nda iki farkl› sperm taraf›ndan dölleniyor ve genetik olarak nor-
mal kardefl benzerli¤ine sahip iki farkl› bebe¤in geliflmesini sa¤l›yorsa çift yumur-
ta ikizleri oluflur (Atkinson ve di¤., 1996; Erden ve Akman, 1998).

Embriyo Evresi: Yaklafl›k ikinci haftan›n sonundan itibaren bafllayan embriyo
evresinde zigot, art›k embriyo olarak adland›r›l›r. Bu evrenin bafl›nda rahime afl›-
lanm›fl olan embriyo, plasenta ve göbek kordonu yoluyla anneye ba¤lan›r. Plasen-
ta, do¤rudan anne kan› yerine dolayl› olarak sadece anne kan›ndaki oksijen, besin
ve di¤er elementleri çocu¤un kan›na göbek kordonu yoluyla geçiren yap›d›r. Ay-
r›ca embriyonun içinde geliflece¤i amniyot s›v› içeren amniyotik kese geliflir ve ar-
t›k embriyo do¤ana kadar bu s›v› içerisinde geliflimini sürdürür. Daha sonra çok
h›zl› bir geliflim süreci bafllar. Bu çerçevede; saç, t›rnak, deri ve sinir sistemi gibi
yap›lar›n oluflmas›n› sa¤layan d›fl doku (ektoderm); kaslar, kemikler, dolafl›m ve
boflalt›m sistemlerinin oluflmas›n› sa¤layan orta doku (mezoderm); ve akci¤er, ka-
raci¤er ve sindirim sistemi gibi iç organlar›n oluflmas›n› sa¤layan iç doku (endo-
derm) tabakalar› geliflir. Böylece, embriyonun organlar› ayr›flmaya ve biçimlenme-
ye bafllar. Bu evre süresince pek çok hayati organ›n temel geliflimi gerçekleflir. Em-
briyo evresi, yaklafl›k sekizinci haftan›n sonuna kadar devam eder. Embriyo evre-
si sonunda ise art›k bebe¤in organlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u oluflmufltur ve em-
briyo bir insan yavrusu olarak belirginleflmifltir (Faw ve Belkin, 1989). 

Embriyo evresi, bebe¤in pek çok organ›n›n biçimlenmesi ve yap›s›n›n belirlen-
mesi nedeniyle oldukça önemli ve kritik bir evredir. Embriyo, olumsuz çevresel et-
kilere karfl› son derece duyarl›d›r. Bu olumsuz etkiler embriyonun gelifliminde or-
ganlar›n biçiminin bozulmas›, ifllevinde sorunlar geliflmesi, geriliklerin oluflmas›,
düflüklerin veya ölümlerin olmas› gibi telafi edilemez sonuçlara yol açabilir. 

Fetüs Evresi: Fetüs evresinde ise embriyo art›k fetüs olarak adland›r›l›r. Bu ev-
re, do¤um öncesi dönemin en uzun evresi olup gebeli¤in yaklafl›k sekizinci hafta-
s›n›n sonundan bebe¤in do¤umuna kadar geçen zaman dilimini içerir. Bu evrede,
embriyo evresinde oluflan bedensel yap›lar gittikçe büyür ve geliflir. Özetle, bu ay-
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Dölüt evresi, yaflam›n
bafllang›c› olan döllenmde
bafllay›p ikinci haftan›n
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Döllenme s›ras›nda erke¤in
cinsiyet kromozomuna ba¤l›
olarak do¤acak bebe¤in
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zamanda, döllenme
s›ras›nda özdefl veya tek
yumurta ikizi veya çift
yumurta ikizi gibi ikiz
bebeklerin olma olas›l›¤› da
vard›r. 

Embriyo evresi, yaklafl›k
ikinci haftan›n sonundan
itibaren bafllay›p sekizinci
haftan›n sonuna kadar
devam eden do¤um öncesi
evredir. Bu evre, bedensel
organlar›n biçimlenmesi
nedeniyle kritik öneme sahip
olup, embriyo çevresel
etkilere karfl› oldukça
duyarl›d›r. 



lardan üçüncü ayda kaslar geliflmeye bafllar ve d›fl üreme organlar› flekillenir. D›fl
üreme organlar›n›n flekillenmesiyle art›k çocu¤un cinsiyeti de anlafl›labilir. El ve
ayak t›rnaklar›, göz kapa¤› biçimlenir. Dördüncü ayda anne, fetüsün hareketini
hissetmeye bafllar. Göz ve a¤›z hareketleri görülebilir. Beflinci ayda, farkl› uyuma
ve uyanma ritimleri gelifltirir. Alt›nc› ayda; nefes al›p verebilir; tutma, kavrama ref-
leksi oldukça geliflir. Yedinci ve sekizinci ayda fetüsün iyice biçimlendi¤i görülür.
Yedinci ayda, fetüs tam olgunlaflmam›fl olmakla birlikte ba¤›ms›z yaflama yetene-
¤ine sahiptir ve do¤arsa hayatta kalmas› olas›d›r. Sekizinci, dokuzuncu aylarda, fe-
tüs iyice biçimlenir. Normal koflullarda dokuzuncu ay›n sonundan veya 38. hafta-
dan itibaren geliflimini tamamlayarak, do¤um ile birlikte dünyaya gelir (Baron,
1996; Dwortzky, 1981; Schiamberg, 1985).

Do¤um öncesi dönemde, çok çeflitli genetik ve çevresel faktörler bebe¤e zarar
verebilir ve onun fiziksel geliflimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bebe¤in fiziksel
özelliklerinde, soydan ve aileden gelen genler yoluyla kal›t›msal faktörler önemli
bir rol oynar. Baz› bebekler, genlerin eflleflmesi veya kromozom anormallikleri yo-
luyla kal›t›msal faktörlerden ya da do¤um öncesinde oluflan genetik anormallikler-
den dolay› baz› genetik kusurlara sahip olabilirler. Bunlara örnek olarak, cinsiyete
ba¤l› genler ile ortaya ç›kan renk körlü¤ü ve kan›n p›ht›laflmamas› rahats›zl›¤›n›
içeren hemofili, pek çok yiyece¤i metobolize etme yetersizli¤ine yol açan kal›tsal
bir hastal›k olan fenilketonüri (PKU) ve ciddi biçimde geliflimi engelleyen bir kro-
mozom anormalli¤i olan Down sendromu gösterilebilir (Erden ve Akman, 1998;
Gander ve Gardiner, 1993). 

Kal›tsal temelli genetik kusurlar›n yan› s›ra, do¤um öncesi dönemde çevresel
faktörler de do¤acak bebe¤in fiziksel geliflimine çok fazla zarar verici olabilmek-
tedir. Do¤um öncesi geliflimi etkileyen bafll›ca çevresel faktörler, annenin gebelik
süresince yetersiz beslenmesi; geçirdi¤i çeflitli hastal›klar, kulland›¤› uygun olma-
yan ilaçlar ya da kimyasal maddeler, al›nan radyoaktif maddeler, sigara, alkol ve
uyuflturucu kullanma, yo¤un stres veya s›k›nt›lar içeren duygusal durum, annenin
yafl› ve kan uyuflmazl›¤› olarak belirtilebilir (Clarke-Stewart ve Friedman, 1987; Er-
den ve Akman, 1998; Gander ve Gardiner, 1993). Örne¤in, karbonmonoksit içe-
ren sigara do¤acak bebe¤e yeterince oksijen gitmesini engeller. Bu durumun ise,
do¤acak bebe¤in olgunlaflmadan düflmesine veya ölmesine, bebe¤in düflük do-
¤um a¤›rl›¤› ile do¤mas›na ve merkezi sinir sistemine zarar vermesine yol açabil-
di¤i belirtilmektedir (Baron, 1996; Carlson ve Buskist, 1997). Dolay›s›yla, ünitenin
bafl›ndaki örnek olaydaki Cemre’yi hat›rlayal›m. Cemre de do¤acak bebe¤ini
olumsuz yönde etkileyece¤ini düflünerek daha henüz çocuk sahibi olmaya karar
verdikleri zaman sigaray› b›rakm›flt›. Kendisinin b›rakmas›n›n yan› s›ra bulundu-
¤u ortamda da içilmesini istemiyordu. Dolay›s›yla, Cemre gibi tüm anne adayla-
r›ndan do¤acak çocuklar›n›n sa¤l›kl› geliflimi için bu sorumluluk bilinci ile hare-
ket etmeleri beklenmektedir.

Do¤um öncesi geliflim dönemi hangi geliflim evreleri çerçevesinde aç›lanabilir?

BEBEKL‹K DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
Do¤umdan sonra bebekler, ilk birkaç hafta veya ilk bir ay süresince genellikle ye-
ni do¤an bebek olarak adland›r›l›rlar. Yeni do¤an bebekler, yaflamak için gerekli
olan fiziksel özelliklerle dünyaya gelirler ve 0-2 yafl aras›n› kapsayan bebeklik dö-
nemi süresince de bu fiziksel özelliklerini h›zla gelifltirirler. Yaflam›n bu ilk iki y›-
l›nda fiziksel geliflim çocukluk y›llar›na göre oldukça h›zl›d›r. 

453.  Ünite  -  F iz iksel  Gel ifl im

Do¤um öncesi geliflimi
kal›t›m ve çevresel faktörler
olumsuz bir biçimde
etkileyebilmektedir. Kal›tsal
temelli genetik kusurlar›n
yan› s›ra annenin yetersiz
beslenmesi, geçirece¤i
hastal›klar, kullanaca¤›
ilaçlar ve zararl› kimyasal
maddeler, radyoaktif
maddeler, sigara ve alkol
kullanma, kan uyuflmazl›¤›,
stres ve duygusal
durumdaki olumsuzluklar,
yafl›n oldukça düflük veya
yüksek olmas› gibi çok
çeflitli faktörler de do¤acak
bebe¤in geliflimini olumsuz
yönde etkilemektedir.
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Bebekler, yaflamak için
gerekli olan fiziksel
özelliklerle dünyaya gelirler
ve 0-2 yafl› içeren bebeklik
y›llar› süresince çok h›zl› bir
fiziksel geliflim
gerçeklefltirirler.



Afla¤›da, yeni do¤an bebeklerin özelliklerinden bafllayarak bebeklik dönemin-
de sahip olunan özellikler ve gerçekleflen fiziksel de¤iflmeler aç›klanmaktad›r. 

Bedensel Özelliklerin Geliflimi
Bebeklik döneminde, a¤›rl›k, boy uzunlu¤u, beden oran›nda ve vücut sistemlerin-
de de¤iflmeler içeren bedensel özelliklerin geliflimi gerçekleflir 

A¤›rl›k: Yeni do¤an bebekler, normal koflullarda ortalama 3.2 kilogram a¤›rl›-
¤a sahip olarak do¤arlar. Ancak, bireysel farkl›l›klar›na göre bebeklerin a¤›rl›klar›
3.2 kilogramdan daha az ya da daha fazla olabilmektedir. Genellikle bebeklerin
büyük ço¤unlu¤u normal koflullarda üç ile üç buçuk kilogram aras›nda do¤mak-
tad›rlar. Cinsiyet aç›s›ndan ise yeni do¤an erkek bebeklerin a¤›rl›klar› k›zlar›n a¤›r-
l›klar›ndan biraz daha fazla olabilmektedir. Baz› bebekler ise normal zaman›ndan
daha erken do¤abilmekte ve yeterince olgunlaflamad›klar› için do¤um a¤›rl›klar›
da 2.5 kilogramdan daha az olabilmektedir. Prematüre (erken do¤an) bebek ola-
rak adland›r›lan bu bebekler, do¤duklar› zaman solunum, kan dolafl›m› güçlükleri
ve düflük beden ›s›s› gösterebilmekte ve geliflimlerini sa¤lamak için k›sa bir zaman
için hastanede kalabilmektedirler. Ayr›ca, yeni do¤an bebekler do¤duktan sonra
rahim d›fl›ndaki dünyaya uyum sa¤lamaya çal›flt›klar› için ilk birkaç gün a¤›rl›kla-
r›nda azalma yaflanabilmektedir. Ancak, ilk birkaç günden sonra bebe¤in a¤›rl›¤›
çok h›zl› bir biçimde artmaya bafllamaktad›r. Dördüncü ay›n sonunda bebe¤in
a¤›rl›¤› yaklafl›k 6.2 kilogram ile 6.8 kilogram aras›nda bir de¤ere ulaflarak do¤um
a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k iki kat› olmaktad›r. ‹lk y›l›n sonunda ise bebe¤in a¤›rl›¤›, do-
¤um a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k üç kat› a¤›rl›¤a ulaflmaktad›r. Bir yafl›ndan sonra bebe¤in
yürümeye bafllamas›yla birlikte etkinlik düzeyinin artmas› ve daha fazla enerji har-
camaya bafllamas›, bebe¤in kilo art›fl›ndaki h›z›n da giderek yavafllamas›na neden
olmaktad›r (Faw ve Belkin, 1989). 

Boy Uzunlu¤u: Yeni do¤an bebe¤in boyu, normal koflullarda ortalama 50
cm’dir. Bebekler, bireysel farkl›l›klar›na göre bu uzunluktan biraz k›sa ya da uzun
olabilmektedirler. Erkeklerin boy uzunlu¤u, k›zlara göre biraz daha fazlad›r. Be-
bekler ço¤unlukla, ortalama 48-53 cm aras›nda boy uzunlu¤una sahiptir. Do¤um-
dan itibaren bebeklerin boylar› h›zl› bir flekilde artmaya bafllar. ‹lk y›l›n sonunda
bebe¤in do¤umdaki boyu %50 artarak ortalama 73-78 cm uzunlu¤a ulafl›r. ‹kinci
y›l›n sonundaysa bebe¤in do¤umdaki boy uzunlu¤u %75 artarak ortalama 83-88
cm olur (Selçuk, 1996; Berk, 2000).

Beden Oran›: Yeni do¤an bebeklerin beden yap›lar›n›n oran›, yetiflkinlerinkin-
den oldukça farkl›d›r. Çünkü, yeni do¤an bebeklerin bedenlerinin bafl ve gövde
gibi üst k›s›mlar› ayak ve bacak gibi alt k›s›mlar›na oranla daha büyük ve yap›l›d›r.
Nitekim, ünitenin bafl›ndaki S›la’n›n ilk foto¤raf› dikkatle incelenirse bafl›n tüm be-
dene göre büyük oldu¤u görülebilir. Dolay›s›yla, yeni do¤an bir bebe¤in bafl›, di-
¤er beden organlar›na göre daha büyüktür ve bafl›n uzunlu¤u, toplam beden uzun-
lu¤unun yaklafl›k dörtte biri (1/4) kadard›r. Ancak, bu oran yetiflkinlerde sekizde
bir (1/8) oran›ndad›r. Yine yeni do¤mufl bebe¤in bacak uzunlu¤unun tüm bedene
oran› yaklafl›k üçte bir (1/3) iken bu oran yetiflkinlerde tüm bedenin yaklafl›k yar›-
s› (1/2) uzunluktad›r (Morgan, 1984). Yeni do¤an bebeklerin beden yap›lar›ndaki
orant›s›zl›k ilerleyen yafllarda gittikçe de¤iflerek yetiflkin düzeyine benzemeye bafl-
lar. Beden oran› aç›s›ndan, bebeklerin büyümesi bireysel farkl›l›klar gösterebilir.
Çünkü, her bebe¤in geliflimini sürdürdü¤ü çevresel koflullar farkl›d›r. 

Vücut Sistemleri: Bebekler, vücutlar›nda yer alan sinir, dolafl›m, solunum, sin-
dirim ve boflalt›m sistemlerine iliflkin çeflitli özelliklere sahip olarak do¤arlar ve bu
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Yeni do¤an bebeklerin
normal koflullarda ortalama
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yap›lar›n›n oran›,
yetiflkinlerinkinden farkl›d›r.
Yeni do¤an bebeklerin
bedenlerinin üst k›s›mlar›
alt k›s›mlar›na oranla daha
büyük ve yap›l›d›r.



özellikleri zaman içinde giderek geliflir. Yeni do¤an bebeklerin sinir sistemi yete-
rince olgunlaflmam›flt›r. Beyin kabuklar› yeterli olgunlukta olmad›¤› için, bedensel
fonksiyonlar›n›n ve tepkilerinin ço¤unlu¤unu refleksleriyle gerçeklefltirirler. Do-
¤umdan sonra, beyin kabu¤unun h›zl› bir biçimde geliflmeye bafllamas›yla birlikte
bebe¤in davran›fllar› üzerindeki kontrolü artmaya bafllar (Schiamberg, 1985). Be-
be¤in sinir sisteminin geliflimi, geliflim ilkeleri çerçevesinde merkezi bölgelerden
uza¤a, vücudun iç bölgelerinden d›fla do¤ru gerçekleflir. ‹lk önce bafl bölgesinde-
ki sinirler geliflir ve sinir sisteminin geliflimi bafltan ayaklara do¤ru sürer (Senemo¤-
lu, 2004). 

Yeni do¤an bebe¤in dolafl›m sistemi yetiflkinlerden biraz farkl›d›r. Yeni do¤an
bebe¤in kalbinin tüm beden a¤›rl›¤›na oran› yetiflkinlerin oran›ndan fazlad›r. Yeni
do¤an bebeklerin kalp at›fllar› daha h›zl›d›r. Bebeklerin kalp at›fllar›n›n h›z›, yaflla
birlikte gittikçe azal›r. Yeni do¤an bebe¤in solunum sistemi, yeterince olgunlaflm›fl
kaslara sahip de¤ildir. Bu nedenle solunum, derin olmayan bir biçimde düzensiz,
dikkati çekebilecek biçimde h›r›lt›l› ve gürültülüdür. Bu durum, solunumu kontrol
eden kaslar›n geliflmesiyle birlikte giderek azal›r. Yeni do¤an bebe¤in solunum sa-
y›s› dakikada 45-50 aras›nda olabilmektedir. Yetiflkinlerdeyse solunum düzenli, ya-
vafl ve solunum say›s› yaklafl›k 18’dir. Bebeklerin solunum h›zlar› yafllar› ilerledik-
çe azal›r (Faw ve Belkin, 1985). 

Yeni do¤an bebeklerin sindirim sistemi ise annelerinin sütü ve buna benzeyen
s›v›lar› sindirebilecek düzeydedir. Bebeklerin yafllar› ilerledikçe besinleri sindire-
bilme güçleri artar. Bebeklik döneminde, bireysel farkl›l›klar olmakla birlikte ge-
nellikle beflinci alt›nc› aydan itibaren bebeklerin ilk difllerini ç›kard›klar› görülür.
Daha sonra di¤er diflleri h›zl› bir flekilde ç›kar ve süt diflleri iki yafl›na do¤ru ço¤un-
lu¤u tamamlanm›fl olur. Bebekler, boflalt›m sistemi aç›s›ndan beslenme sonras›
oluflan at›klar›n› d›flar›ya atabilirler. Ancak, bebe¤in boflalt›m sistemi kaslar› yete-
rince geliflmedi¤i için boflalt›m sistemlerini kontrol edemezler (Senemo¤lu, 2004). 

Yeni do¤an bebeklerin iskelet sistemi aç›s›ndan, kemik ve kas yap›lar› yeterin-
ce geliflmemifltir. Kemikler incelendi¤inde, yeterince olgunlaflmad›¤› ve ço¤unluk-
la k›k›rdaktan meydana geldi¤i görülür. Zamanla k›k›rdaklar olgunlaflarak kemi¤e
dönüflürler. K›k›rdak dokular›n kemi¤e dönüflmesi bireysel farkl›l›klar göstermek-
le birlikte, do¤um öncesinden bafllayarak bebeklik süresince h›zl› bir flekilde ger-
çekleflir. Bebeklerin kemiklerin sertleflti¤i bu dönemde kemiklerin biçiminin bo-
zulmamas› için anne babalar›n dikkatli olmas› gerekir. Kemikleflmeyle birlikte, be-
bekli¤in ikinci y›l›nda kafatas›n›n b›ng›ldaklar› (bafltaki yumuflak yerler) kapan›r.
Yaflla birlikte kemikleflme devam eder ve baz› kemiklerin tam olarak sertleflmesi
ergenlik y›llar›na kadar sürebilir (Faw ve Belkin, 1989; Schiamberg, 1985). 

Yeni do¤an bebekler, kaslar›ndaki tüm kas liflerine do¤ufltan sahip olup, za-
manla bu liflerin geniflli¤i ve kal›nl›¤› geliflir. Bebeklik döneminde, bebe¤in do-
¤umdaki kas a¤›rl›¤› geliflimin bafltan aya¤a do¤ru oldu¤una iliflkin ilke çerçeve-
sinde gerçekleflir. Böylece, bebe¤in bafl ve boynuna yak›n kaslar›n›n geliflimi, be-
denin daha afla¤›s›ndaki gövdeye, kollara ve bacaklara iliflkin kaslar›ndan daha er-
ken geliflim göstermektedir (Schiamberg, 1985; Senemo¤lu, 2004). 

Duyusal Geliflim
Bireylerin çevresini anlamalar› ve ö¤renmeleri duyu organlar› yoluyla sa¤lan›r. Bi-
reyler ilk önce çevrelerinden gelen uyar›c›lar› duyu organlar› yoluyla al›rlar veya
duyumsarlar ve bu uyar›c›lar› yorumlayarak anlamland›r›rlar veya alg›larlar. Bu ne-
denle, bireylerin duyu organlar› ve duyusal geliflimi yaflamlar›nda oldukça önem-
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Bebekler, sinir, dolafl›m,
solunum, sindirim ve
boflalt›m gibi çeflitli vücut
sistemlerine sahip olarak
do¤arlar ve zaman içinde bu
vücut sistemleri iyice geliflir.



lidir. Bebekler, duyu organlar›na ve duyusal özelliklere sahip olarak do¤arlar.
Araflt›rma sonuçlar› bebeklerin yeni do¤duklar› zaman bir yetiflkin kadar olmasa
da görebildi¤ini, iflitebildi¤ini, koku ve tat alabildi¤ini, dokunmay› hissedebildi¤i-
ni göstermektedir. Do¤du¤u zaman s›n›rl›l›klar içermekle birlikte duyusal özellik-
ler olgunlaflma ve geçirilen yaflant›lar yoluyla zaman içinde giderek geliflmektedir.
Afla¤›da bebeklerin do¤duklar› zaman sahip olduklar› duyusal özelliklere iliflkin
aç›klamalar verilmektedir. 

Görme Duyusu: Yeni do¤an bebeklerin görme duyular›, en geliflmifl duyula-
r›ndan biri olmakla birlikte, yetiflkinlerin düzeyinde de¤ildir. Yeni do¤an bebekle-
rin beyinlerindeki görsel merkezleri, göz içerisindeki baz› yap›lar› yeterince olgun-
laflmad›¤› için, göz kaslar›n› denetleme kapasiteleri s›n›rl›d›r. Bebe¤in görme du-
yusu yaflam›n ilk birkaç ay›nda artmaya bafllar (Gander ve Gardiner, 1993). Örne-
¤in, yeni do¤an bebeklerin göz hareketlerini kontrol eden kaslar›n yeterince gelifl-
memifl olmas›ndan dolay› gözleri ile hareket eden objeleri izlemede güçlük çeker
iken dört ile alt› hafta aras›nda gözlerini kontrol etmede ve görsel uyar›c›y› izleme-
de yeterlilik gelifltirirler (Faw ve Belkin, 1989). Ayr›ca, araflt›rmalar üç ayl›k bebek-
lerin annesinin yüzüne yabanc›lardan daha uzun süre bakt›¤›n›, dört ayl›k bebek-
lerin farkl› duygusal ifadeler gösteren yüzler aras›nda ayr›m yapabildi¤ini, dört ay-
l›k iken mavi, yeflil, sar› ve k›rm›z› renkler aras›nda ayr›m yapabildiklerini ve alt›
ayl›k bebeklerin derinli¤i alg›layabildiklerini göstermektedir (Trawick-Smith, 1997).

‹flitme Duyusu: Yeni do¤an bebekler, iflitme sistemine sahiptirler ve do¤duk-
lar› andan bafllayarak iflitebilirler. ‹lk birkaç gün kulaklar› s›v› dolu olup bu s›v› iflit-
mesini güçlefltirebilir. Ancak birkaç gün içerisinde bu s›v› yok olur ve sesi keflfet-
me ve sesi ay›rt etme kapasiteleri artar. Bebe¤in beynindeki iflitme merkezi ise he-
nüz geliflimini tamamlamam›flt›r. Ancak, farkl› türden sesler aras›nda ayr›m yapabi-
lirler (Faw ve Belkin, 1989). Araflt›rmalar ninniler, flark›lar ve kalp at›fllar› gibi baz›
seslerin küçük bebekleri sakinlefltirici oldu¤unu ve bu seslerin bebekler taraf›ndan
tercih edildi¤ini, ancak ani ve yüksek seslerin ise rahats›z edici etkiye sahip oldu-
¤unu göstermektedir (Trawick-Smith, 1997). 

Koku Duyusu: Yeni do¤an bebekler, yetiflkinler kadar olmasa da do¤duklar›
zaman çeflitli kokular› ay›rt edebilmektedirler. Araflt›rmalar, yeni do¤an bebeklerin
hofl ve hofl olmayan kokular› ay›rt edebildiklerini göstermektedir. Bebeklere, hofl
kokulu bir bez koklat›ld›¤›nda bafllar›n› ona çevirdikleri, kalp ve solunum at›fllar›-
n›n yavafllad›¤›, hofl olmayan bir kokulu bir bez verildi¤inde ise bafllar›n› di¤er ya-
na çevirdikleri, kalp ve solunum at›fllar›n›n h›zland›¤› bulunmufltur (Gander ve Gar-
diner, 1993). Ayr›ca, ilk kez yeni bir koku verildi¤inde bebeklerin etkinlik, kalp at›fl-
lar›n›n ve solunumlar›n›n de¤iflti¤i gözlenmifltir. Ancak, bir süre sonra bu kokuya
al›flt›klar› ve farkl› bir tepki göstermedikleri izlenmifl, yeni bir koku verildi¤indeyse
yine kalp at›fl› ve solunumlar›n›n de¤iflti¤i ortaya ç›km›flt›r (Schiamberg, 1985).

Tat Alma Duyusu: Yeni do¤an bebekler, tatl› (flekerli), ekfli, ac›, tuzlu gibi te-
mel tatlar› ay›rt edebilmektedirler. Bebeklerin tatlar› ay›rt edebilme kapasitelerini
ve tat tercihlerini belirleyen araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Örne¤in, bebe¤e tatl› bir s›v›
verildi¤inde yüzü gülmeye benzer bir rahatl›k ifadesi al›rken ekfli bir s›v› verildi¤i
zaman yüzünü buruflturarak hoflnutsuzlu¤unu ifade etmektedir (Carlson ve Bus-
kist, 1997). Ayr›ca, araflt›rma sonuçlar›; yeni do¤an bebeklerin tatl› (flekerli) bir s›-
v›y›, nötr ya da tuzlu olan bir s›v›ya tercih ettiklerini; tatland›r›lm›fl suya emme tep-
kisini verirken tatl› olmayan suyu istemedi¤ini göstermifltir (Faw ve Belkin, 1989).
Bebeklerin do¤ufltan tat alma duyusu olmakla birlikte bu duyular› zamanla iyice
geliflir. 
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Bebekler, do¤duklar› zaman
duyu organlar›na ve duyusal
özelliklere sahiptirler. Bu
duyusal özellikleri zaman
içerisinde gittikçe geliflir.



Dokunma Duyusu: Yeni do¤an bebeklerde, dokunma duyusu geliflmifltir. Be-
bekler; kendilerine dokunuldu¤u zaman tepki olarak baz› refleks eylemler (tutma,
yakalama ve emme refleksleri gibi) sergilerler. Bebeklerin dokunma duyusuna ilifl-
kin duyarl›l›¤›n› anlamak için onun refleksleri gözlenebilir. Örne¤in, bebe¤in avuç-
lar›na dokunuldu¤unda verdi¤i yakalama refleksi, bebe¤in aya¤›n›n taban›n›n or-
tas›na hafifçe vuruldu¤unda uyar›lma ile ayak parmaklar›n›n yelpaze gibi aç›lmas›-
n› içeren refleks, bebe¤in dudaklar›n›n veya yanaklar›n›n kenar›na hafifçe doku-
nuldu¤unda bebe¤in dokunulan tarafa kafas›n› çevirerek emmeye haz›rlanmas›n›
içeren refleks bebe¤in dokunma duyusu oldu¤unun bir göstergesidir (Dworetzky,
1981). Ayr›ca, bebek biraz s›k›ld›¤› zaman büyük ihtimal ile a¤lama davran›fl› ser-
gileyecektir. Anne taraf›ndan ise kuca¤a al›n›p salland›¤› zaman ise büyük ihtimal
ile a¤lama tepkisi sona erecektir. Yeni do¤an bebeklerdeki bu durum, dokunma
duyusunun bir göstergesidir.

Motor Geliflim
Motor geliflim, hareketlerin geliflimini ifade eder. Bebeklikte, hareketlerdeki gelifl-
me ile birlikte beden gittikçe artan bir biçimde kontrol alt›na al›nmaya bafllar. Ye-
ni do¤an bebekler, do¤ufltan getirdikleri refleksleriyle motor etkinliklerde bulu-
nurlar. Örne¤in, gözleri ile hareket eden bir ›fl›¤› izleyebilir, a¤z›na dokunulacak
bir memeyi emebilir, yana¤›na yap›lacak bir dokunma yönünde bafl›n› çevirmeye
çal›flabilir ve avuç içinde yer alan bir parma¤› tutmaya çal›flabilirler (Baron, 1996).
Yeni do¤an bebekler bu gibi çok çeflitli reflekslere sahiptirler. Bu refleksler, yeni
do¤an bebe¤in çevresine uyumunu sa¤lar ve bebe¤in yaflamas› için önemlidir. Be-
yin kabu¤unun geliflmesiyle birlikte bebekler kaslar› üzerindeki kontrolünü, daha
istemli bir biçimde sa¤lamaya bafllar (Gander ve Gardiner, 1993). Böylece, bebe-
¤in bedeni üzerindeki kontrolü artar ve bebekler beceri içeren hareketler gelifltir-
meye bafllarlar. Motor geliflim, temelde olgunlaflmaya dayal› olarak geliflimin belir-
li yönelimleri oldu¤u ilkesi çerçevesinde gerçekleflir. Bu temel geliflim ilkesi çerçe-
vesinde geliflim bafltan aya¤a do¤ru, içten d›fla ve merkezden uza¤a do¤ru, ve ge-
nelden özele do¤ru yönelimler içerir ve motor gelifliminde bu yönelimler do¤rul-
tusunda ortaya ç›kar (Geliflimin ‹lkeleri konusunda bu yönelimler ayr›nt›l› biçimde
aç›klanmaktad›r.). Ayr›ca, motor geliflim temelde bedeninin yeterli olgunlu¤a ulafl-
mas›na ba¤l› olmakla birlikte çevresel koflullar ve yaflant› da geliflimde önemli bir
rol oynar. Örne¤in, yürüme ve tuvaletini kontrol edebilme becerisi temelde bebe-
¤in kaslar›n›n olgunlaflmas›na ba¤l› olmakla birlikte bebe¤in bu becerilerinin gelifl-
mesi için anne babalar haz›rlayacaklar› ortam ve gösterecekleri davran›fllar ile bu
geliflimi bir derece h›zland›rabilirler ya da geciktirebilirler. Bebeklik döneminde,
ilerideki yaflam için gerekli temel motor becerilerden yürüme, elle tutma (kavra-
ma), ba¤›rsaklar› ve sidik torbas›n› kontrol etme gibi motor beceriler geliflir. 

Yürüme: Bebeklik dönemi içinde, en önemli motor becerilerden olan yürüme
gerçeklefltirilir. Bebekler, yürüme becerisini gerçeklefltirirken, evrensel bir nitelik
tafl›yan benzer motor geliflim aflamalar›ndan geçerler. Ancak, bebeklerin bu afla-
malar› gerçeklefltirmelerinde bireysel farkl›l›klar gözlenebilir. Baz› bebekler, emek-
leme gibi yürümeye iliflkin baz› motor geliflim aflamalar›n› atlayarak yürümeyi ba-
flarabilir. Bebeklik dönemi süresince normal bir biçimde geliflen bebeklerin yürü-
me becerisine iliflkin izledikleri motor geliflim aflamalar› flunlard›r: ‹lk Hareketler,
Oturma, Emekleme, Destekle Yürüme ve Ba¤›ms›z Yürüme (Faw ve Belkin, 1989).
Örne¤in bebekler birinci ay›n sonundan itibaren bafllar›n› kald›rabilir hale gelir-
ler. Yaklafl›k üçüncü dördüncü aydan itibaren destek yard›m› ile oturabilir, yedin-
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Motor geliflim, hareketlerin
geliflimini ifade eder. Motor
geliflim bebe¤in, geliflen
hareket becerisine ba¤l›
olarak, bedenini gittikçe
artan bir biçimde kontrol
alt›na almas› demektir. Yeni
do¤an bebekler, do¤ufltan
getirdikleri refleksleriyle
motor etkinliklerde
bulunurlar.

Bebeklik döneminde,
ilerideki yaflam için çok
önemli olan motor beceriler
geliflir. Bunlar yürüme, elle
tutma (kavrama),
ba¤›rsaklar› ve sidik
torbas›n› kontrol etme gibi
temel motor becerilerdir.

Bebeklik dönemi süresince
normal bir biçimde geliflen
bebeklerin yürüme
becerisine iliflkin izledikleri
motor geliflim aflamalar›
flunlard›r: ‹lk hareketler,
Oturma, Emekleme, Destekle
Yürüme ve Ba¤›ms›z
Yürüme.



ci sekizinci aydan itibaren dik oturmak için deste¤e ihtiyaç duymazlar ve farkl›l›k
göstermekle birlikte ilk emekleme hareketleri bafllayabilir, 10. aydan itibaren bir
fleylere tutunarak hareket edebilir, 11. aydan itibaren tek bafllar›na ayakta durabi-
lir, 12. aydan itibaren ise ba¤›ms›z bir biçimde yürümeye bafllayabilirler. Ancak,
yürümeye bafllama zaman›ndaki bireysel farkl›l›klar nedeniyle genellikle yürüme
becerisinin bafllad›¤› zaman dilimi 11. - 15. aylar aras›nda de¤iflebilmektedir. Be-
be¤in yürüme becerisini gerçeklefltirmedeki h›z›n›; onlar›n kas ve sinir geliflimiy-
le yaflant›lar› etkileyebilmektedir. Bebeklerin kas ve sinir yap›lar›n›n olgunlaflma-
s›n› takiben yap›lacak yürüme al›flt›rmalar›, onlar›n yürüme becerisi geliflimini
h›zland›rabilmektedir. 

Elle Tutma (Kavrama): Elle tutma ya da kavrama bebe¤in, yürüme gibi
önemli motor becerilerinden biridir. Çünkü, çevresindeki objeleri tan›yabilmesi,
keflfedebilmesi, oyuncaklarla oynamas›, kendi kendine beslenmesi elle tutma be-
cerisinin geliflimiyle gerçekleflir. Elle tutma becerisinin geliflimi, yürüme becerisi-
nin geliflimine paralel olarak, çeflitli motor geliflim aflamalar› içerisinde ortaya ç›kar
(Morgan, 1984). Bu aflamalar flu flekilde özetlenebilir: Yeni do¤an bebekler, ancak
görüfl alan›ndaki objelere bakabilirler. Yaklafl›k ikinci aydan itibaren gördü¤ü ob-
jelere uzanma çabalar› sergiler; üçüncü aydan itibaren gözleriyle hareket eden ob-
jeleri izleyerek, görsel olarak ona ulaflmaya çal›fl›r; dördüncü aydan itibarense gör-
sel izlemeyle elle uzanmay› koordine edebilir hale gelir; beflinci ayda objeye do¤-
rudan elini hareket ettirir. Sekizinci aydan itibaren ise objeleri tutmada oldukça ye-
terli biçimde ellerini kullanmaya bafllayabilir; bir yafl›ndan itibaren yürümeyle bir-
likte, bebekler daha koordineli etkinliklere giriflebilirler. Bebe¤in tutma becerisinin
geliflimi, bebe¤in kas ve sinir sisteminin olgunlaflmas›na ba¤l›d›r. Bununla birlikte,
bebe¤in geçirdi¤i yaflant›lar, denemeler bu becerilerin geliflimini h›zland›r›c› ya da
geciktirici olabilmektedir (Faw ve Belkin, 1989). 

Tuvalet Al›flkanl›¤›: Tuvalet al›flkanl›¤›n›n kazan›lmas› çocuklar›n büzücü kas-
lar›n›n olgunlaflmas›na, ba¤›rsak ve sidik kesesi üzerindeki kontrolü sa¤layabilme-
lerine ba¤l›d›r. Bebeklerin genellikle boflalt›m sistemiyle ilgili kaslar›, onlar›n yürü-
meye bafllamas›n› izleyen yaklafl›k 12. - 20. aylar aras›nda olgunlaflmaktad›r (Bafla-
ran, 1996). Bu nedenle, bebe¤in tuvalet e¤itimine bafllamak için en uygun zaman
dilimi 12. - 20. aylar aras› olabilir. Ancak, bebe¤in k›sa bir zaman içerisinde tuva-
let al›flkanl›¤›n› kazanmas› da beklenmemelidir. Baz› ana babalar çocuklar›n›n tu-
valet al›flkanl›¤›n› kazanmalar›nda aceleci davran›rlar. Bu davran›fl uygun olmay›p
kaslar›n olgunlaflmas› gerçekleflmeden verilecek bask›c› tuvalet e¤itimi çocukta ge-
liflimsel sorunlara yol açabilmektedir. Bununla ilgili olarak Freud ve Erikson’un ki-
flilik geliflimine iliflkin aç›klamalar›n› dikkate almak gerekir. Bu nedenle, ana baba-
lar›n; çocuklar› tuvalet e¤itimine tamamen haz›r oluncaya kadar beklemeleri, onla-
r› destekleyici ve kolaylaflt›r›c› bir yaklafl›m sergilemeleri gerekir. 

Bebeklik döneminde, fiziksel geliflimdeki ço¤u de¤iflmeler, olgunlaflmaya ve
geçirilen yaflant›ya ba¤l› olarak bireysel farkl›l›klar gösterebilir. Sonuç olarak; yafla-
m›n ilk iki y›l›, bebe¤in çok h›zl› bir biçimde büyüdü¤ü bir zaman dilimidir. An-
cak, bu büyümeyi yetersiz beslenme, geçirilen hastal›klar gibi çeflitli çevresel fak-
törler olumsuz yönde etkileyerek, fiziksel geliflimi engelleyici olabilir.

Bebeklik dönemindeki motor geliflimi aç›klay›n›z.
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Bebe¤in kendi kendine
beslenmesi, oyuncaklarla
oynamas› ve çevresindeki
objeleri tan›yabilmesi,
keflfedebilmesi ve
inceleyebilmesi ancak elle
tutma becerisinin
geliflimiyle gerçekleflir.

Bebeklik döneminde, fiziksel
geliflimdeki de¤iflmeler,
olgunlaflmaya ve geçirilen
yaflant›ya ba¤l› olarak
bireysel farkl›l›klar
gösterebilir.
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‹LK ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
‹lk çocukluk dönemi, bebeklik döneminin sona ermesinden itibaren yaklafl›k alt›
yafl›n bafllar›na kadar devam eden geliflim dönemidir. Bu dönem, okulöncesi y›lla-
ra denk gelir ve genellikle 3-5 yafl (2. yafl›n sonundan 6. yafl›n bafllar›na kadar de-
vam eden) olarak kabul edilir. ‹lk çocukluk dönemi içerisinde bedensel geliflimin
h›z› ya da büyüme de¤eri, bebeklik dönemine oranla azal›rken, hem kaba hem in-
ce motor becerilerin geliflimi h›zl› bir biçimde gerçekleflir. Bedensel büyümedeki
art›fllarla kaba ve ince kaslar›n geliflimi, çocu¤un biliflsel ve sosyal yönden gelifli-
minin de ilerlemesine katk›da bulunur. Bu dönem içerisinde gerçekleflen fiziksel
de¤iflmelerde büyük bireysel farkl›l›klar olmakla birlikte, çocuklar genellikle ben-
zer fiziksel geliflim örüntüleri sergilerler. 

Bedensel Özelliklerin Geliflimi
‹lk çocukluk döneminde, fiziksel geliflimin h›z› ve büyüme de¤eri bebekli¤e oran-
la yavafllar. Dolay›s›yla, bedensel özelliklerin geliflimi okulöncesi y›llarda yavaflla-
makla birlikte düzenli bir biçimde artmaya devam eder. 

A¤›rl›k: Bebeklik sonunda, çocu¤un a¤›rl›¤› do¤umdaki a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k
dört kat›na ulaflarak ortalama 12 kilogram olur. A¤›rl›ktaki bu art›fl oran›, ilk çocuk-
luk süresince gittikçe yavafllar. Beflinci yafl›n sonunda do¤um a¤›rl›¤› bireysel fark-
l›l›k göstermekle birlikte yaklafl›k alt› kat›na ulafl›r. Bu dönem süresince, erkek ço-
cuklar k›zlardan biraz daha a¤›rd›r. 

Boy Uzunlu¤u: Bebeklik sonunda çocu¤un boy uzunlu¤u ortalama 85 cm’dir.
‹ki yafl›ndan alt› yafl›na kadar olan dönemde, çocu¤un boy uzunlu¤undaki art›fl,
a¤›rl›ktaki art›fla benzer biçimde gittikçe yavafllar. Alt›nc› yafl›nda çocu¤un boy uzun-
lu¤u yaklafl›k 105-115 cm aras›nda olur. ‹lk çocukluk süresince; k›zlar›n boy uzun-
lu¤u, erkeklere göre biraz daha az olup, bu durum, erinlik y›llar›na kadar sürer.

Beden Oran›: ‹lk çocukluk döneminde, çocuklar›n beden oranlar›nda, dikkat
çeken de¤ifliklikler olmaya bafllar. Okulöncesi y›lllar süresince çocuklar›n beden-
leri incelir, bacaklar› bafllar›ndan daha h›zl› büyür ve bebeklerin çok iri bafll› görü-
nüflleri ortadan kalkar. Bebeklik dönemindeki beden oran› de¤iflmeye bafllar. ‹lk
çocukluk dönemi sonunda çocuk bedeni bir yetiflkinin sahip oldu¤u beden oran›-
na yaklafl›r (Akman, 1998).

Vücut Sistemleri: ‹lk çocukluk döneminde sinir sistemi geliflmeye devam
eder. Sinir hücrelerinin geliflmesiyle birlikte, beyin ve beyin fonksiyonlar› geliflir.
‹lk çocukluk süresince, çocuklar›n dolafl›m sistemi geliflimini sürdürür. Bu çerçe-
vede çocuklar›n bebeklikte çok h›zl› olan kalp at›fl h›z› yavafllar. Solunum sistemi
aç›s›ndan çocuklar, solunum sistemiyle ilgili kaslar›n›n geliflimini sürdürür ve be-
beklikteki solunumunu daha derin ve düzgün hale getirmeye bafllarlar. Sindirim
sistemi aç›s›ndan çocuklar, tüm besinleri sindirebilirler. Yaklafl›k üç yafllar›na gel-
diklerinde, süt difllerini ç›karmay› tamamlam›fllard›r. Ancak, yaklafl›k alt› yafl›ndan
itibaren süt diflleri, kal›c› sabit difllerle yer de¤ifltirmeye bafllar. Boflalt›m sistemi aç›-
s›ndan çocu¤un ba¤›rsaklar› üzerindeki kontrolü iyice geliflmifltir ve çocuk tuvalet
al›flkanl›¤› kazanm›flt›r. ‹skelet sistemi aç›s›ndan çocuklar›n kemikleri sertleflmeye
devam eder. Okulöncesi y›llar›nda, kemikler yeterince sertleflmedi¤i için, yanl›fl
uygulamalar ve durufllar sonucunda, kemiklerin biçimi bozulabilir (Baflaran, 1996;
Selçuk, 1996, Senemo¤lu, 2004). ‹lk çocukluk döneminde kaslar›n geliflimi ise ilk
çocukluk y›llar› süresince önemli ölçüde artar. Kaslardaki bu geliflim, çocuklar›n
motor becerilerinin gelifliminde kolayca gözlenebilir.
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‹lk çocukluk dönemi
içerisinde bedensel
geliflimin h›z› ya da büyüme
de¤eri, bebeklik dönemine
oranla azal›rken, hem kaba
hem ince motor becerilerin
geliflimi h›zl› bir biçimde
gerçekleflir.



‹lk çocukluk döneminde çocuklar›n bedensel büyüme örüntülerinde çok bü-
yük bireysel farkl›l›klar gözlenebilir. Okulöncesi yafllardaki çocuklar gözlendi¤in-
de, baz›lar›n›n di¤erlerinden daha k›sa, daha uzun, daha fliflman, daha zay›f, daha
kuvvetli ve baz›lar›n›n da daha c›l›z olduklar› fark edilebilir. Bu farkl›l›klar›n kay-
na¤›n› ise büyük ölçüde genetik faktörler oluflturmaktad›r. Ancak, içerisinde yafla-
n›lan çevresel koflullar›n etkisi de inkar edilemez (Santrock, 1997). 

Motor Geliflim
‹lk çocukluk döneminde, çocuklar›n kas geliflimi dikkat çekici düzeydedir. Kaslar›n
geliflimi sonucunda çocuklar yürüme, t›rmanma, yakalama, s›çrama gibi motor be-
cerilerde ilerlemeler sergilerler. Dolay›s›yla, ilk çocukluk döneminde kaba motor
becerilerin gerçekleflmesini sa¤layan kaslar, ince motor becerilerin gerçekleflmesini
sa¤layan kaslara göre daha fazla geliflmifltir. Bu becerilerin geliflmesiyle okulöncesi
çocuklar›n hareket düzeyi artar ve çevrelerini daha çok keflfedebilirler.

Kaba Motor Becerilerin Geliflimi: Kaba motor beceriler, genel kuvvet ve da-
yan›kl›l›k gösterecek biçimde bacaklarda ve kollarda büyük kaslar›n kullan›m›n›
gerektiren becerilerdir. Koflma, atlama, atma, t›rmanma gibi (Trawick-Smith, 1997).
Örne¤in anaokullar›na ya da parklara gidildi¤i zaman ilk çocukluk ça¤›ndaki ço-
cuklar›n büyük kaslar›n› kullanmay› gerektiren koflma, atlama, atma, t›rmanma ve
tekme atma gibi kaba motor becerileri sergiledikleri rahatl›kla gözlenebilir. 

‹lk çocukluk döneminde çocuklar oldukça hareketlidirler. Bu hareketlili¤i ne-
deniyle yerlerinde duramazlar ve kaba motor gerektiren (özellikle kollar ve bacak-
lar) etkinlikleri s›kl›kla sergilemek isterler. Bu dönemde, kaba motor beceriler git-
tikçe geliflir ve çocuk taraf›ndan kaba motor davran›fllar daha iyi ve mükemmel bi-
çimde gerçeklefltirilebilir duruma gelir. 

‹nce Motor Becerilerin Geliflimi: ‹nce motor geliflim; kollar, eller ve parmak-
lardaki daha küçük kaslar› koordine etme yeterlili¤ini ifade eder. ‹lk çocukluk dö-
nemi çocu¤u, yaklafl›k 4-5 yafl›ndan itibaren kendine yard›m etmeyi içeren beceri-
leri (dü¤mesini iliklemek, fermuarlar›n› çekmek ve ayakkab›s›n› giymek gibi) biraz
güçlük yaflamas›na ra¤men gerçeklefltirebilir duruma gelebilir. Okulöncesi y›llar›n
sonunda, çocuklar art›k kendi bafllar›na yiyebilir, yiyecekleri kesebilir, kendi bafl›-
na giyinebilir, elbiselerindeki büyük dü¤meleri ilikleyebilir, ayakkab›lar›n› giyebi-
lir, ka¤›da resimler yapabilir, hamurdan heykeller yapabilir, yapbozlarla rahatça
oynayabilir, parmaklar›yla kalemi tutarak insan resimleri yapabilir hale gelmifller-
dir. Ancak, bu motor becerilerin gelifliminde bireysel farkl›l›klar olabilecektir ve
baz› çocuklar h›zl› bir ilerleme gösterirken baz›lar› bu beceriler için yard›ma ihti-
yaç duyabileceklerdir (Trawick-Smith, 1997). 

Okulöncesi y›llarda çocuklar›n görme duyusu ve küçük kaslar› yeterli düzeyde
olgunlaflmad›¤› için, tam olarak el ve göz koordinasyonunu gerçeklefltiremezler.
Böylece, çok ince motor becerileri gerektiren küçük objeler üzerinde ve ayr›nt› ge-
rektiren ifllerde, gerekli baflar›y› sergileyemezler. Bu nedenle, okulöncesi çocukla-
r›n etkinliklerinde genifl, büyük ya da kal›n araç-gereçlerin kullan›m›n›n ye¤lenme-
si, büyük resimli, yaz›l› kitaplar›n seçilmesi daha uygun olacak ve onlar›n dikkati-
ni daha çok çekecektir (Erden ve Akman, 1998; Senemo¤lu, 2004). ‹lk çocukluk
y›llar› süresince kaba ve ince motor becerilerin gelifliminde cinsiyet farkl›l›klar›
gözlenebilir. Erkekler, k›zlardan daha kuvvetli olmakla birlikte k›zlar ince motor
becerileri gerektiren etkinliklerde erkeklerden daha çok yeterlilik gösterirler. 

‹lk çocukluk dönemindeki motor geliflim nas›ld›r?
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Kaba motor beceriler, genel
kuvvet ve dayan›kl›l›k
gösterecek biçimde
bacaklarda ve kollarda
büyük kaslar›n kullan›m›n›
gerektiren becerilerdir.

K›zlar ince motor becerileri
gerektiren etkinliklerde
erkeklerden daha çok
yeterlilik gösterirler.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

‹nce motor geliflim; kollar,
eller ve parmaklardaki daha
küçük kaslar› koordine etme
yeterlili¤ini ifade eder.



‹K‹NC‹ ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
‹kinci çocukluk dönemi, genellikle 6-12 yafllar aras›ndaki zaman dilimini kapsar.
Bu dönemin bafllar›nda çocuklar ilkö¤retim okuluna bafllarlar. Böylece, ikinci ço-
cukluk dönemi y›llar› ilkö¤retimin birinci kademesine karfl›l›k gelir ve çocu¤un ya-
flam›nda ço¤unlukla okul yaflant›lar› önemli bir yer tutar. 

Bedensel Özelliklerin Geliflimi
‹kinci çocukluk döneminde çocuklar›n, bedensel büyüme h›z› yaflam›n ilk y›llar›-
na göre yavafllam›flt›r ve ilk çocukluktaki gibi yavaflt›r. Bu yavafllayan fiziksel geli-
flim; ergenlik döneminin ilk y›llar›nda h›zl› ve ani bir büyümenin ortaya ç›k›fl›na
kadar devam eder.

A¤›rl›k: ‹kinci çocukluk döneminin ilk y›llar›nda a¤›rl›k art›fl›nda bir yavafllama
e¤ilimi görülür. Bu dönemin ilk y›llar›nda, bebeklik ve ilk çocukluk y›llar›nda ol-
du¤u gibi erkeklerin a¤›rl›klar› k›zlardan biraz daha fazla olma e¤ilimindedir. An-
cak, yaklafl›k 9-10 yafllar›ndan itibaren k›zlar›n a¤›rl›klar›nda h›zl› bir art›fl gerçek-
leflmeye bafllar. Bireysel farkl›l›klar olmakla birlikte k›zlar a¤›rl›k aç›s›ndan ilkö¤re-
timin birinci kademesinin sonuna do¤ru yafl›tlar› olan erkek çocuklar› geçerler.
Bunun sebebiyse, k›zlar›n erkeklerden daha önce erinli¤e girme belirtilerini gös-
termeleridir (Selçuk, 1996).

Boy Uzunlu¤u: ‹kinci çocukluk döneminin ilk y›llar›nda ayn› a¤›rl›kta oldu¤u
gibi çocuklar›n boy uzunlu¤undaki büyüme yavaflt›r. Dönemin ilk y›llar›nda, cinsi-
yet aç›s›ndan erkekler k›zlardan biraz daha uzun boyludurlar. ‹kinci çocukluk dö-
neminin sonuna do¤ru, a¤›rl›ktaki büyümeye paralel k›zlar›n boy uzunluklar›nda
çok h›zl› bir art›fl gözlenir ve yafl›tlar› olan erkekleri yakalayarak (9-10 yafllar›ndan
itibaren) geçerler. K›zlar›n bu y›llarda bedence daha yap›l› olmalar› onlar›n erinli-
¤e daha önce girmelerinin bir sonucu olarak kabul edilir (Erden ve Akman, 1998).

Beden Oran›: ‹lk çocukluk y›llar›nda gözlenen büyüme e¤ilimleri devam eder.
Bacaklar, gövde gittikçe uzar ve çocuk daha çok incelir. Böylece, ikinci çocukluk
y›llar› süresince çocuk bedeni yetiflkinleri and›ran bir yap›ya dönüflür. Yaklafl›k 12
yafllar›na geldikleri zaman çocu¤un beden oran› büyüklü¤ü, yetiflkinlerde gözle-
nen beden oran›na ulafl›r (Faw ve Belkin, 1989).

Vücut Sistemleri: ‹kinci çocukluk y›llar›nda sinir, dolafl›m, solunum, sindirim,
boflalt›m ve iskelet sistemi gibi bedensel sistemler büyümesini sürdürür. Örne¤in;
sinir sistemi olgunlafl›r, gücü ve koordinasyonu artar. ‹kinci çocukluk döneminde,
kemiklerdeki sertleflme geliflimini sürdürdü¤ü için, çocuklar›n kemik biçiminin bo-
zulmas› tehlikesi devam eder. Bu nedenle; ana, babalar›n ve ö¤retmenlerin duyar-
l› olmalar› gerekir. Bu dönemde, kas yap›s› ve gücü gittikçe artar. Bunun sonucun-
da, ince motor becerilerdeki geliflim de iyice artar (Baflaran, 1996; Selçuk, 1996).

Motor Geliflim
‹kinci çocukluk döneminde çocuklar, sinir, kemik ve kas yap›lar›n›n geliflmesi so-
nucunda bedenlerini daha fazla kontrol edebilirler. Bu çerçevede, çocuklar›n mo-
tor geliflimi ilk çocukluk dönemindekinden daha nitelikli hale gelir.

Kaba Motor Becerilerin Geliflimi: ‹kinci çocukluk y›llar›nda, okulöncesinde-
ki koflma, t›rmanma, atlama, yakalama, atma, z›plama, s›çrama, tekmeyle vurma ve
denge sa¤lama gibi temel kaba motor beceriler iyice geliflir. Bunun sonucunda da-
ha incelikli ve daha koordineli beceriler sergilenir. Örne¤in çocuk topla oynarken
koflmay›, durmay›, hareket etmeyi ve tekmeyle vurmay› bir arada kullanabilir. ‹ki
tekerlekli bisiklete binmek için hareketlerini ve dengesini koordine edebilir. Bir
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‹kinci çocukluk döneminde
büyüme, ilk çocukluktaki
gibi yavafllar ve kararl›l›k
gösterir.

‹kinci çocukluk döneminde
çocuklar›n motor geliflimi ilk
çocukluk dönemindekinden
daha düzgün ve daha
koordineli hale gelir.



objeyi f›rlat›rken, bedeninin tümünü kullanabilir, dengesini daha iyi sa¤layabilir.
Böylece, çocuklar, ilk çocuklukta edinilen motor becerilerini daha koordineli hale
getirirler. Okul y›llar›nda erkeklerin, ilk çocukluktaki gibi, pek çok kaba motor be-
cerileri, k›zlardan daha iyi gerçeklefltirdikleri gözlenir (Trawick-Smith, 1997). 

‹nce Motor Becerilerin Geliflimi: ‹kinci çocukluk döneminde çocuklar, ince
motor becerilerdeki yeterliliklerini de gelifltirirler. Bununla birlikte, bu dönemin ilk
y›llar›nda çocuklar›n bilek ve parmaklar›ndaki kemik ve kaslar henüz yeterli ol-
gunlu¤a ulaflmam›flt›r. Bu durum, okula bafllan›lan ilk y›llarda çocuklar›n, ilk ço-
cukluktaki gibi (ince motor geliflimi) kontrol gerektiren becerilerde zorlanmalar›na
neden olabilir (Selçuk, 1996). Onun için, okula bafllan›lan ilk y›llarda, çocuklardan
çok uzun süreli kalem tutmalar›n›, çok güzel ve düzgün bir biçimde yaz› yazmala-
r›n› beklemek uygun olmaz. Çocuklar, 10-11 yafllar›na do¤ru ellerini ve parmakla-
r›n› daha iyi kullanmaya bafllarlar. Böylece, küçük kaslar›n kullan›m›nda ve kon-
trolünde daha ince ve iyi yeterlilikler sergilerler. Ancak, bu kaslar ergenlik döne-
minde tam olarak ifllevlerini gerçeklefltirebilir duruma gelir. ‹kinci çocuklukta so-
nuna do¤ru, ince motor becerilerin iyice geliflmesiyle birlikte, çocuklar›n ayr›nt›,
incelik isteyen etkinliklere karfl› ilgileri artar ve bu etkinliklerle u¤raflmak hofllar›-
na gider. Bu dönemde, cinsiyet aç›s›ndan k›zlar›n ince motor kaslar›n›n geliflimin-
de erkeklerden biraz daha ileri olduklar› görülebilir (Erden ve Akman, 1998). 

ERGENL‹K DÖNEM‹NDE F‹Z‹KSEL GEL‹fi‹M
Ergenlik dönemi, ikinci çocuklu¤un sonundan (yaklafl›k 11-12 yafl) genç yetiflkin-
li¤in bafllang›c›na (yaklafl›k 18-19 yafllar) kadar olan yaklafl›k alt› veya yedi y›ll›k
süreyi içeren geliflim dönemidir. Çocukluk y›llar›ndan yetiflkinlik y›llar›na geçifl ya-
p›lan ergenlik y›llar›nda, bireyler oldukça h›zl› bir biçimde fiziksel geliflim ve de¤i-
flim yaflarlar. Ergenlik döneminin ilk y›llar›nda ise çok h›zl› bir biçimde bedensel
özelliklerde art›fl ve de¤iflim oluflur ve cinsiyete özgü özellikler ortaya ç›karak cin-
sel olgunlaflma gerçekleflir. Ergenlik bu ilk y›llar›ndaki ortaya ç›kan fiziksel gelifl-
meleri ifade etmek için, ergenli¤in ilk y›llar› “erinlik” olarak adland›r›l›r. Böylece,
fiziksel geliflim aç›s›ndan, bebeklik döneminin sonlar›ndan çocuklu¤un son y›llar›-
na kadar olan geliflim h›z›ndaki yavafllama e¤ilimi erinlikle birlikte yeniden h›zla-
n›r ve çok h›zl› bir fiziksel geliflim gerçekleflir. 

Bedensel Özelliklerin Geliflimi
Erinlik y›llar›nda bireyler, bedensel özellikleri aç›s›ndan çok h›zl› bir bedensel bü-
yüme gerçeklefltirirler. Erinlik y›llar›nda gerçekleflen bu h›zl› büyümenin bafllang›-
c›n› bireysel farkl›l›klar nedeniyle belirli bir yafl ile belirtmek güçtür. Ancak; birey-
sel farkl›l›klar olmakla birlikte k›zlar›n erkeklerden yaklafl›k iki y›l daha erken erin-
li¤e girdikleri görülmektedir. Böylece, genel bir fikir vermesi aç›s›ndan k›zlar›n 10-
11 yafllar›ndan ve erkeklerin 12-13 yafllar›ndan itibaren erinli¤e girdikleri belirtile-
bilir. Ancak, bireylerin erinli¤e girme yafl› belirtilen bu yafllardan daha önce veya
daha geç gerçekleflebilir. Çünkü, beslenme, hormonal iflleyifl gibi çeflitli nedenler
erinli¤in bafllang›c›nda ve bireysel farkl›l›klar›n gözlenmesinde önemli faktörler
olabilmektedir. 

A¤›rl›k: Erinlik y›llar›nda, ergenlerin çok h›zl› bir biçimde a¤›rl›klar› artar.
Özellikle, erinlik y›llar›nda k›zlar›n erinli¤e erkeklerden daha önce girmeleri nede-
niyle k›zlar›n a¤›rl›klar› erkeklerden daha fazla artar. Bu nedenle, k›zlar›n a¤›rl›k-
lar› erkeklerden daha fazla olur. Ancak bu durum erinlik sonras› de¤iflir ve erkek-
lerin de erinli¤e girmesi ile a¤›rl›klar› h›zla artarak k›zlar›n a¤›rl›klar›n› geçmeye
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Okul y›llar›nda erkeklerin,
pek çok kaba motor
becerileri, k›zlardan daha iyi
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12-13 yafllar›ndan itibaren
erinli¤e girdikleri kabul
edilir. K›zlar›n erkeklerden
yaklafl›k iki y›l daha erken
erinli¤e girdikleri aç›kça
görülebilir.



bafllad›¤› görülür. Ancak, a¤›rl›ktaki de¤iflime iliflkin bu e¤ilim gözlenmekle birlik-
te, bireysel fakl›l›klar her zaman için söz konusudur. 

Boy Uzunlu¤u: Erinlik y›llar›nda, ergenlerin boy uzunluklar› da çok h›zl› bir
biçimde artar. A¤›rl›k gibi, k›zlar›n erinli¤e daha erken girmeleri nedeniyle k›zlar›n
boy uzunlu¤u da erkeklerden daha önce artmaya bafllar. Ancak, yaklafl›k iki y›l
sonra erkeklerin de erinli¤e girmesi ile erkeklerin de boyu h›zl› biçimde artar ve
k›zlar›n boyuna ulaflarak onlar›n boyunu geçme e¤ilimi gösterir. Ancak, a¤›rl›k gi-
bi boy uzunlu¤unda da bu e¤ilim gözlenmekle birlikte, genetik ve çevresel faktör-
lerin etkisi ile bireysel farkl›l›klar›n görülmesi olas›d›r. 

Beden Oran›: Erinlik süresince büyüme, bedenin tüm organlar›nda ayn› h›zda
gerçekleflmez. Ellerde, kollarda, bacaklarda, ayaklarda ve yüz bölgesinde yer alan
organlarda büyüme h›z› farkl›d›r. Eller, ayaklar ve burun daha h›zl› büyür ve di¤er
organlara göre daha büyük gözükürler. Bunun sonucunda gençler, beden koordi-
nasyonlar›n› sa¤lamakta güçlük çekerler, hareketlerinde geçici sakarl›klar ve bece-
risizlikler gözlenebilir. Ayr›ca, ergenlik y›llar›nda bedensel görünümde bir orans›z-
l›k ortaya ç›kar. Bu orans›zl›k ergenlik döneminde büyümenin tamamlanmas›yla
yetiflkin düzeyine ulafl›r (Gander ve Gardiner, 1993; Selçuk, 1996; Senemo¤lu,
2004; Türküm, 2000). 

Vücut Sistemleri: Erinlikte gerçekleflen h›zl› fiziksel geliflim ile birlikte vücut
sistemleri de büyür ve geliflir. Ergenli¤in sonuna do¤ru bedensel sistemlerin büyü-
mesi azal›r ve yetiflkin düzeyine ulafl›r. Erinlikte bedensel büyümedeki art›flla bir-
likte gençlerin kemik ve kas yap›lar›nda dikkat çekici geliflmeler gerçekleflir. Erin-
lik döneminde kemiklerin boyu uzar, yap›s› iyice sertleflir. Kas dokusu geliflimi de
iyice artar (Baflaran, 1996; Selçuk, 1996)

Erinlikte iç salg› bezlerinin iflleyiflindeki art›flla fiziksel geliflim h›zlan›r. ‹ç salg›
bezlerinin salg›lad›klar› hormonlar, erinlikte ortaya ç›kan fiziksel de¤iflmelere do¤-
rudan yol açarlar ve yaklafl›k birkaç y›l içerisinde çocuklar›n bedenini bir yetiflkin
bedenine dönüfltürürler (Hoffman ve di¤., 1988). Ancak, hormonal iflleyifl aç›s›n-
dan da ergenler aras›nda farkl›l›klar olabilir. Örne¤in, erinlik y›llar›nda, iç salg›
bezleri hormonlar› yetersiz salg›lanabilir veya afl›r› derecede salg›lanabilir. Bu du-
rum, ergenin erinli¤e geç ya da erken girmesine sebep olabilir. 

Cinsel Olgunlaflma
Erinlik y›llar›nda, bireyler cinsiyetlerine özgü bedensel geliflmeler gösterirler ve
cinsiyetlerine özgü özellikleri edinerek, cinsel olgunlu¤a ulafl›rlar. Cinsiyete özgü
özellikleri içeren fiziksel de¤iflmelerin görülmeye bafllanmas›, genellikle, erinli¤e
girmenin de bir iflareti olarak alg›lan›r. 

Erinlik y›llar›nda, hem k›zlarda hem erkeklerde, cinsiyete özgü özelliklerde
dikkat çekici bir geliflim gözlenir. Bu özelliklerden baz›lar› birincil (temel) cinsiyet
özellikleri olarak adland›r›l›r. Birincil cinsiyet özellikleri, üreme ifllevinden sorum-
lu üreme organlar›n› içerir. Bunlar, erkekler için testisler ve penis, k›zlar içinse yu-
murtal›klar, rahim, vagina ve klitoris’tir. Bu organlar erinlikte fiziksel de¤iflmeler
sonucunda olgunlaflarak üretici duruma gelirler. Erinlikte birincil cinsiyet özellikle-
ri d›fl›nda baflka cinsiyete özgü özelliklerin ortaya ç›k›fl› da gözlenir. Bu özellikler-
se ikincil cinsiyet özellikleri olarak belirtilir. ‹kincil cinsiyet özellikleri, üreme fonk-
siyonuyla do¤rudan iliflkili olmayan, bedenin d›fl›ndan bak›ld›¤›nda gözle görüle-
bilen, cinsiyeti farkl›laflt›ran ilave özelliklerdir. Bu özellikler, her iki cinsiyette kol-
tuk altlar› ve kas›k bölgelerinde k›llar›n oluflmas›, erkeklerde belirgin biçimlerde
yüzde k›llar›n oluflmas›, sesin kal›nlaflmas› ve k›zlarda gö¤üslerin büyümesi ve
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ya¤larda art›fl gibi fiziksel de¤iflmeleri içerir. Birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri-
nin erinlikte ortaya ç›k›fl› bireysel farkl›l›klar göstermekle birlikte, ergenler benzer
bir ilerleme e¤ilimi sergilerler. Ancak, bedensel büyümedeki gibi, k›zlar›n cinsel
geliflimi erkeklerden daha erken bafllar ve böylece k›zlar, erinli¤e daha önce girer-
ler (Berk, 2000; Faw ve Belkin, 1989; Gander ve Gardiner, 1993; Selçuk, 1996).

K›zlarda erinlik, genellikle h›zl›, ani bir büyümenin oluflmas› ve gö¤üslerdeki
de¤iflmelerle bafllar. Boy uzunlu¤u art›fl›n›n doru¤a ç›kmas›yla ilk ayhali (adet gör-
me) oluflur. Böylece cinsel olgunlaflma gerçeklefltirilmifl olur. K›zlarda ilk ayhali
yaklafl›k 12 yafl›nda oluflmakta olup, ilk zamanlar düzensizdir. Erkeklerde erinli¤in
ilk belirtileri kas›klarda k›llar ortaya ç›kar, seste de¤iflmeler bafllar. Boy uzunlu¤un-
daki ani bir art›flla birlikte yaklafl›k 13-14 yafllar›nda ilk sperm üretimi gerçekleflti-
rilir (Vander Zanden, 1997). Erkeklerin erinlik döneminde olgun sperm hücreleri
üretmeye bafllamas›yla cinsel olgunlaflma gerçekleflmifl olur. Ergenler bu cinsel
özelliklerin de¤iflimine haz›rlanmal›, olumsuz ve yanl›fl bilgilendirici yay›nlar yeri-
ne ana babalar taraf›ndan do¤ru bir flekilde bilgilendirilmelidirler. 

Ergenlikte Bireysel Farkl›l›klar
Erinlik y›llar›nda ergenler, bedensel büyüme ve cinsel olgunlaflma aç›s›nda çok
büyük farkl›l›klar gösterebilirler. Baz› ergenler yafl›tlar›ndan daha önce erinli¤e gir-
me belirtileri göstererek ani, daha h›zl› bir bedensel büyümeyle ikincil cinsiyet
özellikleri kazan›rlar. Bu ergenlerin fiziksel de¤iflimi, “erken olgunlaflma” olarak
nitelendirilir. Baz› ergenlerse yafl›tlar›yla ayn› zaman diliminde erinli¤e girme belir-
tileri gösteremeyerek, ani ve çok h›zl› bir bedensel büyümeyle ikincil cinsiyet özel-
likleri kazan›m›n› gerçeklefltiremezler. Ancak, yafl›tlar›ndan daha sonraki bir za-
manda bu büyümeyi gerçeklefltirebilirler. Bu ergenlerin fiziksel de¤iflimiyse “geç
olgunlaflma” olarak adland›r›l›r. Ergenlerin ayn› yaflta olmalar›na ra¤men, yafl›tla-
r›ndan bedensel olarak farkl›laflt›klar›n› görmeleri, onlar›n kendilerine iliflkin olum-
suz duygular gelifltirmelerine yol açabilir. Erken olgunlaflan ergenler, h›zla de¤iflen
ve geliflen bedenlerine kolayca uyum sa¤lamayabilirler. Geç olgunlaflan ergenler-
se kendilerinin hiç büyümeyece¤i gibi bir alg› gelifltirerek, bunun s›k›nt›s›n›, kor-
kusunu ve endiflesini yaflarlar. Dolay›s›yla, büyüme ve cinsiyet özelliklerinin ol-
gunlaflmas› aç›s›ndan akran gruplar›ndan farkl›laflma, ergenler için güçlükler yarat-
makta, onlar›n, çevresindeki yetiflkinler ve akranlar›yla iliflkilerini etkileyebilmek-
tedir (Erden ve Akman, 1998; Gander ve Gardiner, 1993; Selçuk, 1996; Türküm,
2000; Vander Zanden, 1997). 

Yap›lan araflt›rmalar, ergenlerin akranlar›ndan daha erken ya da daha geç ol-
gunlaflt›klar› zaman, kendilerini farkl› alg›layabildiklerini göstermektedir. Örne¤in
erken olgunlaflan erkekler, akran iliflkilerinde daha baflar›l› olurlar ve akranlar›n›n
kendisine gösterdi¤i hayranl›k ya da popülerlikten hofllan›rlar. Onlar, okulda lider
pozisyonu sergilerler. Tersine, erkeklerde geç olgunlaflma hofl olmayan bir durum
olarak alg›lan›r. Akranlar ve yetiflkinlerden s›kl›kla olumsuz tepkiler alabilirler.
Bundan dolay›, yetersizlik ve reddedilme duygular› sergileyebilirler. Bu duygular,
asi davran›fllara yol açabilir. Tersine, k›zlar için erken olgunlaflma problemli olabi-
lir. Bu k›zlar; erken geliflen bedenlerine uyum gösterme çabas› içerisinde içe dö-
nük, kendine güveni eksik ve s›k›nt›l› olabilirler. Okulda daha az baflar› sergileye-
bilir ve içki, sigara gibi olumsuz davran›fllar› çok erkenden kazanabilirler. Geç ol-
gunlaflan k›zlar ise daha uyumlu geliflim gösterirler. Bu araflt›rma sonuçlar›; geç ol-
gunlaflan erkeklerle erken olgunlaflan k›zlar›n uyum güçlüklerini daha çok yaflaya-
bildiklerini göstermektedir (Berk, 2000; Faw ve Belkin, 1989; Vander Zanden,
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1997). Bu güçlüklerin yaflanmas›nda, kültürün beklentileri, ana babalar›n, ö¤ret-
menlerin ve akran grubunun sergiledi¤i tutum önemli belirleyiciler olabilmektedir.
Onun için, tüm yetiflkinlerin, ana babalar›n ve ö¤retmenlerin ergenlerle yak›n bir
iletiflim kurmalar›, onlara gerekli bilinci kazand›rmalar› için uygun davran›fllar ser-
gilemeleri gerekir. Çünkü, yak›n çevreden edinilen bilgiler ve sa¤lanan destek, on-
lar›n duygusal ve sosyal uyumlar›n› kolaylaflt›racakt›r.

Ergenlikte fiziksel aç›dan ne gibi bireysel farkl›l›klar ortaya ç›kabilir?

Ergenlik dönemi, fiziksel de¤iflmelerin yan› s›ra biliflsel ve sosyal de¤iflmeleri
de içerir. Bu dönem içerisinde ergenler, geliflen bedensel özelliklerini kabul ede-
rek, bedenlerine uyum sa¤lamaya çal›fl›rlar. Kendi bedensel özelliklerine ve görü-
nüflüne iliflkin duygu ve düflünceler gelifltirirler. Böylece, kendi beden yap›lar›na
iliflkin beden imgesi olufltururlar. Ergenlerin, kendilerine iliflkin olumlu bir beden
imgesi gelifltirmeleri gerekir. Ancak, ergenlik döneminde baz› ergenler bedensel
görünüfllerine iliflkin olumsuz bir alg› gelifltirebilirler. Ergenlerin bir k›sm› genellik-
le yüzlerinin ve bedenlerinin biçimine iliflkin s›k›nt›lar yaflarlar. S›k s›k aynaya ba-
karak kendisinde oluflan de¤iflimden hofllanmayabilirler. Baz›lar› kendilerini çok
zay›f ya da fliflman olarak alg›larlar. Baz›lar› yüzündeki sivilcelerinin, gözlüklerinin,
düzensiz difllerinin, burnunun, saç›n›n ve yüzünün biçiminin onlar›n d›fl görünüfl-
lerini bozdu¤unu düflünürler. Bunun gibi daha pek çok sebep, ergenin kendi be-
denini alg›lay›fl biçimini olumsuz yönde etkileyerek sürekli zihnini meflgul edebi-
lir. Çünkü ergenler, çevreleri taraf›ndan sürekli d›fl görünüfllerinin takip edildi¤i;
bedensel de¤iflmelerinin de¤erlendirildi¤i, giyimlerinin, makyajlar›n›n, saç flekille-
rinin kendilerine uygunlu¤unun dikkate al›nd›¤› gibi, ben merkezci düflünceler ge-
lifltirebilmektedirler. Bu nedenle, ço¤u ergen d›fl görünüfle önem verir. Ço¤unluk-
la d›fl görünüfllerini toplumda popüler olan kiflilerin, televizyon ve dergilerde gör-
dükleri modellerin tarzlar›na benzetmeye çal›fl›rlar. Akran gruplar› aras›nda geçer-
li ve kabul gören tarzda d›fl görünüfllerini olufltururlar. Böylece, çevreleri ve akran-
lar› taraf›ndan ilgi görecekleri, de¤er verilecekleri ve kabul görecekleri gibi gerçek-
çi olmayan bir alg› gelifltirebilirler. Bu alg›y› içeren ben merkezci düflünce ergenli-
¤e özgü bir düflünce tarz› olup, ergenlik sonundan itibaren etkisini kaybeder ve er-
gen, bedensel özelliklerini oldu¤u gibi benimser duruma gelir (Erden ve Akman,
1998; Türküm, 2000; Vander Zanden, 1997).

Ergenlik döneminde ergenlerin geç ve erken olgunlaflman›n yaratabilece¤i ola-
s› olumsuz etkilerinden etkilenmemeleri ve ergenlik sonunda kendilerine iliflkin
olumlu bir beden imgesi gelifltirebilmeleri onlar›n içinde bulundu¤u çevrenin yak-
lafl›m›na ve tutumuna da ba¤l›d›r. Örne¤in, ergenlerin çevresindeki anne babas›-
n›n, yak›nlar›n›n, ö¤retmenlerin ve akranlar›n ergenin ortaya ç›kan bedensel görü-
nüflünü ve cinsiyetine özgü özelliklerini olumsuz bir biçimde yarg›larda bulunma-
s›, alay etmesi veya komik bulmas› gibi de¤erlendirmeler onlar›n olumsuz beden
imgesi gelifltirmelerine neden olabilir. Bu nedenle, çevrenin, özellikle anne baba-
lar›n ve ö¤retmenlerin ergenin d›fl görüflüne yönelik ilgisini ve duyarl›l›¤›n› anla-
maya çal›flmal›, ergenler ile iletiflimlerinde dikkatli olmalar›, onlardaki ben merkez-
cil düflüncenin fark›nda olmalar›, ergenin ortaya ç›kan fiziksel de¤iflmelerine ilifl-
kin olumsuz de¤erlendirmelerden kaç›nmalar› gerekir. Ayn› zamanda anne baba-
n›n, ö¤retmenlerin, yak›nlar›n, yaz›l› ve görsel iletiflim organlar›n›n da ergenlik dö-
neminin özellikleri konusunda ergenleri bilgilendirmeleri ve onlara gerekli yak›n
ilgi ve deste¤i vermeleri gerekir.
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Ergenlik döneminde ana
babalar›n, ö¤retmenlerin ve
tüm yetiflkinlerin ergenin
beden yap›s›na iliflkin
duyarl›l›¤›n›n fark›nda
olmalar›, iliflkilerinde bunu
dikkate almalar› gerekir.
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‹nsan gelifliminde do¤um öncesi geliflimi

aç›klamak

Fiziksel geliflim, bedenimizin fiziksel yap›s› ve
büyüklü¤ündeki de¤iflmeleri içerir. Fiziksel geli-
flim sürecinde, bireylerin bedenleri gittikçe daha
çok geniflleyerek büyür, beden yap›lar› olgunla-
fl›r, bedenlerinin yap› ve fonksiyonlar› geliflir. Fi-
ziksel geliflim, bireyin kendisi ve içinde büyüdü-
¤ü çevre aras›ndaki etkileflimden ortaya ç›kar.
‹nsanlar, yaflam›n bafllang›c› olan döllenmeden
itibaren h›zl› bir flekilde büyür ve geliflirler. 
Do¤um öncesi dönemde, çok h›zl› bir fiziksel
geliflim gerçekleflir. Bu geliflim; dölüt, embriyo
ve fetüs evrelerinden geçerek ortaya ç›kar. Dö-
lüt evresi, döllenme ile bafllayan ilk iki haftal›k
zaman dilimindeki hücre ço¤almalar›n› içerir.
Embriyo evresi, sekizinci haftan›n sonuna kadar
devam eden ve organlar›n biçimlendi¤i evredir.
Fetüs evresiyse, do¤uma kadar devam eden, or-
ganlar›n büyüdü¤ü ve ifllevselli¤inin artt›¤› ev-
redir. Do¤um öncesi dönemde çeflitli genetik
ve çevresel faktörler bebe¤in fiziksel geliflimini
etkileyebilir. 

Bebeklik dönemindeki fiziksel geliflimi aç›klamak

Bebeklik döneminde çok h›zl› bir fiziksel geliflim
ortaya ç›kar. Bebekler yaflamak için gerekli fizik-
sel özelliklerle dünyaya gelmifllerdir ve bebeklik
süresince bu fiziksel özelliklerini h›zla gelifltirir-
ler. A¤›rl›k, boy uzunlu¤u, vücut sistemleri ve
duyusal özelliklerde h›zl› bir fiziksel geliflim ger-
çekleflir. Bebek do¤du¤unda, refleksleriyle mo-
tor etkinliklerde bulunurken, bebeklik dönemi
içerisinde yaflam için çok önemli olan yürüyebil-
me, elle tutma, ba¤›rsak ve sidik torbas›n› kon-
trol edebilme gibi temel motor becerileri geliflti-
rir. Ancak, bebeklik döneminde fiziksel gelifli-
min ortaya ç›k›fl›ndaki ço¤u de¤iflmeler, olgun-
laflmaya ve geçirilen yaflant›lara ba¤l› olarak bi-
reysel farkl›l›klar gösterebilir.

‹lk çocukluk dönemindeki fiziksel geliflimi

aç›klamak

‹lk çocukluk döneminde bedensel geliflimin h›z›
ve büyüme de¤eri, bebeklik dönemine oranla
azal›r, ancak düzenli bir biçimde artmaya devam

eder. Motor geliflim aç›s›ndansa hem kaba hem
ince motor becerilerin geliflimi h›zl› bir biçimde
gerçekleflir. Bu dönemde çocuklar›n kas geliflimi
dikkat çeker. Kas geliflimiyle birlikte çocuklar›n
yürüme, koflma, t›rmanma, yakalama, s›çrama,
vurma gibi motor becerilerinde ilerlemeler olur.
Böylece, bu dönemde kaba motor becerilerin in-
ce motor becerilere göre daha iyi bir flekilde ge-
liflti¤i gözlenir. Motor becerilerin geliflimiyle
okulöncesi çocuklar›n hareket düzeyi artar. Bu
dönemde, kaba ve motor becerilerin gelifliminde
cinsiyet farkl›l›klar› gözlenebilir.

‹kinci çocukluk dönemindeki fiziksel geliflimi

aç›klamak 

‹kinci çocukluk döneminde bedensel büyüme-
nin h›z› yaflam›n ilk y›llar›na göre yavaflt›r. An-
cak, büyüme kararl› bir flekilde devam eder.
Çocuklar sinir, kemik ve kas yap›lar›n›n gelifl-
mesi sonucunda, bedenlerini daha iyi kontrol
edebilirler, ilk çocukluk dönemindekinden da-
ha düzgün ve daha koordineli motor beceriler
gerçeklefltirebilirler. 

Ergenlik döneminde ortaya ç›kan fiziksel gelifli-

mi aç›klamak 

Ergenlik döneminde çok yo¤un bir fiziksel gelifl-
me yaflan›r. Ergenli¤in ilk y›llar› olan erinlikte,
bebeklikteki gibi çok ve ani bir bedensel büyü-
me ortaya ç›kar. Ayr›ca; erinlikte birincil ve ikin-
cil cinsiyet özelliklerinin ortaya ç›kmas›yla cinsel
olgunlaflma gerçekleflir. Erinli¤e, k›zlar, erkekler-
den yaklafl›k iki y›l daha önce girdikleri için da-
ha h›zl› büyür ve geliflirler. Bireylerin erinli¤e gir-
me yafl› çok büyük farkl›l›klar gösterebilir ve bu-
nun sonucunda baz› bireylerde erken olgunlafl-
ma ya da geç olgunlaflma gözlenebilir. Ergenlik
döneminde yaflan›lan yo¤un fiziksel geliflme ve
bu geliflmedeki bireysel farkl›l›klar, ergenlerin
beden yap›lar›na iliflkin alg›lamalar›n› etkileyebi-
lir ve ergenler baz› güçlükler yaflayabilirler. 
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1. Do¤um öncesi geliflim evreleriyle ilgili afla¤›daki
ifadelereden hangisi do¤rudur?

a. ‹nsan geliflimi do¤umdan bafllay›p yaflam›n so-
nuna kadar devam eder.

b. Yaflam›n bafllang›c› blastosistin rahime ulaflt›¤›
zaman rahim çeperine afl›lanmas›d›r.

c. Plesanta, içinde bebe¤in geliflmesini sürdürece-
¤i içinde s›v› bulunan kesedir.

d. Fetüs evresinde doku tabakalar› ortaya ç›kar ve
bebek geliflimini tamamlar.

e. Fetüs yedinci ayda tam olgunlaflmam›fl olmakla
birlikte do¤arsa hayatta kalmas› olas›d›r.

2. Organlar›n biçimlenmesi ve yap›s›n›n belirlenmesi
nedeniyle olumsuz çevresel etkilere karfl› son derece
duyarl› olan do¤um öncesi geliflim evresi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Fetüs
b. Dölüt
c. Blastosist
d. Embriyo
e. Döllenme 

3. Do¤um öncesi geliflimde yaklafl›k üçüncü haftan›n
bafl›ndan sekizinci haftan›n sonuna kadar devam eden
geliflim evresi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Fetüs
b. Blastosist
c. Embriyo
d. Yeni do¤acak
e. Dölüt

4. Bebeklerin bedensel özelliklerinin geliflimiyle ilgili
afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Yeni do¤an bebekler do¤duktan sonra rahim d›-
fl›ndaki dünyaya uyum sa¤lamaya çal›flt›klar› için
ilk birkaç gün a¤›rl›klar› ola¤anüstü derecede
art›fl gösterir.

b. ‹lk y›l›n sonunda ise bebe¤in a¤›rl›¤›, do¤um
a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k alt› kat› a¤›rl›¤a ulafl›r.

c. ‹lk y›l›n sonunda bebe¤in do¤umdaki boyu ol-
dukça h›zl› artarak %75 oran›nda büyür.

d. Yeni do¤an bebeklerin kalp at›fllar› ve solunum-
lar› düzensiz olup, dikkati çekmeyecek biçimde
oldukça yavaflt›r.

e. Yeni do¤an bir bebe¤in bafl›, di¤er beden or-
ganlar›na göre daha büyük olup yaklafl›k dörtte
biri (1/4) kadard›r.

5. Bebeklik döneminde gerçekleflen fiziksel geliflim ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Bebeklik döneminde çok h›zl› bir fiziksel geli-
flim gerçekleflir.

b. Birinci y›ldan itibaren, bebe¤in yürümeye baflla-
mas›yla a¤›rl›¤›ndaki art›fl h›z› gittikçe yükselir.

c. Bebe¤in k›k›rdak dokular›n›n kemi¤e dönüflme-
si bebeklikte h›zl› bir flekilde gerçekleflir. 

d. Bebeklikte normal koflullarda yürüme becerisi-
nin gerçekleflti¤i zaman dilimi 11-15. aylar aras›-
d›r.

e. Bebe¤in boflalt›m sistemiyle ilgili kaslar› genel-
likle 12-20. aylar aras›nda olgunlaflmaktad›r.

6. ‹lk çocukluk dönemindeki fiziksel geliflim ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Bedensel geliflimin h›z› ya da büyüme de¤eri
bebeklik dönemine oranla artarken, ince motor
becerilerin geliflimi yavafllar.

b. Çocu¤un boy uzunlu¤undaki art›fl, a¤›rl›ktaki ar-
t›fla benzer biçimde gittikçe artar.

c. Kemikler yeterince sertleflmedi¤i için, yanl›fl uy-
gulamalar ve durufllar sonucunda, kemiklerin
biçimi bozulabilir.

d. Çocuk bedeni bir bebe¤in sahip oldu¤u beden
oran› bak›m›ndan ayn› özellikleri gösterir.

e. Çocuklar›n bedensel büyüme örüntülerinde bi-
reysel farkl›l›klar› do¤rudan gözlemek bu dö-
nemde olanaks›zd›r.

7. Afla¤›dakilerden hangisi ince motor becerilerine bir
örnektir?

a. Ba¤›ms›z bir biçimde yürüme
b. H›zl› bir flekilde koflma
c. Bir nesnenin üzerinden atlama
d. Bir topa tekme atma
e. Elbisesinin dü¤melerini ilikleme

8. ‹nce motor kaslar›n geliflimi aç›s›ndan tam olarak ifl-
levlerini gerçeklefltirebilir duruma geldikleri geliflim dö-
nemi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bebeklik
b. ‹lk çocukluk
c. ‹kinci çocukluk
d. Ergenlik
e. Yetiflkinlik

Kendimizi S›nayal›m
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9. Ergenli¤in ilk y›llar›na ne ad verilir?
a. Geç olgunlaflma
b. Erinlik
c. ‹kinci çocukluk
d. Cinsel olgunlaflma
e. Erken olgunlaflma

10. Ergenlik döneminde, ergenlerin üremeyi gerçeklefl-
tirebilir duruma gelmesine ne ad verilir?

a. Cinsel büyüme
b. ‹kincil cinsiyet özelli¤i 
c. Erinlik
d. Yetiflkinlik
e. Cinsel olgunlaflma 

Fiziksel geliflim*... 06.07.2006 17:25:35
6-12 yafl döneminde fiziksel geliflim önceki dönemlere
göre daha yavaflt›r. Bedendeki de¤iflmeler yavafl oldu-
¤u için de çocuk hareket (motor) becerilerini en iyi fle-
kilde kullanmay› ve kontrol etmeyi ö¤renir. Beden ge-
liflimindeki bu yavafll›k, çocu¤un hareket becerilerinin
olgunlaflmas›na olanak tan›r. 
Enerjilerin çok fazla oldu¤u bu yafl dönemi çocuklar›,
enerjilerini olumlu ve amaca uygun olarak kullanmal›-
d›rlar. Aksi halde bu enerjilerini, rahats›z edici düzeyde
hareket halinde olma, kalem ›s›rma, t›rnak yeme gibi
yollarla d›fla vurabilirler. Evde fiziksel aktiviteyi k›s›tla-
yacak etkinlikler yerine, enerjilerini yap›c› flekilde d›fla
vurabilecekleri çal›flmalar yararl› olabilir. Ev ortam›n›n
buna uygun olarak düzenlenmesi, anne babay› sürekli
“dur, yapma, koflma, dikkat et” gibi uyar›larda bulun-
maktan kurtarabilir. 
Evde e¤er varsa uzun ve mümkün oldu¤unca bofl bir
koridorda evdeki basit eflyalar› kullanarak bir çiftlik
kurabilir, çad›r kamp› yapabilir, bebeklerini gezintiye
ç›karabilir, belki küçük bir basket potas›nda at›fllar
yapabilir.
Ev ortam›n›n mümkün oldu¤unca fiziksel olarak çocu-
¤a zarar verebilecek eflyalardan (köfleli cam sehpalar,
yüksek eflikler, büyük vazolar vb.) ar›nd›r›lm›fl olmas›
kaza riskini azaltabilir. Ancak her çocu¤un baz› kazalar
geçirerek, düflerek, küçük yaralar alarak büyüdü¤ünü
unutmayal›m.
Evde yap›labilecek çal›flmalar kadar çocuklar›n aç›k ha-
vada, bahçe, oyun park› vb. alanlarda oynamalar›, kofl-
malar› hem fiziksel geliflimleri aç›s›ndan hem de ener-
jilerini d›fla vurmalar› aç›s›ndan faydal›d›r. Özellikle fle-
hirleflme ve apartman kültürüyle birlikte çocuklar›n d›-
flar›da fazla zaman geçiremedikleri bir gerçek. Çocuk-
lar›n bilgisayar, televizyon karfl›s›nda geçirecekleri pa-
sif zamanlardan çok do¤al ortamda bulunmaya ihtiyaç
duyduklar›n› hat›rlay›p, onlar› d›flar› ç›kmaya teflvik
edebiliriz. 
Çocuklar›n aktivite kadar dinlenmeye de ihtiyaçlar› var-
d›r. Özellikle “ödev yapma” iflinin bir kabusa dönüflme-
mesi için, onun bir çocuk oldu¤unu hat›rlamal›y›z. Ço-
cuklar da gün içinde yorulmufl olurlar ve en az sizin ka-

Yaflam›n ‹çinden
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dar dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak onlar›n dinlen-
me flekilleri farkl› olabilir. Siz televizyon izleyerek din-
lenirken, çocu¤unuz oyuncaklar›yla oynayarak dinlen-
mek isteyebilir. 
Bu yafl çocuklar›nda büyük kas geliflimi, küçük kas ge-
liflimine oranla daha iyidir. Küçük kas geliflimini h›zlan-
d›rmak için, evde resim yapmak, lego türü oyuncaklar-
la oynamak, kesme - yap›flt›rma etkinlikleri yararl› ola-
bilir. Evde çocu¤unuzla birlikte yapaca¤›n›z çal›flmalar
hem onun geliflimine katk›da bulunacak, hem de birlik-
te zaman geçirmenizi sa¤layacakt›r. (Bu içerik Eyübo¤-
lu E¤itim Kurumlar› taraf›ndan sa¤lanm›flt›r).

Kaynak: http://egitim.milliyet.com.tr/Haber.aspx?Ha-
berNo=2630, Eriflim tarihi: 09.01.2008.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤um Öncesi Dönemde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
2. d  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤um Öncesi Dönemde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
3. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤um Öncesi Dönemde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
4. e   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bebeklik Döneminde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
5. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bebeklik Döneminde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
6. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lk Çocukluk Döneminde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
7. e   Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lk Çocukluk Döneminde

Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.
8. d   Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Çocukluk

Döneminde Fiziksel Geliflim” bölümünü göz-
den geçiriniz.

9. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ergenlik Döneminde
Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.

10. e   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ergenlik Döneminde
Fiziksel Geliflim” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Do¤um öncesi dönem, döllenme ile bafllar ve normal
koflullarda ortalama 38 haftal›k bir süre sonucunda be-
be¤in do¤mas›yla son bulur. Bu geliflim dönemi dölüt,
embriyo ve fetüs olmak üzere üç evreye ayr›larak aç›k-
lan›r. ‹lk evre olan dölüt evresi, yaflam›n bafllang›c› olan
döllenme bafllar ve ikinci haftan›n sonunda döllenmifl
yumurta hücresi olan zigotun rahime afl›lanmas› ile so-
na erer. Embriyo evresi, yaklafl›k ikinci haftan›n sonun-
dan itibaren bafllay›p sekizinci haftan›n sonuna kadar
devam eden do¤um öncesi evredir. Fetüs evresi, do-
¤um öncesi dönemin en uzun evresi olup gebeli¤in
yaklafl›k sekizinci haftas›n›n sonundan bebe¤in do¤u-
muna kadar geçen zaman dilimini içerir.

S›ra Sizde 2

Yeni do¤an bebekler, do¤ufltan getirdikleri refleksleriy-
le motor etkinliklerde bulunurlar. Bebeklik döneminde,
hareketlerdeki geliflme ile birlikte beden gittikçe artan
bir biçimde kontrol alt›na al›nmaya bafllar. Bebe¤in be-
deni üzerindeki kontrolü artar ve bebekler beceri içe-
ren hareketler gelifltirmeye bafllarlar. Motor geliflim, te-
melde olgunlaflmaya dayal› olarak geliflimin belirli yö-
nelimleri oldu¤u ilkesi çerçevesinde bafltan aya¤a do¤-
ru, içten d›fla ve merkezden uza¤a do¤ru, ve genelden
özele do¤ru geliflimsel yönelimler do¤rultusunda orta-
ya ç›kar. Bebeklik döneminde, ilerideki yaflam için ge-
rekli temel motor becerilerden yürüme, elle tutma (kav-
rama), ba¤›rsaklar› ve sidik torbas›n› kontrol etme gibi
motor beceriler geliflir.

S›ra Sizde 3

‹lk çocukluk döneminde kaba motor becerilerin gerçek-
leflmesini sa¤layan kaslar, ince motor becerilerin ger-
çekleflmesini sa¤layan kaslara göre daha fazla geliflmifl-
tir. Bu becerilerin geliflmesiyle okulöncesi çocuklar›n
hareket düzeyi artar ve çevrelerini daha çok keflfedebi-
lirler. Çocuklar›n genel kuvvet ve dayan›kl›l›k göstere-
cek biçimde bacaklarda ve kollarda büyük kaslar›n kul-
lan›m›n› gerektiren koflma, atlama, atma, t›rmanma ve
tekme atma gibi kaba motor becerileri rahatl›kla sergile-
dikleri gözlenebilir. ‹lk çocukluk dönemi çocu¤u, kol-
lar, eller ve parmaklardaki daha küçük kaslar› koordine
etme yeterlili¤ini içeren ince motor becerileri (dü¤mesi-
ni iliklemek, fermuarlar›n› çekmek ve ayakkab›s›n› giy-
mek gibi) biraz güçlük yaflamas›na ra¤men gerçekleflti-
rebilir duruma gelebilirler. Ancak, okulöncesi y›llarda

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

”
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çocuklar›n görme duyusu ve küçük kaslar› yeterli dü-
zeyde olgunlaflmad›¤› için, tam olarak el ve göz koordi-
nasyonunu gerçeklefltiremezler. Böylece, çok ince mo-
tor becerileri gerektiren küçük objeler üzerinde ve ay-
r›nt› gerektiren ifllerde, gerekli baflar›y› sergileyemezler. 

S›ra Sizde 4

Erinlik y›llar›nda ergenler, bedensel büyüme ve cinsel
olgunlaflma aç›s›nda çok büyük farkl›l›klar gösterebilir-
ler. Erken olgunlaflan baz› ergenler yafl›tlar›ndan daha
önce erinli¤e girme belirtileri göstererek ani, daha h›z-
l› bir bedensel büyümeyle ikincil cinsiyet özellikleri
kazan›rlar. Geç olgunlaflan baz› ergenlerse yafl›tlar›yla
ayn› zaman diliminde erinli¤e girme belirtileri göstere-
meyerek, ani ve çok h›zl› bir bedensel büyümeyle ikin-
cil cinsiyet özellikleri kazan›m›n› gerçeklefltiremezler
ve bu ergenler yafl›tlar›ndan daha sonraki bir zamanda
bu büyümeyi gerçeklefltirebilirler. Ergenlerin ayn› yafl-
ta olmalar›na ra¤men, yafl›tlar›ndan bedensel olarak
farkl›laflt›klar›n› görmeleri, onlar›n kendilerine iliflkin
olumsuz duygular gelifltirmelerine yol açabilir. Yap›lan
araflt›rmalar, ergenlerin akranlar›ndan daha erken ya
da daha geç olgunlaflt›klar› zaman, kendilerini farkl› al-
g›layabildiklerini göstermektedir. Örne¤in, araflt›rma
sonuçlar›, geç olgunlaflan erkeklerle erken olgunlaflan
k›zlar›n uyum güçlüklerini daha çok yaflayabildiklerini
göstermektedir. Ayr›ca, bu güçlüklerin yaflanmas›nda,
kültürün beklentileri, ana babalar›n, ö¤retmenlerin ve
akran grubunun sergiledi¤i tutum önemli belirleyiciler
olabilmektedir.
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Biliflsel Geliflim

‹nsano¤lunun bilgiyi edinme, belle¤inde iflleme ve muhafaza etme, ak›l yürütme,
belle¤indeki bilgiyi geri ça¤›rarak kullanma gibi biflilsel etkinliklerinin geliflimini
anlama ve aç›klamaya çal›flan bir dizi kuram vard›r. Bunlar aras›nda, Piaget’in
biliflsel geliflim kuram› özellikle belli geliflim evrelerinde biliflsel geliflimin niteli¤in-
deki niteliksel de¤iflmelere dikkat çekmesi aç›s›ndan, bugün de önemini koruyan
bir kuram olarak popüleritesini sürdürmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Biliflsel geliflimin insan yaflam›ndaki önemini aç›klayabilecek,
Biliflsel geliflimle ilgili temel kavramlar› s›ralayabilecek,
Biliflsel geliflimle ilgili temel kavramlar›n birbirleriyle ba¤lant›lar›n› aç›klaya-
bilecek,
Biliflsel geliflim dönemlerini aç›klayabilecek,
Biliflsel geliflime katk›da bulunma yollar›n› tart›flabileceksiniz.

N
N
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N
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• G‹R‹fi
• P‹AGET’N‹N B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M KURAMI
• P‹AGET’N‹N B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M DÖNEMLER‹ 
• B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M‹ DESTEKLEME YOLLARI

Örnek Olay

Türkiye’nin üstün zekal› çocuklar› anlat›yor
“Dersin 10-15 dakikas›n› dinler, sonra konuflurdum. Hep yaramaz çocuk oldum.
Ö¤retmenler beni dersten hep atarlard›. Derslerim çok iyiydi ama çal›flmazd›m.
Derste kafama bir fley tak›l›yordu. Hoca onu sormama izin vermiyordu. ‘Ders anla-
taca¤›m ben flu konu kald›, bu konu kald›.’ derlerdi. Dersten sonra soruyorum, ‘Bü-
yüyünce ö¤renirsin.’ diyorlard›. Burada en az›ndan ben bir bilgiyi ar›yorsam bana
o bilgiyi direkt vermese bile “Git fluraya bak .” diye yönlendiriyor, hocalar. ‘Büyüyün-
ce ö¤renirsin.’ demiyor kimse.” Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi dokuzun-
cu s›n›f ö¤rencisi 15 yafl›ndaki Yavuz Aç›kal›n, ‘normal’ e¤itim y›llar›n› bu sözlerle
özetliyor. fiimdiyse durum farkl›, üstün yetenekli bir çocuk oldu¤unun fark›na var›l-
mas›yla lise e¤itimine TEV‹TÖL’de devam eden ‘flansl›’ üstünlerden birisi o da... 

‘Ö¤retmenler bize objektif bakmal›’ 
130 IQ’yu taban alarak yapt›¤› s›navlar ve deneme kamp› sonucunda ö¤renci ka-
bul eden TEV‹TÖL’e gelene kadar Yavuz’un farkl› bir çocuk oldu¤una dair tespit
yap›lmam›fl. Ta ki ailesi tesadüfen gazetede üstün yetenekli ö¤rencilere ça¤r› ya-
pan ilan› görene dek. fiimdi, mevcudu 15’i geçmeyen s›n›flarda ders yapmaktan,
sorular›n› yan›tlar›n›n geçifltirilmemesinden ve bolca aktiviteye kat›lmaktan çok
memnun: “fiu okulda herkesi belirli uzakl›klarla koysalar bana düflen en az›ndan
birkaç metre alan var. Eskiden öyle olmuyordu. Özel okullarda okudum ama bir
s›ram vard› benim, 1000 kifli okuyor. Buraya gelene kadar basket oynuyordum.
Burada dramayla çak›flt›, dramay› tercih ettim. Zaman›m› sanata ay›rd›m. Klav-
ye, gitar, piyano çal›yorum. Cuma günleri ‹stanbul’a AKM’ye gidip flan e¤itimi al›-
yoruz.” Yeteneklerinin sözel alanda oldu¤unu düflünen Yavuz’un hedefi psikiyat-
ri... “‹nsanlar›n iç organlardan çok davran›fllar›yla ilgileniyorum. Kocas›yla kav-
ga eden kad›nlar de¤il, ama daha a¤›r vakalar ilgimi çekiyor.” diye ekliyor. Türki-
ye’de okuyup, yurt d›fl›nda yüksek lisans yapmak istiyor ama “Columbia Üniversi-
tesi’ne de hay›r demem tabii!” diye düzeltiyor hemen. Yavuz’a üstün yetenekli ço-
cuklar›n nas›l e¤itilmesi gerekti¤ini soruyoruz, “En iyisi yat›l›l›k bence” diyor. “Bir-
çok toplumda s›n›fland›rmalar var. Kimisi fakir, kimisi babas›n›n paras›yla dola-
fl›yor. Yat›l› olunca hem baz› ilgi alanlar›nda odaklaflabilir, hem de çocuk anne-
babas›n›n yönlendirmelerinden ba¤›ms›z olur. Mesela Ankara’da olsam, flan e¤i-
timine gitmek istesem, benim annem babam demez ama baflka bir anne baba ol-
sa, ‘Otur sen testini çöz’ derler. ‘Ne yapacaks›n, flark› m› söyleyeceksin ÖSS’de?’ di-
yebilirler.” diye anlatmaya bafll›yor. 

Kendisine daha objektif bakan ö¤retmenlere ihtiyaç duyaca¤›n› söylüyor. ‹çin-
deki potansiyelin ortaya ç›kmas› aç›s›ndan en önemli olan fley de bu... “Bence hiç-
bir anne baba çocu¤una objektif bakamaz. O yüzden de özel yetenekli ö¤rencile-
rin daha objektif kifliler taraf›ndan yönlendirilmesi daha önemli.” diye konuflan
Yavuz’un sözünü Merve al›yor. O da sosyalleflmenin artmas› gerekti¤i görüflünde: 

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=211640 Eriflim Tarihi:
11.02.2008 .
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G‹R‹fi
Her sabah uyand›ktan sonra, s›radan bir günde bile yapt›¤›m›z ne çok etkinlik var-
d›r. Tüm bu etkinlikler için gerekli olan ifllem yollar›n› her gün yeniden ö¤renmek
durumunda olsayd›k, bu yaflam›m›z› nas›l etkilerdi? Gündelik yaflam›m›z say›s›z
büyüklü-küçüklü sorunu çözmekle geçmektedir. fiu anda bir yetiflkin olarak sahip
oldu¤umuz sorumluluklar›, rolleri ve bunlar› yerine getirirken karfl›laflt›¤›m›z so-
runlar› gözümüzün önüne getirmeye çal›flal›m. Bu sorunlar› iki-dört yafl civar›nda
sahip oldu¤umuz zihinsel yeterliklerle çözmek durumunda olsak, yaflam›m›z nas›l
olurdu? 

Düflünebilmek, insan›, di¤er canl›lardan ay›ran en önemli özelliklerinden biri-
dir. Biliflsel geliflim de, insano¤lunun bilgiyi edinme, bellekte iflleme ve tutma,
ak›l yürütme, gerekti¤inde bilgiyi bellekten bulup kullanma, k›saca düflünme ey-
lemlerini ve bu eylemlerin geliflim sürecini irdelemektedir (Sprinthall ve Sprint-
hall, 1990). Biliflsel geliflime iliflkin kuramlar bu sürecin nas›l olufltu¤unu, süreci
etkileyen etmenlerin neler oldu¤unu, ne gibi çabalar›n bu süreci olumlu olarak
etkileyebilece¤ine iliflkin ipuçlar› vermektedir. Bu ipuçlar›n› kullanan e¤itimciler
ve anne babalar çocuklar›n geliflimlerinin seyrinde olup olmad›¤›n›, bu sürece ne
gibi katk›larda bulunabileceklerinin formüllerini gelifltirebilirler. Bu ünitede Pia-
get’nin Biliflsel geliflim kuram› ve dönemleri arac›l›¤›yla insan›n biliflsel geliflimini
inceleyece¤iz. 

Biliflsel geliflimin insan yaflam›ndaki önemini aç›klay›n›z.

P‹AGET’N‹N B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M KURAMI 
Piaget zihinsel etkinliklerin nas›l olufltu¤u üzerinde odaklaflarak kuram›n› gelifltir-
mifltir. Zihinsel geliflim süreçlerini, ak›l yürütme (uslamlama) ifllemlerini, biyolojik
temelini de gözard› etmeksizin inceleyerek bilime çok önemli katk›lar getirmifltir.
Kuram›n› oluflturma sürecinde Piaget, çocuklara çeflitli problemler vererek, bunla-
r› çözerken kulland›klar› mekanizmalar› ve zihinsel ifllemlerini gözlemifltir. 

Piaget, incelemeleri sonucu çocuklar aras›nda gözlenen performans farkl›l›¤›n,
sahip olduklar› bilgi birikiminden çok, durumu, olay›, problemi daha kapsaml› ola-
rak ele almalar›ndan ve daha karmafl›k zihinsel ifllemlerde bulunmalar›ndan kay-
nakland›¤›n› saptam›flt›r (Berk, 2000). Gözlemleri onu, zihinsel etkinliklerin nas›l
olufltu¤u üzerinde odaklaflmaya yöneltmifltir. Piaget biliflsel geliflim süreçlerini, ak›l
yürütme (uslamlama) ifllemlerini, biyolojik temelini de gözard› etmeksizin incele-
yerek bilime çok önemli katk›lar getirmifltir. Kuram›n› oluflturma sürecinde Piaget,
çocuklara çeflitli problemler vererek, bunlar› çözerken kulland›klar› mekanizmala-
r› ve zihinsel ifllemlerini gözlemifltir (Gander & Gardiner, 1995).

Piaget biliflsel geliflimin birbiriyle iliflkili dört faktörden etkilendi¤ini öne sür-
müfltür (Charles, 2003, s. 2). Bu faktörler; olgunlaflma, deneyim, sosyal etkileflim
ve dengelemedir. Bunlardan olgunlaflma; geliflimin fiziksel alan›yla ilgilidir. Bu
faktör özellikle merkezi sinir sisteminin olgunlaflmas›n› içerir. Deneyim ise; fiziksel
ve zihinsel etkinlikleri içerir. Deneyimler yaflam›n ilk y›llar›nda yakalama, emme,
yürüme, koflma, t›rmanma fiziksel yönü a¤›rl›kl› iken, ilerleyen y›llarda somut ob-
jeler hakk›nda düflünme ve giderek objelerle ilgili süreçler hakk›nda düflünme gi-
bi soyut özellikler tafl›r. Sosyal etkileflim ise, oynama, konuflma ve di¤er insanlarla
iletiflimi içerir. Di¤er faktör olan dengeleme; yukar›da belirtilen üç faktör olan ol-
gunlaflma, tecrübe ve sosyalleflme süreçlerini bir araya getirerek biliflsel yap›y› in-
fla etmeyi ve de yeniden infla etmeyi içeren bir kavramd›r. 
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Farkl› yafllardaki çocuk ve ergenlere ayn› soru sorularak, insan›n biliflsel gelifli-
minin yans›malar›n› görmek olas›d›r. Örne¤in “Rüzgar nereden gelir?” biçimindeki
bir soruya 6 yafl›ndaki çocuk: “‹nsan onu üfler.” 8 yafl›ndaki çocuk: “Gökten bulut-
lardan.” 10 yafl›ndaki çocuk: “Onu a¤ac›n dallar› yapar.” biçiminde yan›tlar vere-
bilmektedirler (Charles, 2003, s. 38).

Bir baflka örnekte “Nehirde su kendi kendine nas›l akar?” biçimindeki bir soru-
ya 8 yafl›ndaki çocuk: “Nehirdeki tafllar onu ak›t›r.” 9 yafl›ndaki bir çocuk “Arkadan
gelen di¤er sular onu iter.” 11 yafl›ndaki bir çocuk da “O a¤›rd›r afla¤›ya do¤ru
akar.” biçiminde yan›tlar verebilmektedirler (Charles, 2003, s. 38).

Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›nda bu düflünme biçimlerinin nas›l de¤iflti¤i-
nin aç›klamas› vard›r. Kuram› daha iyi anlayabilmek için öncelikle kuram›nda kul-
land›¤› temel kavramlar›, ifllevlerini ve birbirleriyle etkileflimleriyle kavramakta ya-
rar vard›r. 

Piget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›na göre biliflsel geliflimi etkileyen faktörler nelerdir? 

Temel Kavramlar
Bilifl; hem bilme ifllemi, hem de bilme eylemidir. Bilifl, bilgiyi nas›l organize ede-
ce¤imizi, düzenleyece¤imizi, biçimini nas›l de¤ifltirece¤imizi belirler. Bilifl; duyarl›-
l›k, alg›, imgeleme, ak›lda tutma, an›msama, problem çözme, anlam ç›karma ve
düflünme gibi ögeleri içerir. Bilifl hem bir süreç, hem de süreçte oluflan bir yap›d›r.
Yani bilifl, kifli ile çevresi aras›nda ba¤lant› sa¤layan düzenleyici bir mekanizmad›r.
Bu aç›klamalara göre, biliflsel süreç pasif de¤il, aktiftir. Kifli çevreyi etkiledi¤i gibi,
çevre de kifliyi etkiler. Biliflsel yaklafl›ma göre, çocuk bofl bir organizma de¤ildir.
Ö¤renme de pasif bir biçimde bofl bir kaseyi doldurma ifllemi de¤ildir. 

Olgunlaflma; kiflinin do¤ufltan getirmifl oldu¤u potansiyelin zaman içinde or-
taya ç›kmas›d›r (Bacanl›, 2007, s.40). Kiflinin olgunlaflmas› için herhangi bir çaba
göstermesi gerekmemektedir. Olgunlaflma kendili¤inden oluflan bir süreçtir. Kifli-
nin bu süreç sonunda ulaflt›¤› nokta ilgili olgunlaflma sürecinde bir olgunluk duru-
mudur. Biliflsel anlamda olgunlaflma ve olgunluk da, belli biliflsel düzeylere gele-
bilmesi ve biliflsel etkinliklerde bulunabilmesi için biyolojik, psikolojik ve toplum-
sal olarak haz›r olma halidir. Geliflim psikolojisinde özellikle biyolojik yönü a¤›rl›k
kazan›r. Bir yafllar›ndaki bir çocu¤un iskelet, kas ve sinir sistemi yeterli olgunluk
düzeyine gelmemiflse, yürümesi mümkün olamaz. Dil aç›s›ndan yeterli olgunluk
düzeyine gelmemifl bir çocuk konuflamaz. ‹lkö¤retim birinci s›n›ftaki bir çocu¤a,
biliflsel anlamda yeterli olgunluk düzeyine gelmemifl oldu¤u için trigonometrinin
mant›¤›n› ö¤retemezsiniz.

Biliflsel yap›lar; bireyin, bilgi da¤arc›¤›na yeni malzemeleri katma ifllemi s›ra-
s›nda kulland›¤› temel ögelerdir. Yaflam›n ilk y›llar›nda bu yap›lar daha az ve da-
ha ilkel düzeyde olurken, y›llar geçtikçe olgunlaflma ve deneyimin deste¤i ile gi-
deren nitelik ve nicelik aç›s›ndan zenginleflir. Örne¤in, ayla ilgili kavramlaflt›rma-
lar› aç›s›ndan üç, sekiz ve 18 yafllar›nda üç kifliyi ele alal›m. Üç yafl›ndaki çocuk
için ay, masal kitaplar›nda ve gökyüzünde gördü¤ü “ay dede” biçiminde bahsetti-
¤i bir nesnedir. Sekiz yafl›ndaki çocuk için ise, o art›k bir gezegendir. Çocuk ay›n,
günefl ve dünya ile iliflkilerini (örne¤in ay tutulmas›ndaki gibi) içeren bilgilere sa-
hip olabilmesi için biliflsel yap›lar›n›n karmafl›klaflm›fl olmas› gerekmektedir. Öte
yandan 18 yafl›ndaki gencin ayla ilgili bilgileri, çok daha genifl bir aç›dan evrene
bakmay› gerektirmektedir. Genç bunu biliflsel yap›lar›n›n geliflmiflli¤ine paralel
olarak yapabilmektedir.
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Bilifl: Alg›lamay›, tan›may›,
ak›l yürütmeyi ve
yarg›lamay› içeren bilginin
elde edilmesi eylemi ve
sürecidir.

Olgunluk: Belli becerileri
kazanmaya haz›r olunan
and›r.

Biliflsel yap›lar: Bireyin
gerek d›fl dünyadan gelen
uyar›c›lar›-bilgileri
ifllemesine ortam yaratan
haz›r olufllu¤udur.



fiema; biliflsel yaklafl›m›n önemli bir di¤er anahtar kavram›d›r. Piaget geliflimi,
bir uyum yapma süreci olarak görmektedir. Yaflam›n bafllang›c›nda bebekler basit
reflekslere sahipken, çocukluk döneminde çevreden gelen uyar›c›lar›n yaratt›¤› ih-
tiyaçlar› karfl›lamak için davran›fl repertuar›n› aflamal› olarak gelifltirirler. Çocuklar
dünya ile bafla ç›kmak için, oyun ve di¤er etkinlikler s›ras›nda çevre ile karfl›l›kl›
etkileflim yoluyla, kavram gelifltirir ve modeller olufltururlar. Bu ögelerin tümü fle-
ma kavram›n› oluflturur. Piaget insanlar›n çevrelerindeki belli türde durumlarla il-
gili olarak, gelifltirdikleri biliflsel yap›lar› aç›klamak için flema kavram›n› kullanm›fl-
t›r. ‹nsan›n düflüncesi; sadece kazand›¤› bilginin parçalar›ndan oluflmay›p, çevre-
den gelen bilgiyi yorumlayarak oluflturdu¤u, zihinsel çerçeve ya da flemalar›n› da
içerir. 

‹nsano¤lunun dünyaya gelirken birlikte getirdi¤i ilk flema emme flemas›d›r.
Uzun süre devam etti¤i gözlenebilen bu flema, daha sonra biçim ve nitelik de¤ifl-
tirir (Gander & Gardiner, 1995). Yukar›daki ay örne¤ine dönersek, üç yafl›nda iken
sahip oldu¤umuz “ay flemas›” oldukça k›s›rken, 18 yafl›na geldi¤imizde bu konu-
daki bilgilerimiz hem nitelik, hem de nicelik aç›s›ndan artm›fl, bilgiler aras›ndaki
ba¤lant›lar geliflmifl, yani “ay flemam›z” zenginleflmifltir.

Korunum; Nesnelerin örne¤in say›, uzunluk veya miktar›n, pozisyon, flekil
veya gruplamada de¤iflti¤i halde, özde ayn› oldu¤unun bilinmesidir (Charles,
2003). Korunum kavram›n›n a¤›rl›k, hacim, alan, madde, uzunluk ve nitelik koru-
numu gibi türleri vard›r. Bunlardan madde, uzunluk ve nitelik korunumu iflle-
möncesi ve somut ifllemler dönemlerinde kavramlaflt›r›l›rken, hacim ve a¤›rl›k ko-
runumu ile ilgili kavramlaflt›rmalar 12 yafl civar›nda oluflur. ‹lkö¤retimin ilk y›l›n-
da korunum kavram› geliflmifl bir çocuk “Bir kilo demir mi a¤›r, yoksa bir kilo pa-
muk mu?” sorusundaki tuza¤a düflmez ve ikisinin de ayn› a¤›rl›kta oldu¤u yarg›-
s›n› gelifltirebilir.

Dengelenim; Piaget’ye göre, insano¤lunun temel iki e¤iliminden biridir. Pia-
get, insan do¤as›n›n dengelenim amac›na uygun bir biçimde olufltu¤unu öne sür-
mektedir. Dengelenim geçici olarak çevre ile birey aras›nda dengenin sa¤land›¤›
durumlard›r. Böylece birey yeni durumuna uyum sa¤lar. Piaget, dengelenimin,
özümleme ve uyma olmak üzere, iki süreci içerdi¤ini belirtmifltir. ‹nsano¤lu yafla-
d›¤› her an için dünyada uyar›c›larla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Dünya; keflfedile-
cek, ö¤renilecek bilgiler kayna¤›d›r. Dengelenim geçici denge durumlar› olarak
görülebilir. Her yeni uyar›c› ile karfl›laflma an›nda, bu denge hali bozulur ve yeni
denge durumlar›n› araflt›rmaya yöneliriz Charles, 2003).

Örne¤in bu üniteye bafllarken geçici bir denge hali içindeydiniz. Bu ünitede
belki de günlük yaflamda hiç karfl›laflmad›¤›n›z yeni terimlerle karfl›laflt›n›z. Baz›la-
r›n› anlamakta güçlük çektiniz, o anda biliflsel anlamda geçici bir dengesizlik hali
olufltu. Bu durumdan ç›kmak için baz› eylemlere girifltiniz. Çünkü yeniden bir den-
ge hali yaratmak istiyorsunuz. Yani art›k biraz öncekinden farkl› olarak yeni bilgi-
lere sahipsiniz ve bu duruma uyum sa¤lama çabas›ndas›n›z.

Özümleme; Piaget’ye göre her zihinsel etkinlik, birbirine karfl›t iki e¤ilim olan
özümleme ve uyma aras›ndaki dengelenim taraf›ndan belirlenmektedir. Özümle-
me s›ras›nda birey olaylar›, nesneleri ve durumlar›, var olan düflünme biçimlerinin
içine almaktad›r (Nicolopoulou, 2004). 

Birey da¤arc›¤›nda var olan bilgileri kullanarak uyum sa¤lama çabas›ndad›r.
Uyumun devam›n› sa¤laman›n yolu, yeni durumlarla karfl›laflt›¤›nda da¤arc›¤›nda
var olan bilgileri devreye sokmak, yani onlar› kullanmakt›r. Bu bilgiler yetmedi¤in-
de da¤arc›¤›na yeni bilgileri katar, bu bilgileri içsellefltirir.
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fiema: Kiflilere, nesnelere
veya olaylara onlar›n
anlam›n› oluflturmak için
uygulanan örgütlü
düflüncedir.

Korunum: Bir nesnenin say›
veya miktar gibi
özelliklerinin görünümündeki
farkl›l›klara veya yüzeysel
de¤iflikliklere ra¤men
de¤iflmeyece¤ini anlama
yönündeki biliflsel beceridir.

Dengelenim: Bir denge
durumu veya yeni bir
duruma uyum sa¤lama
becerisidir.

Özümleme: Yeni bilgiyi ve
fikirleri almaya ve bunlar›
varolan bilgilere veya
flemalara uygun hale
getirme ifllemidir.



Uyma; Kimi zaman da yeni karfl›lafl›lan bilgiler öylesine farkl›d›r ki, uyum sa¤-
layabilmek için birey da¤arc›¤›ndaki bilgilerin bir k›sm›n› yeniden iflleme, de¤ifltir-
me gereksinimi duyabilir. Bu iflleme de uyma denir. Uyma, dünyan›n gerçe¤ini da-
ha iyi karfl›layabilmesi yönünde var olan bilgileri de¤ifltirme sürecidir. Böylece bi-
rey yeni bir kavramlaflt›rmaya ulaflarak uyum sa¤lamay› baflar›r. Uymada var olan
zihinsel yap›lar, d›fl dünyan›n yeni yönleriyle birlefltirilmek için yeniden örgütlen-
mektedir. Zeka eylemiyle kifli, d›flsal gerçekli¤in gerekliliklerine uyum sa¤laman›n
yan›nda, zihinsel yap›lar›n› da eksiksiz olarak korumaktad›r (Nicolopoulou, 2004).

Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi, özümleme; yeni deneyimleri eskile-
rine uydurma, uyma ise eski deneyimleri yenilerine uydurma sürecidir. Bu süreç-
ler, denge sa¤lama amac›na yönelik olarak, çok seri biçimde, belli bir s›ra izlemek-
sizin ve kurala ba¤l› olmaks›z›n kullan›l›rlar. 

Örgütleme; do¤ufltan getirilen do¤al e¤ilimlerden bir di¤eri olan örgütleme,
bireyin dünyayla ilgili bilgilerini düzenleme ifllevini içerir. Yafl ilerledikçe, yaflant›-
lar yoluyla elde edilen bilgiler gerekti¤inde kullan›labilmek ve yeni bilgilerin al›n-
mas›na ortam yaratabilmek için sistematik bir biçimde düzenlenir. ‹flte bu iflleme
örgütleme denir. Örgütleme sayesinde bilgiler birbirleriyle ba¤lant›lar›, fakl›l›klar›
ile bir bütün haline getirilir (Berk, 2000). 

Piaget, biliflsel geliflimde denge ve dengesizlik dönemlerinin birbirini art arda
izledi¤ini belirtmektedir. Piaget’ye göre çocuklar d›flardan gelen uyar›c›lar› pasif
olarak bekleyen basit organizmalar de¤ildir. Piaget bunun tam aksini öne sürmek-
tedir. Yani insanlar, içinde yaflad›klar› çevrede dinamiktirler, biliflsel anlamda ey-
lem içindedirler. ‹nsan çevresi ile etkileflim içinde oldu¤undan, yeni olaylara ve
fikirlere iliflkin ö¤renme açl›¤› içindedir. Yeni karfl›laflt›¤›m›z fleyler, bizim daha
önceki varsay›mlar›m›za uymad›¤›nda, neden böyle oldu¤unu sorar›z. Bizim böy-
lesi ö¤renme güdümüz, problematik durumlar›n üstesinden gelmeyi ö¤renmemi-
zi de sa¤lar. Dengeleme süreciyle eski bilgi ve yenisi aras›nda bir denge kurmay›
ö¤reniriz.

Piaget’nin kuram›nda temel kavramlar aras›ndaki ba¤lant› nas›l aç›klanabilir?

P‹AGET’NIN B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M DÖNEMLER‹
Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’nda büyüme, biri di¤erinden ay›rt edilebilir
özelliklere sahip aflamalar s›ralamas›ndan oluflur. Her bir dönemde ak›l yürütme
biçimiyle, durumlar› ele al›fl biçimi farkl›d›r. Çünkü biliflsel etkinlikler, ilk geliflim
döneminden sonuncusuna do¤ru giderek karmafl›klafl›r.

‹nsanlar›n düflünme süreçlerindeki farkl›l›klar, davran›fllara döküldü¤ü oranda
gözlenebilir. Kimi zaman, yaflam›n do¤al ak›fl› içinde, do¤al bir flekilde sergilenen
davran›fllar yoluyla, kimi zaman da problem durumlar› soruya dönüfltürdü¤ümüz-
de, gösterdikleri tepkilerle çocuklar, hangi geliflim döneminde olduklar›n›n ipuçla-
r›n› verebilirler.

Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’na göre, biliflsel yap›lar› giderek karmafl›kla-
flan, yeni flemalar›n›, uyma ve özümleme mekanizmalar›n› kullanarak zenginleflti-
ren, örgütleme ve dengeleme e¤ilimlerini kullanarak bir üst geliflim dönemine ç›-
kabilen çocuk, çok k›sa bir süre önce bilemedi¤i bir soruya, çok k›sa bir süre son-
ra, çok doyurucu yan›tlar verebilmektedir.

Yetiflkinler biliflsel geliflimlerine katk›da bulunma amac›yla, yeni denge durum-
lar›na yöneltmede çocuklar› zorlay›c› olmamal›d›rlar. Çocuklara; sorgulama, arafl-
t›rma, gözlem yapma ve ak›l yürütme türünde çabalara yöneltecek yo¤unlukta

68 E¤it im Psiko lo j is i

Uyma: Var olan bilgiyi
ayarlamay› veya flemalar›
yeni bilgilere ve fikirlere
uydurmay› içeren ifllemdir.

Örgütleme: Elde edilen
bilgilerin, daha sonra
kullan›lmak üzere, benzerlik
ve farkl›l›klara göre
s›n›flanarak,
grupland›r›lmas› ifllemidir.
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uyar›c›lar verilmelidir. Ö¤retmenler, yeni kavramlar›, daha iyi problem çözme yön-
temlerini ö¤rencilerine sunarken, onlarda baz› dengeleme ifllemlerinin harekete
geçmesine neden olduklar›n› da unutmamal›d›rlar. Çünkü böylesi geçifl dönemle-
rinde çocuklara, daha çok psikolojik ve kiflisel destek vermeleri gerekecektir. 

Piaget’nin biliflsel geliflim dönemlerini aç›klayan kuram› insano¤lunun biyolojik
büyümeye paralel olarak geliflen biliflsel geliflimini aç›klamaktad›r. Piaget kuram›n-
da, do¤umdan yetiflkinli¤e kadar kullan›lan düflünme örüntülerini dönemlerle
aç›klam›flt›r. Tablo 11.1’de görüldü¤ü gibi, Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’nda
dört temel biliflsel geliflim dönemi bulunmaktad›r. Di¤er geliflim kuramlar›nda ol-
du¤u gibi, belirtilen yafllar, dönemlerin de¤iflmez kesim noktalar› olmay›p, birey-
sel farkl›l›klar› da dikkate alan yaklafl›k say›lar olarak ele al›nmal›d›r. Piaget, di¤er
geliflim kuramc›lar› gibi, her bir geliflim döneminde öne ç›kan özellik ve geliflimin
ivme kazanan yönünü o döneme isim olarak vermifltir. Örne¤in do¤ufltan getirilen
duyusal özelliklerin a¤›rl›kl› olarak kullan›ld›¤› ilk döneme Duyusal-Motor Dönem,
sezgilerin k›lavuzlu¤unda ifllem yap›lan döneme ‹fllem Öncesi dönem, somutlaflt›-
r›lmak flart›yla zihinsel ifllemler yap›labilen döneme Somut ‹fllemler Dönemi ve dü-
flünceler hakk›nda düflünebilme yetisinin yer ald›¤› döneme Soyut ‹fllemler Döne-
mi adlar›n›n verilmesi gibi (Charles, 2003).

Ancak, unutulmamas› gereken önemli bir nokta; her belli bafll› dönemin, ken-
dinden önceki ve sonraki dönemden, niteliksel olarak farkl› düflünme sisteminin
oldu¤udur. Her bir dönem, süreç boyunca büyük bir biçim de¤ifltirmedir. Bir di¤er
önemli nokta, çocuklar›n her bir dönemi düzenli bir ard›fl›kl›k içinde geçirmesi il-
kesidir. Yani hiç bir kimse ve hiç bir müdahale, dönemlerin s›ras›n› de¤ifltiremez.
Bir dönemin atlanmas› olas› de¤ildir. Di¤er bir deyiflle biliflsel geliflim dönemleri,
ard›fl›kt›r ve de¤iflmez bir s›ra izler. Ancak, bir çocuk akranlar›na göre daha yo¤un
olarak bir önceki dönemin özelliklerini sergileyebilir. Çocuklar kendi bafllar›na bi-
liflsel anlamda geri kalm›fll›klar›n›n üstesinden gelemezler, bir dönemden bir son-
rakine geçiflte kendi bafllar›na h›zlanamazlar. Her bir dönemde, yeterli deneyime
ve yeni bir dönemde do¤ru harekete geçmeden önce, yaflam›fl olduklar› deneyim-
leri içsellefltirmeye gereksinim duyarlar. Gözden kaç›r›lmamas› gereken bir baflka
nokta da biliflsel olgunluk aç›s›ndan bir dönemde olmas› beklenen bir çocu¤un,
bu döneme özgü özellikleri büyük ölçüde gösterirken, bir önceki döneme özgü
özelliklerin kal›nt›lar›yla bir sonraki döneme özgü p›r›lt›lar› da sergileyebilece¤idir. 

Bir ö¤retmen, kuram›n bilgileri ›fl›¤›nda ö¤rencilerinin geliflimlerini izleyebilir,
onlar›n geliflimsel ihtiyaçlar›n› analiz edebilir, uygun uyar›c›lar› ifle koflarak neyi,
nas›l ö¤retebilece¤ini zamanlayabilir. 

Duyusal-Motor Dönem (Bebeklik-‹ki Yafl)
Duyusal-motor dönemdeki biliflsel etkinlikler, öncelikle duyular yoluyla, yak›n
çevrede yaflanan deneyimlere dayal›d›r. Dönemin temel zihinsel etkinli¤i, çevrey-
le duyular aras›ndaki etkileflimdir. Bebekler bu dönemde deneyimlerine isim vere-
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Geliflim Dönemi (Kapsad›¤› yafl grubu)

Duyusal-Motor Dönem (Bebeklik-‹ki yafl)

‹fllem Öncesi Dönem (‹ki Yafl-Yedi Yafl)

Somut ‹fllemler Dönemi (Yedi-On ikiYafl)

Soyut ‹fllemler Dönemi (On iki Yafl-Yetiflkinlik)

Tablo 11.1
Biliflsel Geliflim
Dönemleri



cek dile ve sembollere sahip olmadan ve olaylar› fikirleri an›msamadan, o anki de-
neyime ba¤lan›rlar. Bebekler neler oldu¤unu görür ve bunu hissederler. Fakat de-
neyimlerini s›n›flayacak beceriye henüz ulaflmam›fllard›r. Tepkilerin hemen hemen
tamam›, durum taraf›ndan belirlenir. 

Bebekler alt› ayl›k olduklar›nda, nesneleri gözleri ile izlemeyi baflar›rlar. Bir du-
yusal motor davran›fl olarak gözle izlemenin gerçekleflmesi, zihin geliflimi için çok
önemlidir. Bu geliflim, duyusal motor dönemdeki önemli kavramlardan biri olan
kiflinin süreklili¤i kavram›n›n geliflimine ortam yarat›r. Bu dönemde önemli gelifl-
melerden bir di¤eri de nesnenin süreklili¤i kavram›n›n geliflimidir. Bebekler, nes-
ne gözlerinin önünden kayboldu¤unda, kendileri görmeseler de o objenin varl›¤›-
n› sürdürmekte oldu¤unu anlayabilmelerini yans›tan bu özellik, kiflinin süreklili¤i
kavram›n›n geliflimden sonra oluflur. Bebeklerden bir fleyi veya kifliyi saklay›p,
sonra ona gösterme ya da buldurma biçimindeki “ceee! oyunu” biliflsel geliflime
katk›da bulunan ifllevsel bir etkinliktir. Bu kavramlar›n geliflimi insano¤lunun bir
sonraki dönemde belirgin bir biçimde görülebilen bir yap›y› oluflturmalar›na ortam
haz›rlar. O da; objeler ve kifliler hakk›nda, onlar› temsil eden düflünceler gelifltir-
meye bafllanmas›d›r. Bir bebek, yeterli¤i çok ilkel düzeyde olsa da, bilgiyi kayde-
debilmektedir. E¤er konuflmas›, mimikleri ve çevreye verdi¤i mesajlar› henüz çok
s›n›rl› oldu¤u için, duyusal motor dönemde düflünce olmad›¤›n› varsayarsak ciddi
bir hata yapm›fl oluruz.

Nesnelerin farkedilmesi ve izlenmesi becerisi, bebe¤in kendini dünyada, ama
dünyan›n bir uzant›s› olmayan ayr› bir varl›k olarak farketmesi sürecinin bafllang›-
c› da say›labilir. Nesnenin süreklili¤i, bafllang›ç düzeyinde belle¤in neredeyse bafl-
lang›c› gibidir. Böylece bebekler, kay›p nesnelerin görüntülerini ak›llar›nda tutma-
ya bafllarlar. Yaflam›n ilk bir kaç ay›nda, gördükleri ayn› nesnelerin bir görünüp bir
kaybolmas›, zihinsel geliflim için önemli bir iflleve sahiptir. Piaget, görebilen ve do-
¤ufltan görme engelli bebekleri karfl›laflt›rm›fl ve bafllang›çtaki fleman›n yani zihin-
sel organizasyonun yetersizli¤inin, üç dört y›lda ve daha uzun y›llarda gözlenen
geliflim gerili¤ine yol açt›¤›n› gözlemifltir. Bu araflt›rma sonuçlar›; bebeklikle iki yafl
aras›nda duyusal motor dönemde görsel deneyimlerin eksikli¤inin, biliflsel yap›la-
r›n geliflmesini engelledi¤ini göstermifltir.

Bebeklikten, yaklafl›k iki yafl›na kadar, bebekler için karyolalar›, oynad›kça ses
ç›karan ç›ng›raklar› ve hatta battaniyelerinin üzerindeki figürler bile zengin uyar›-
c› olabilmekte ve onlar› bir sonraki döneme zihinsel olarak haz›rlamaktad›r. Bu ge-
liflim döneminde bebekler, duyular› arac›l›¤›yla birincil temel ö¤renmelerini ger-
çeklefltirirler ve yak›n çevrelerinden güçlü bir biçimde etkilenirler. Bu nedenle, ilk
y›llarda, çocuklar›n görsel ve temas yoluyla çeflitli uyar›c›larla karfl›laflmalar› çok
önemlidir.

‹fllem Öncesi Dönem (‹ki Yafl-Yedi Yafl)
‹fllemöncesi dönemde, düflünmenin niteli¤i de¤iflir. Art›k çocuklar bir önceki geli-
flim dönemindeki gibi yak›n duyusal çevreye ba¤›ml› de¤ildir. Bir önceki dönem-
de, geliflimi ivme kazanan nesnenin süreklili¤i kavram›n›n yan›nda, zihinsel imge-
ler geliflmeye bafllar, çocuklar hoplay›p z›plama, uzanma, t›rmanma, kapal› kutu-
lar› açma gibi becerileriyle s›n›rlar›n› geniflletir. 

‹fllem öncesi dönemin bafllar›nda, bask›n olan ö¤renme biçimi, deneme yan›l-
ma yöntemi a¤›rl›kl›d›r. Bu dönemde çocu¤a bir durumun olas› sonuçlar›n› aç›kla-
man›n, çocuk için bir anlam› yoktur. Örne¤in olas› tehlikeden çocu¤unu korumak
için bir annenin yüzlerce kez “Bak k›z›m buna dokunma yanars›n, uf olursun! Ora-
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alg›layabilmesini sa¤lar.



ya t›rmanma düflersin çok can›n yanar, bafl›n yar›l›r....” gibi uyar›lar› bir anlamda
suya yaz›lan yaz› gibidir. Çocuk s›cak çaydanl›¤a dokundu¤unda, onun kendini
yakabilece¤ini, kafas›n› çarpt›¤›nda kanapenin üzerinde z›plaman›n tehlikesini
ay›rt eder. Bu biliflsel s›n›rl›l›k çocuklar› dünyay› keflfetmeleri için kendi bafllar›na
b›rakmak gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Özellikle ‹fllem öncesi dönemin bafl-
lar›nda çocuklara onlara zarar vermeyecek deneme ortamlar› yaratarak, deneme-
yan›lma yöntemi arac›l›¤›yla ö¤renmelerine yard›m edilmelidir.

Bu dönemin bafllar›nda henüz çocuklar için sözcüklerin telaffuzu ve anlam› ke-
sinlik kazanmam›flt›r. Dilin anlam› ve ifllevi konusunda da yeterince bilinçli de¤il-
lerdir. Dille ilgili zengin uyar›c›lar›n oldu¤u bir çevrede bulunmak, çocu¤un dil ge-
liflimini olumlu yönde etkiler. Bu gerçek çocuklara bu dönemde formal dil e¤itimi
verilmesi gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Aksine dil planl› programl› olmadan
yaflam›n do¤al ak›fl› içinde geliflir. Bu nedenle anne babalar›n ve ö¤retmenlerin
özellikle kavram ve sözcük ö¤retmeye çal›flmalar› gereksizdir. Çocuk ö¤renmeye
çok haz›r oldu¤u için, gündelik yaflant›s› içinde, örne¤in; özel araban›n ya da bir
dolmuflun içinde bir yerden bir yere giderken, masal dinlerken, televizyonda bir
haber program› sunulurken, evlerindeki misafirler bir fley anlat›rken de sözcük da-
¤arc›¤›na yeni malzemeler eklemektedir. Çocuklar bu kazan›mlar›n› biz yetiflkinle-
ri çok flafl›rtan k›vrakl›kta kullanabilmektedir. 

‹fllem öncesi dönemde, dikkat çeken bir özellik benmerkezliliktir. Benmerkez-
lilik, bencillikten çok farkl› bir biçimde ortaya ç›kar. Bencillik, kiflinin bilerek ve is-
teyerek durumlar›n, koflullar›n kendi ç›karlar› yönünde olmas›na çaba göstermesi
anlam›n› tafl›maktad›r. Oysa benmerkezlilik, çocu¤un biliflsel yap›lar›n›n yeterince
geliflmemesi nedeniyle dünyaya ve di¤er insanlara sadece kendi aç›s›ndan baka-
bilmesi anlam›n› tafl›r (Berk, 2000). Çocuk baflkalar›n›n bak›fl aç›s› ile bakamad›¤›
için, di¤er insanlar›n kendisinden farkl› olabilece¤ini, gereksinimlerinin ve önce-
liklerinin olabilece¤ini dikkate alamaz. Benmerkezci davran›fl›n tam karfl›t› olan
davran›fl, empatik becerileri kullanmay› gerektirir. Empati, bir di¤er insan›n aç›s›n-
dan dünyaya bak›p, onun gördüklerini görmeye çal›flma, fark ettiklerini onunla
paylaflma sürecidir. Empatik beceri artt›kça, benmerkezlikten ç›kma flans› artar.
Çocuklar›n empati kurma becerilerini artt›rabilmek için bir durumu ve olay› de¤er-
lendirirken, farkl› aç›lardan olay› görmesine onu cesaretlendirmek, bu konuda ona
model olacak bir iletiflim tarz›n› gelifltirmek olumlu etkiler yarat›r. Çocuklar›n evcil
hayvan beslemeleri, sebze-çiçek yetifltirmeleri ve sanat e¤itimi almalar› gibi yaflan-
t›lar, onlar›n benmerkezcilikten ç›kmalar›nda ve empati kurma becerilerini gelifltir-
melerinde etkili yaklafl›mlard›r.

Bu dönemde a¤›rl›kl› olan düflünme biçimi olan sezgisel düflünme, çocuklar›n
olaylar› sezgilerine dayal› olarak, mant›k kurallar› dayanmaks›z›n aç›klama e¤ilim-
de olmalar› ile dikkat çeker. Bu dönemdeki çocuklar flu konularda çok zay›ft›rlar
(Charles, 2003, s. 3):

• Olaylar›n s›ras›n› aç›klama
• ‹fllevleri-özellikle sebep-sonuç iliflkisini aç›klama
• Say›lar› ve iliflkilerini anlama
• Baflka konuflmac›lar› do¤ru olarak alg›lama kurallar› hat›rlama ve anlama
Dönemin bafllar›nda, çocuklar dil becerilerini kullanarak isteklerini kolayca an-

latabilecek ve baflkalar›n›n anlatt›klar›n› kolayca anlayabilecek düzeye gelebilmifl
olmalar›na karfl›n akranlar› ile iletiflimleri zay›ft›r. Kendileri gibi benmerkezci dü-
flünceye sahip akranlar›yla çok s›k çat›flabilir, o denli de çabuk bar›fl›rlar. Toplu
halde oynarken bile çocuklarla aralar›nda diyalog yoktur. Toplu monolog da de-
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nebilen bu tav›rda grubun içinde “Herkes kendi konuflup kendi dinliyor.” duru-
mundad›r (Gander & Gardiner, 1995).

‹fllem öncesi dönemin bir baflka özelli¤iyse, bu dönemdeki çocuklar›n düflün-
ce biçimlerinin tek yönlü olmas›d›r. Çocuklardan zihinsel bir ifllem yapmalar› isten-
di¤inde ve bunu baflard›klar› gözlenir, süreci tersten iflletip yan›tlamas› istenerek
soru sorulursa, ifllemi yapamazlar. Tersine çevrilemezlik olarak adland›r›lan bu dü-
flünme biçimi de biliflsel yap›lar›n yeterince geliflmemifl olmas›n›n ürünüdür. Ço-
cuklar, bu tür bir ifllemi ancak bir sonraki geliflim döneminde yapmaya biliflsel ola-
rak haz›r olurlar.

Bu döneme özgü düflünme biçimini bir örnekte kolayl›kla görebiliriz: Dört ya-
fl›ndaki Ceyda’n›n Ceylin ad›nda bir kardefli vard›r. Ceyda’ya “Kardeflin var m›?” di-
ye soruldu¤unda “Evet, var: Ceylin.” diye yan›tlar. “Peki, Ceylin’in kardefli var m›?”
diye sorunca, “Yok, o daha bebek” der. “Peki, Ceylin’in ablas› var m›?” diye sordu-
¤umuzda “Tabii o benim, ben!” diye yan›tlar. 

Bu dönemde h›zlanan dil gelifliminin yans›mas› olarak çocuklar yetiflkinleri fla-
fl›rtacak derecede kavramlar› ve ba¤lant›lar›n› kullanabilirler de... Yukar›daki ör-
nekteki Ceyda’dan foto¤raf albümünden dedesini bulmas› istenir, o da kolayl›kla
gösterir. Bu talepte bulunan yetiflkin: “Aaa, deden de çok gençmifl!” der. Ceyda’n›n
yan›t›: “Ak›ll›m o genç de¤il, orta yafll›!” olur.

Bu dönemin bafllar›nda çocuklar gerçekle hayali kar›flt›r›rlar. Örnekteki Ceyda
gece rüyas›nda fare görür, a¤layarak uyan›r. Anne ve babas› ne deseler de odas›n-
da fare olmad›¤›na onu ikna edemezler. ‹fllem öncesi dönemdeki çocuklar canl› ile
cans›z› da kar›flt›rabilirler. Animizm olarak adland›r›lan bu durum biliflsel geliflimin
do¤al bir sonucudur. Çocuk, canl›lar› kimi zaman cans›z, cans›zlar› da canl›ym›fl gi-
bi görebilir. Bu yaflanan karmafla, çocu¤un yetersizli¤inden, sa¤l›ks›z oldu¤undan
de¤il, henüz böylesi bir ay›r›m› yapabilecek biliflsel olgunlu¤a ermemifl olmas›n-
dan kaynaklan›r. Önemli olan; yetiflkinlerin çocu¤un içinde bulundu¤u bu karma-
flay› besleyici türde davranmamalar›d›r.

Bu dönemde kullan›lan dilin yaz›m kurallar›, sözcükler gibi imgelerin kaydedil-
me kapasitesinde dikkati çeken bir art›fl söz konusudur. Anlama ve sözcük kullan-
ma becerisini kapsayan sözcük bilgisi özellikle dikkat çekicidir. ‹ki yafllar›nda 200-
300 sözcük olan s›n›rl›l›k, 5 yafl civar›nda 2000’e ç›kar (Gander & Gardiner, 1995).

Bu dönemde dilin kullan›m› aç›s›ndan da büyük bir hamle gözlenir. ‹fllem ön-
cesi dönemde çocuklar dil ö¤renmeye en yüksek düzeyde haz›r olduklar› için, on-
larla iletiflim içinde olan yetiflkinlerin yaklafl›mlar› çok önemlidir. Çocuklar›n ya-
flamlar›ndaki yetiflkinlerin çocuklara masal okumalar›, flark›lar, tekerlemeler ö¤ret-
meleri ve bu s›radaki tav›rlar› çocuklar›n dil gelifliminde çok önemli bir yere sahip-
tir (Gander & Gardiner, 1995).

‹fllem öncesi dönemin bafllar›nda, bask›n olan ö¤renme biçimi, deneme yan›l-
ma yöntemi a¤›rl›kl›d›r. Henüz çocuklar için sözcüklerin telaffuzu ve anlam› kesin-
lik kazanmam›flt›r. Dilin anlam› ve ifllevi konusunda da yeterince bilinçli de¤iller-
dir. Dille ilgili zengin uyar›c›lar›n oldu¤u bir çevrede bulunmak, çocu¤un dil geli-
flimini olumlu yönde etkiler. Bu gerçek çocuklara bu dönemde formal dil e¤itimi
verilmesi gerekti¤i anlam›na gelmemektedir. Aksine dil planl› programl› olmadan
yaflam›n do¤al ak›fl› içinde geliflir. Bu nedenle anne-babalar›n ve ö¤retmenlerin
özellikle kavram ve sözcük ö¤retmeye çal›flmalar› gereksizdir. Çocuk ö¤renmeye
çok haz›r oldu¤u için, gündelik yaflant›s› içinde, örne¤in; özel araban›n ya da bir
dolmuflun içinde bir yerden bir yere giderken, masal dinlerken, televizyonda bir
haber program› sunulurken, evlerindeki misafirler bir fley anlat›rken de sözcük da-
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¤arc›¤›na yeni malzemeler eklemektedir. Çocuklar bu kazan›mlar›n› biz yetiflkinle-
ri çok flafl›rtan k›vrakl›kta kullanabilmektedir (Gander & Gardiner, 1995).

Denemelik anlay›fl›n bu dönemde kullan›l›yor olmas›, çocuklar›n sözcükleri öz-
gürce kullanmalar›na yol açar. ‹lgisiz sözcüklerden birleflik sözcük yapar, hayal
güçlerini, fantezilerini kullanarak mant›¤a uymayan anlamlar ç›kar›rlar. Bu yafl gru-
bu çocuklar›, gerçekle düflün birbirine kar›flt›¤› öyküler anlat›r, hayali arkadafllar
edinir, anne ve babas›yla ve di¤er sosyal çevresiyle ilgili gerçekd›fl› öyküler anla-
t›rlar. Çocuklar bu etkinlikleri s›ras›nda kendi kendileriyle ya da hayali kiflilerle tar-
t›fl›r, böylece dili kullanmay› deneyerek kendilerini e¤itirler. Söylediklerinin ger-
çekle uyuflmazl›¤›n›n vurgulanmas›, söylediklerinin yalan olarak yorumlanmas›,
hatta söylemekte oldu¤u “kendi ürünü” flark› veya fliirin “saçma”, “uydurma” gibi
s›fatlarla yorumlanmas› çocuk üzerinde olumsuz etkiler yarat›r. Deneme çabalar›
önlenebilir, çocuk içe dönebilir. Bu gibi davran›fllarla, çocuklar›n kendini gelifltir-
me coflkusunu yitirmesine ve do¤ru ile yanl›fl, düfl ile gerçek gibi z›tl›klar karfl›s›n-
da kafas›n›n daha çok kar›flmas›na neden olunabilir. Böylesi uyar›c›lar, çocu¤un
biliflsel geliflimini art›r›c› de¤il, yavafllat›c› etki yaratacakt›r (Gander & Gardiner,
1995).

Böylesi durumlarda çocuklar›n bütün safl›klar›yla yapt›klar› fley; kazand›klar›
dil ve düflünme becerisini uygulamakt›r. Araflt›rmalar, bu dönemde, dikkate de¤er
bir düzeyde, konuflmaktan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar›n, geliflimsel eksikliklerinin
geriye dönüflsüz olabilece¤ini göstermifltir (Gander & Gardiner, 1995).

Yukar›da belirtilen geliflimsel özellikler, okulöncesi ça¤daki çocuklarda a¤›r-
l›kl› olarak gözleyebilir. Ancak günümüz koflullar›, teknolojinin gündelik yaflam-
da kullan›lmas›, anne-babalar›n çocuk e¤itimi konusunda bilinçlenmeleri, e¤itim
ortamlar›n›n gelifltirilmesi ve medyan›n çocuklar üzerindeki etkisine bak›ld›¤›nda
okulöncesi ça¤da olmas›na karfl›n bir çok çocukta bir sonraki geliflim döneminin
özelliklerine de rastlanabilmekte, öte yandan ö¤retimin ilk y›llar›ndaki 6-8 yaflla-
r›ndaki çocuklarda hala ifllem öncesi dönem özellikleri gözlenebilmektedir. Geli-
flimin temel özelliklerinden biri olan bireysel farkl›l›klar›n varl›¤›, bu durumu
aç›klamaktad›r.

Somut ‹fllemler Dönemi (Yedi-On iki Yafl)
Somut ifllemler dönemi, ilkö¤retimin ilk k›sm›na karfl›l›k gelen y›llar› kapsamakta-
d›r. Çocuk bu dönemde bir önceki dönemde kazand›¤› kavramlar üzerinde daha
karmafl›k zihinsel ifllemler yapabilir hale gelmifltir (Springhall ve Springhall 1990).
Ancak bu dönemin önemli bir s›n›rl›l›¤›, kuramda döneme verilen isimle vurgulan-
maktad›r: Çocuklar bu dönemde, zihinsel ifllemleri soyut kavramlar üzerinde ger-
çeklefltirememektedir. Ancak yaflamlar›nda karfl›laflt›klar› somut nesneler devreye
girdi¤inde, bu uyar›c›lar hakk›nda zihinsel ifllemler yapabilirler. ‹lkö¤retimin ilk
k›sm›nda matematik problemlerinde elma, armut, ceviz gibi nesnelerin kullan›lma-
s› bu dönemin do¤as› gere¤idir.

‹fllem öncesi dönemde ve bafl›nda tek yönlü ifllem yapabilen ya da s›n›rl› say›-
da özelli¤e göre s›n›flama yapabilen çocuk somut ifllemler döneminde zaman için-
de, birden çok özelli¤i dikkate alarak s›n›flama yapabilir. Bir süreci zihninde tasar-
layabilir bu sürecin sonunda ifllemi bafla çevirebilir. Örne¤in ilkö¤retim birinci s›-
n›f ö¤rencisi bir çocuktan elindeki abaküsü kullanarak, 10 say›s›n›n (1+9, 5+5, 2+8
v.b gibi) çeflitli kombinasyonlar›n› kurmas›n› isteyebilirsiniz. 

Çocuk, bir önceki geliflim döneminde belirgin olan benmerkezlilikten bu dö-
nemde büyük ölçüde ç›kar. K›smen hala kalan izler de, empatik becerilerinin ge-
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Somut ‹fllemler Dönemi:
Piaget’ye göre yedi ile on iki
yafl aras›ndaki y›llarda,
somutlaflt›r›lmak flart›yla
zihinsel ifllemler yap›labilen
dönemdir.



liflimiyle yok olacak, böylece çocuk, kifliler aras› iliflkilerinde daha sa¤l›kl› ve etki-
li çabalara girecektir. Somut ifllemler döneminin tipik bir baflka özelli¤iyse koru-
num kavram›n›n kazan›lmas›d›r. Korunum, bir nesnenin say›, miktar gibi özgül
özelliklerinin görünümlerindeki yeniden düzenlemelere ya da yüzeysel de¤iflimle-
re karfl›n, de¤iflmeyece¤ini bilme yeterlili¤idir. Korunum kavram›n›n a¤›rl›k, ha-
cim, alan, madde, uzunluk ve nitelik korunumu gibi türleri vard›r. Bunlardan 12
yafl civar›nda oluflmas› beklenen hacim ve a¤›rl›k korunumu ile ilgili kavramlaflt›r-
malar hala devam ediyor olabilir (Berk, 2000). 

Somut ifllemler dönemi, çocuklar›n formel e¤itime kat›ld›klar› yafllar› kapsad›¤›
için, gerek anne babalar, gerekse ö¤retmenler çocuklar›n, düflünme, sorgulama ve
karfl›laflt›rma yapmalar›na ortam yaratabilirler. Bu dönemdeki biliflsel geliflimde ez-
berleme tekni¤iyle yeni bilgileri edinme önemli yer tutmaktad›r. Nitekim ilkö¤reti-
min ilk y›llar›ndaki çocuklara bakt›¤›m›zda; çok say›da fliir, flark›, (çarp›m tablosu
gibi) say›sal ifllem ve yabanc› dil dersinde sözcü¤ü ezberleme gibi e¤itimsel etkin-
likler içinde olduklar›n› gözleriz. Biliflsel geliflim aç›s›nda da, akademik geliflim aç›-
s›ndan da gerekli olan bu tekni¤in kullan›m oran› önemlidir. Çocuklardan, salt ez-
berleme yöntemiyle, belleklerine yeni bilgiler katmalar›n› bekleyen bir e¤itim an-
lay›fl›n›n benimsenmesinin pek çok istenmeyen sonuçlar› vard›r. Türk e¤itim siste-
minde de uzun y›llar gözledi¤imiz gibi, “ezberci anlay›fl” çocuklar›n bir üst biliflsel
geliflim düzeyine ç›kmalar›n› yavafllat›c› ve hatta engelleyici ifllev görür. Bu dö-
nemdeki çocuklara yaflayarak, gözleyerek ö¤renme f›rsatlar› verilmesi, onlar›n
“düflünmeyi” sevmelerini sa¤layabilecektir. 

Ne tür özellikler tafl›yan bir e¤itim ortam› somut ifllemler dönemindeki çocuklar›n soyut
ifllemler dönemine ç›kmalar›na yard›mc› olabilir? 

Soyut ‹fllemler Dönemi (On iki Yafl-Yetiflkinlik)
Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’na göre en üst düzey, soyut ifllemler dönemidir.
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, bu dönemde en üst düzeyde zihinsel ifllemler yap›-
l›r. Ergenlik ça¤›na geldi¤inde, birey biliflsel olarak bu döneme girmeye haz›r olur.
Ancak Piaget, yafl olarak uygun olsalar bile tüm insanlar›n bu düzeye ç›kamad›k-
lar›na dikkat çekmifltir (Gander & Gardiner, 1995). Bu döneme gelindi¤inde, hipo-
tetik düflünceler gelifltirilebilir. Ak›l yürütme etkinliklerinde tümdengelim ve tüme-
var›m yöntemleri kullan›labilir. Ergenlerin, bu düzeye ç›kar›labilmeleri, bu düzey-
de zihinsel etkinlik yapabilecek becerilere kavuflabilmeleri için, deneyim zenginli-
¤ine ve modellere ihtiyaçlar› vard›r. Ergenler, düflüncelerinin hafife al›naca¤› teh-
didini yaflamayacaklar›, destekleyici tav›rlarla karfl›laflacaklar›, tart›flma ortamlar›n-
da bulunmaktan hofllan›r ve bu sürece aktif kat›l›rlar. Ancak, böylece söz konusu
uyar›c›larla karfl›laflabilirler.

Ergenlik dönemindeki fiziksel geliflime iliflkin bilgileri an›msarsak; bu s›ralarda
ergen, bir yandan bedeninde oluflan h›zl› de¤iflime ayak uydurmak, bir yandan da
hormonlar›n›n düzensiz olarak çal›flmas› sonucu h›zla de¤iflen duygu durumunda-
ki de¤iflikliklerle bafla ç›kmak zorundad›r. Enerjinin ve zaman›n›n büyük bir k›sm›-
n› kendine yo¤unlaflt›rd›¤› bu dönemde yeniden gündeme gelen bir kavram var-
d›r: Benmerkezlilik. Ergen benmerkezlili¤i Elkind taraf›ndan ortaya konulan bir
kavramd›r (Sprinthall ve Sprinthall, 1990). Ergenin hem bedeninde, hem kiflili¤in-
de, hem de toplumsal olarak betimlenmesinde oluflan bu denli yo¤un de¤ifliklik-
lere uyum sa¤lamak için, kendisiyle bir önceki döneme göre, daha çok ilgilenme
ihtiyac› duymas›ndan kaynaklan›r. Ancak ergenlik döneminde ortaya ç›kan Ben-
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Soyut ‹fllemler Dönemi;
Piaget’ye göre on iki yafl ile
yetiflkinlik aras›ndaki
y›llarda, düflünceler
hakk›nda düflünebilme
yetisinin yer ald›¤›
dönemdir.



merkezlilik, ifllem öncesi dönemde ortaya ç›kan benmerkezlilikten oldukça farkl›-
d›r. ‹fllem öncesi dönemde gözlenen benmerkezlilik, biliflsel yap›lar›n henüz gelifl-
memesinin bir sonucudur. Oysa, soyut ifllemler döneminde gözlenen benmerkez-
lilik, ergenin, h›zl› bedensel de¤iflime ayak uydurabilmek için, kendisiyle çok mefl-
gul olurken, di¤er insanlarla kendisi aras›nda ay›r›m› yapamamas› sonucu ortaya
ç›kar. Elkind, ergen benmerkezlili¤ini hayali seyirci ve kiflisel efsane isimlendirme-
leriyle aç›klam›flt›r.olarak adland›r›lm›flt›r. 

Elkind, hayali seyirci kavram›yla, ergenin kendisiyle afl›r› ilgili olmas›n›, sanki
çevresindeki bütün insanlar›n da, kendisiyle ayn› derecede ilgili oldu¤una inanma-
s›n› anlatmaktad›r. Ergen adeta sahnede oynayan bir aktrist ya da aktördür. Bütün
spotlar onun üzerine çevrilmifltir (Berk, 2000). Nitekim bu tip düflünce yanl›l›¤›n›
yans›tan örnekler olarak; yüzünde ç›kan bir sivilce yüzünden “dünyas› kararan!”,
kim onu görse, o sivilceyi ayn› flekilde fark edecek düflüncesiyle, o gün okula git-
memeye ve çok önemli bir s›nava girmemeye kalkan, her sabah ayna karfl›s›nda
saatlerce u¤rafl›p neredeyse bir tüp jöleyi saç›na süren, evden ç›k›flta, sokakta,
okulda, sonra yine sokakta ve eve girerken etek boyunu uzat›p k›saltmakla u¤ra-
flan ergenler verilebilir.

Ergen kendince öylesine bir dünya kurar ki onun yaflad›klar›n›, de¤il bu dün-
yada, bu evrende kimse yaflamam›flt›r. Yaflad›¤› duygular, düflünceler aç›s›ndan ev-
rende biricik oldu¤una inan›r. Elkind taraf›ndan kiflisel efsane olarak adland›r›lan
böylesi bir düflünceyi, her ergen gelifltirmeyebilir. Ancak, “Beni kimse anlayamaz.”
“Benim yaflad›klar›m› bu dünyada kimse yaflamam›flt›r.” “Kimse benim gibi seve-
mez.” türünden ifadelerle, kiflisel efsanenin ipuçlar›n› elde etmek olas›d›r. Ergen
benmerkezlili¤i, biliflsel geliflimin do¤al bir sonucudur ve ergenlik döneminin bafl-
lar›nda gözlenebilir. Ergen, gençlik dönemine do¤ru ilerlerken asl›nda ola¤an d›fl›
biri olmad›¤›n›, herkesin öyle çok meflgul olaca¤› fleyler varken, kendisiyle hiç de
düflündü¤ü oranda meflgul olmad›klar› ve olamayacaklar› gerçe¤ini alg›lar. Kendi-
ni daha gerçekçi bir biçimde ele alma sürecine girer. Elkind’e göre ergen benmer-
kezlili¤inin hayali seyirci ve kiflisel efsane biçimindeki oluflumlar› her ergen göz-
lenmeyebilir (Sprinthall ve Sprinthall, 1990).

Ergen, kendisine kim oldu¤u, nas›l bir insan oldu¤u sorular›n› çok s›k sordu¤u
bu dönemde, çevresinden de bu karmaflay› besleyen mesajlar almaktad›r. Örne¤in
Murtaza, h›zla ergenlik dönemine girmifl; boyu babas›n› geçmifl, sesi de¤iflmifl ve
di¤er fiziksel özellikleriyle kendini tan›makta güçlük çeker olmufltur. Bu flaflk›nl›-
¤›, bir gün, “O¤lum koskoca delikanl› oldun, hala bu çocukluklar› nas›l yapars›n?”
diye tepki gösteren, bir baflka gün inisiyatif kullanmaya kalkt›¤›nda, “Dur bakal›m
o¤lum, boyun uzad›, biraz b›y›klar›n ç›kt› diye adam m› oldun, sen daha dünkü
çocuksun!” diyebilen anne ve babas›n›n tepkileri ile de beslenmektedir. Yetiflkin-
lerin bu tür çifte mesajlar›, ergenin kim oldu¤u, nas›l bir insan oldu¤u sorular›n›n
yan›tlar›n› almalar›n› geciktirici etkiye sahiptir.

Soyut ifllemler dönemi üst düzeyde zihinsel etkinliklerin yap›labildi¤i bir dö-
nemdir. Bu döneme gelindi¤inde, hipotetik düflünceler gelifltirilebilir. Ak›l yürütme
etkinliklerinde tümdengelim ve tümevar›m yöntemleri kullan›labilir. Oysa, bir ön-
ceki dönemde, zihinsel etkinliklerde bulunabilmesi için kendisine sunulan malze-
menin, yaflam›n›n bir parças› olmas› gerekmekteydi. Ergenlerin, bu düzeye ç›kar›-
labilmeleri, bu düzeyde zihinsel etkinlik yapabilecek becerilere kavuflabilmeleri
için, deneyim zenginli¤ine ve modellere ihtiyaçlar› vard›r. Ergenler, düflüncelerinin
hafife al›naca¤› tehdidini yaflamayacaklar›, destekleyici tav›rlarla karfl›laflacaklar›,
tart›flma ortamlar›nda bulunmaktan hofllan›r ve bu sürece aktif kat›l›rlar. Ancak,
böylece söz konusu uyar›c›larla karfl›laflabilirler.
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Ergen benmerkezlili¤i:
Ergenlik döneminde gözlenir
ve ergenin kendisiyle yo¤un
ilgili olmas›n›n sonucu
olarak ortaya ç›kar.

Hayali seyirci: Elkind’e göre
ergenlik döneminde ortaya
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Kiflisel efsane: Elkind’e göre
ergenlik döneminde ortaya
ç›kan bir benmerkezci
düflünce biçimidir.

Çifte mesaj: Ergenlere
ebeveynlerinin kimi zaman
çocuk, kimi zaman da
yetiflkin gibi davran›rken
ilettikleri mesajlard›r.



Bir ö¤retmenin biliflsel geliflim dönemleri hakk›nda bilgili olmas›n›n ifllevi nedir?

B‹L‹fiSEL GEL‹fi‹M‹ DESTEKLEME YOLLARI
Piaget, kuram›nda özellikle çocuklar›n biliflsel geliflimini desteklemenin yollar› ko-
nusunda bilgiler vermektedir. Çocuklar›n geliflimlerine destek vermek için yetifl-
kinlerin haz›rlayacaklar› veya uyarlayabilecekleri ortamlar, olgunlaflma, deneyim,
sosyal etkileflim ve dengeleme fleklinde yukar›da da vurgulanan etmenler olarak
ifllev görürler. Bu ifllevi Piaget’nin gelifltirdi¤i bir test örne¤inde somutlaflt›rabiliriz.
Bu örnekte k›smen ifllem öncesi, k›smen de somut ifllemler dönemini özellikleri
gösteren çocuklara parça-bütün iliflkisini fark ettirmek amaçlanmaktad›r. Örnekte-
ki al›flt›rmalar arac›l›¤›yla çocuklar›n korunum kavram›n›n geliflimine, tersine çev-
rilme becerisini gelifltirilmesi ve dolay›s›yla say› kavram›n›n gelifltirilmesine nas›l
katk›da bulunuldu¤una dikkat ediniz. Bu al›flt›rma ile çocuklarda oluflan say› kav-
ram›, çocuklar›n dört ifllemin mant›¤›n› kavramalar›ndaki ve ifllem yapmadaki zor-
luklar aflmalar›na yard›mc› olabilmektedir.

Parçalar›n Bütüne ‹lave ‹fllemleri (Charles, 2003, s. 50-51)
Bu testin amac› çocu¤un, bütünün parçalar›ndaki düzenlemeler nas›l olursa olsun,
bütünün özünden bir fley kaybetmeden kald›¤›n› anlay›p anlayamad›¤›na karar
vermektir.
Gerekli Malzeme
• Bir torba piflmifl fasulye
• Bir torba iki farkl› renkte makarna
Yönerge
1. Sekiz tane fasulyeyi dörderlik iki grup olarak çocu¤un gözü önünde masaya

koy ve ona söyle: “Bu fasulyelerin bu gün senin kahvalt›l›klar›n oldu¤unu dü-
flünelim. Dördü sabah için, dördü de ö¤leden sonra için olsun.” 
fiimdi sekiz makarnay›, masaya dörderlik iki grup yap ve ona söyle: “Bu makar-
nalar›n da yar›n için kahvalt›l›klar oldu¤unu düflünelim.”
“Ama yar›n sabah çok aç olacaks›n, bu nedenle daha çok yemek ihtiyac›n› du-
yacaks›n.” (Ö¤leden sonraki gruptan 3 tanesini sabah kahvalt›s›na ait olan gru-
bun yan›na getir, gruplar 7 ve 1’lik olsun.)

2. Sor: “‹ki günde de yiyeceklerin miktar› ayn› m›? Burada (fasulyeler) ve burada
(makarnalar)?” 
Çocuk hay›r der ise, sor: “Ama burada ve burada (4+4’ü göstererek) olanlar, bu-
rada olanlarla (7+1’i göstererek) ayn› de¤il mi?”

3. Sadece, çocuk eflitli¤i anlamad›¤› zaman sor: “Onlar› (7+1) tekrar 4’lük (4+4)
gruplar yapabilir miyiz? Nas›l? Bana göster?”

4. E¤er çocuk do¤ru olarak yapar ise, sor: “fiimdi bunlar ve buradakiler ayn› m›?
Ve flimdi? (Onlar› tekrar 7 ve 1 e dönüfltür.)

Tart›flma 
‹lk paragraf›n iflaret etti¤i gibi, çocuklar de¤iflmeyen bir toplam olarak, onun par-
çalar›n›n çeflitli gruplamalar›yla say›n›n de¤iflip de¤iflmeyece¤ini anlayamaz, bu
nedenle toplama, ç›karma ö¤retiminden yeteri kadar yararlanamayacakt›r. Onlar
say›lar› ezberleyerek ö¤renebilirler ama bu ö¤renme yararl› olmayacakt›r. Çocuk-
lar onlar› problem çözmek için kullanmayacakt›r. 
5. Çocu¤un gözü önünde 18 makarnay› bir grup olarak masaya yerlefltir. Ona söy-
le: “Seninki ve benimki tam olarak ayn› olsun.” sonra “‹kimiz de ayn› miktarda al-
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d›k m›? kimin daha çok var? Onlar› ikimizin ayn› olacak biçimde böl.”
6. Makarnalardan iki grup olufltur, bir grupta sekiz di¤er grupta 14 olsun, ona sor:
“Çok olan nerede?” sonra söyle: “Onlar› ayn› yap.” Çocuk onlar› yerlefltirdikten
sonra sor: “Onlar ayn› m›? Niçin ayn› oldu¤unu bana söyle.”
Tart›flma
Bu hareketin do¤ru yap›lmas› çocu¤un bir say›tl› oluflturmas›n› gerektirir. Bu say›-
t› “‹ki grubun elementlerinden meydana gelen de¤iflmez bir bütün vard›r.” fleklin-
dedir. Çocuk bir grupta yapt›¤› de¤iflikli¤in, di¤er grupta da de¤ifliklik yapt›¤›n›
görmelidir.

Gündelik yaflam›n ak›fl› s›ras›nda da anne babalar, ö¤retmenler içinde bulun-
duklar› koflullar› de¤erlendirerek, yarat›c›l›klar›n› kullanarak çocuklar›n geliflimine
katk›da bulunabilirler Örne¤in okulöncesi ça¤da veya ilkö¤retimin ilk y›llar›ndaki
(k›smen ifllem öncesi, k›smen da somut ifllemler dönemine özgü özellikler göste-
ren) çocuklara uygulanabilecek bir al›flt›rmada çocuk evde anne veya baba ile kek
yap›labilir. Malzemeleri birlikte haz›rlarlar. ‹fllem bitince ebeveyn malzemeleri tek-
rar saymas›n› isteyebilir: (Çocu¤u oyuna davet eden bir ses tonu ve yüz ifadesiy-
le) “Haydi biz de TV’de gördü¤ümüz ahç›lar gibi, tarif verelim: ‹lk olarak malze-
melerimizi sayal›m!” “Haydi, bu keki nas›l yapt›k önce neyle bafllad›k, sonra neler
katt›k, anlatal›m.” gibi... Bir ders gibi de¤il de bir oyun gibi tasarlanan bu yaflant›
ile çocuktan, biraz önce haz›rlama süreci tamamlanm›fl kekin malzemelerini gözü-
nün önüne getirmesi ve onlar› s›ralamas› beklenmektedir. Bu al›flt›rma ile biliflsel
geliflimi aç›s›ndan tersine çevrilebilirli¤in, korunum kavram›n›n geliflimine destek
sa¤lanabilmektedir.

Okulöncesi ça¤daki çocuklar için uygulanabilecek bir baflka al›flt›rma-oyun da
flöyle kurgulanabilir: Çocuktan sofra haz›rlamada yard›m talep ederek, “Haydi ma-
saya hepimiz için birer kafl›k ve birer çatal götürür müsün? Babaannen de yeme¤e
gelmifl olsayd› masadaki çatal kafl›klar yetecek miydi? Sofraya eksik bir malzeme
koyup (örne¤in bir çatal› koymay›p) bulmas› istenebilir. “Ben çorba içmeyece¤im
için, masaya bir kafl›k eksik götürür müsün?” gibi uyar› ve yönlendirmelerle yetifl-
kinin yarat›c›l›¤›yla buldu¤u oyunlar arac›l›¤›yla çocuklar›n say› kavram›n›n geli-
flimlerine ek katk›lar sa¤lamak olas›d›r. Yukar›daki örneklerle, çocuklar›n dil ve
motor becerilerinin gelifliminin yan› s›ra bir fleyleri baflarman›n hazz›n› yaflama an-
lam›nda duygusal, masa düzeni, yeme adab›n› içsellefltirme aç›s›ndan da toplum-
sal kazan›mlardan söz edilebilir.

Ebeveynler ve anne babalar, gündelik yaflamla ilgili gereksinimler veya karfl›-
lafl›lan sorunlarla ilgili olarak ergenlerden “yard›m talep ederek” çeflitli projeler
gelifltirmelerine ortam yaratabilirler. Bu tür uygulamalarda, yetiflkinlerin ergenle-
rin fizik, kimya, matematik, biyoloji, tarih v.b derslerinden kazand›klar› bilgileri
ifle koflabilecekleri temalar oluflturmada yarat›c›l›klar›n› ifle koflmalar›, ergenlerle
empati kurmalar› çok önemlidir. K›smen somut, k›smen de soyut ifllemler döne-
mine özgü özellikler gösteren çocuklar için, bilgisayar, internet, yaralan›labilecek
önemli kaynaklardand›r.
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Biliflsel geliflimin insan yaflam›ndaki önemini

aç›klamak,

‹nsano¤lunun bilgiyi edinme, bellekte iflleme ve
tutma, ak›l yürütme, gerekti¤inde bilgiyi bellek-
ten bulup kullanma, k›saca düflünme eylemleri
ve bu eylemlerin geliflim süreci hem evrensel,
hem de kifliye özgü özellikler tafl›maktad›r. Bilifl-
sel geliflim denen bu süreci irdeleyen kuramlar
bu sürecin nas›l olufltu¤unu, süreci etkileyen et-
menlerin neler oldu¤unu, ne gibi çabalar›n bu
süreci olumlu olarak etkileyebilece¤ine iliflkin
ipuçlar› vermektedir. Bu ipuçlar›n› kullanan e¤i-
timciler ve anne babalar çocuklar›n geliflimleri-
nin seyrinde olup olmad›¤›n›, bu sürece ne gibi
katk›larda bulunabileceklerinin formüllerini ge-
lifltirebilirler. 

Biliflsel geliflimdeki temel kavramlar›n› s›ralamak,

Piaget gelifltirmifl oldu¤u Biliflsel Geliflim Kura-
m›’nda bilifl, korunum, flema, dengelenim, özüm-
leme, uyma, örgütleme, korunum gibi temel kav-
ramlar› kullanm›flt›r.

Biliflsel geliflimdeki temel kavramlar›n birbirleriy-

le ba¤lant›lar›n› aç›klamak
Piaget’ye göre, biliflsel geliflim; insan›n bilifllerin-
de, geçici denge ve dengesizlik halleri yarat›la-
rak oluflur. Olgunlaflma ve deneyimlere dayal›
olarak, biliflsel yap›lar›n ortam yaratmas›yla,
uyum sa¤lamaya yönelik çabalara giriflilir. Birey
ald›¤› bilgileri özümleme ve uyma süreçlerini kul-
lanarak, flemalara dönüfltürür. Bireyin, dünyayla
ilgili, giderek karmafl›klaflan bilgileri, flemalarda
kaydedilerek örgütlenir, düzenlenir ve böylece
yeni dengelemelere kavuflulur. Ancak bu bitme-
yen bir serüvendir. Yeni bir durum ya da bilgiy-
le karfl›lafl›ld›¤›nda süreç yeniden bafllar.

Biliflsel geliflim dönemlerini aç›klamak
Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›, dört temel bi-
liflsel geliflim döneminden oluflmufltur. Bu dö-
nemler; (1) Duyusal Motor Dönem, (2) ‹fllem
Öncesi Dönem, (3) Somut ‹fllemler Dönemi ve
(4) Soyut ‹fllemler Dönemleridir. Biliflsel geliflim,
ilk dönemden sonuncusuna do¤ru, giderek daha
karmafl›k zihinsel yetilerin geliflti¤i bir süreçtir.

Dönemlerde belirleyici ögeler, döneme ad›n› ver-
mektedir. ‹lk dönem, bebeklik dönemine karfl›-
l›k gelir ve biliflsel geliflim oluflumu için temelin
at›ld›¤› bir dönemdir. ‹kinci dönem, okulöncesi
y›llara karfl›l›k gelir. ‹lkel düzeyde bafllayan ak›l
yürütme etkinliklerinin ivme kazand›¤› gözlenir.
Üçüncü dönem, ilkö¤retimin ilk dönemine karfl›-
l›k gelen y›llar› kapsar ve Piaget’e göre insanlar›n
büyük bir k›sm› bu döneme özgü biliflsel özellik-
ler gösterirler. Son dönem, en üst düzeyde ak›l
yürütme etkinliklerinin oldu¤u dönemdir. ‹nsan-
lar ergenlik ça¤›na geldiklerinde bu döneme gir-
meye biliflsel olarak haz›r olabilirler. 

Biliflsel geliflime katk›da bulunma yollar›n› tar-

t›flmak,

Geliflimin do¤al seyri içinde, insano¤lu bir üst
döneme do¤ru yönelme e¤ilimi içindedir. Daha
üst geliflim düzeylerine ç›karabilmek için çocuk-
lara, içinde bulunduklar› geliflim dönemini dik-
kate alan uyar›c›lar›n yan› s›ra bir üst döneme
haz›rlay›c› uyar›c›lar verilmelidir. Çünkü geliflim,
kendi seyri içinde oluflur. Bazen de yeni bilgiler
bizim eski görüfllerimizle uyuflmaz. Belli bir dö-
nemde, ilk büyüme k›v›lc›mlar›, yavafl dengele-
meler ve küçük z›tl›klar›n sonucu olarak ortaya
ç›kar. Sonra, yeni bir deneme, hareketi bafllat›r,
burada yeni z›tl›klar ve yavafl birleflimler bizi bek-
lemektedir. Dengesizlikler, uyum için zekan›n ifl-
lemesine ortam yarat›r. Bu anlamda zihinsel bü-
yüme, son derece karmafl›k bir biçimde gerçek-
leflir ve çok daha etkili ak›lc› problem çözme ka-
pasitelerini yeni problemlere genelleyebilir. Ye-
tiflkinlerin çocuklardaki bu süreci harekete geçi-
rici bir ifllev üstlenmeleri gerekir. Ancak bunu
çocuklar› yeni denge durumlar›na yöneltmek için
zorlamaktan kaç›nmal›, sorgulama, araflt›rma,
gözlem yapma ve ak›l yürütme türünde çabalara
yöneltecek yo¤unlukta uyar›c›lar verilerek ger-
çeklefltirmelidir. Ö¤retmenler, yeni kavramlar›,
daha iyi problem çözme yöntemlerini ö¤rencile-
rine sunarken, onlarda baz› dengeleme ifllemleri-
nin harekete geçmesine neden olduklar›n› da
unutmamal›d›rlar. Çünkü böylesi geçifl dönemle-
rinde çocuklara, daha çok psikolojik ve kiflisel
destek vermeleri gerekecektir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Piaget’ye göre biliflsel geli-
flimi etkileyen faktörlerden biri de¤ildir? 

a. Olgunlaflma
b. Deneyim
c. Sosyal etkileflim
d. ‹letiflim 
e. Dengeleme

2. Vahide kek yapmay› çok seven bir çocuktur. Haz›r-
l›k yaparken un, fleker, süt gibi malzemeleri haz›rlar-
ken, kullan›lacak olan malzemelerin miktar›n› ayarla-
madaki ustal›¤› annesini çok flafl›rt›r. Örne¤in süt fliflesi-
nin dibinde kalm›fl olan sütün kek için gerekli olan bir
çay barda¤› miktar›nda oldu¤unu ölçmeden anlayabil-
mektedir. Vahide’nin bu özellikleri onun biliflsel özel-
liklerinden hangisine örnektir?

a. Örgütleme
b. fiema
c. Uyma
d. Özümleme
e. Korunum 

3. Animizmle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤-
rudur?

a. Biliflsel geliflimin do¤al bir sonucudur.
b. Biliflsel geliflimin sa¤l›kl› olmas› için olabildi¤in-

ce artt›r›lmal›d›r.
c. Çocuklar›n canl› nesneleri cans›zlardan ay›rt et-

mesidir.
d. Ciddi bir sorundur, tedavi edilmelidir.
e. Çocuklar›n cans›z nesnelerden korkmas›d›r.

4 ve 5. sorular› afla¤›daki metne dayal› olarak

yan›tlay›n›z.

Özge ve Bilge okulöncesi ça¤da olan iki k›z kardefllerdir.
Özge oyuncak bebe¤inin gerçekten can›n›n yand›¤›na
inanmaktad›r. Bilge ise bebe¤e ayn› annesinin ses tonu-
nu ve mimiklerini taklit ederek ninni söylemektedir.

4. Özge’nin tepkisi Piaget’in Biliflsel Geliflim Kuram›’n›n
hangi kavram›na örnektir? 

a. Animizm 
b. Özümseme
c. Uyma
d. Dengeleme
e. Uyum

5. Bilge’in davran›fl› Piaget’in Biliflsel Geliflim Kura-
m›’n›n hangi kavram›na örnektir? 

a. Uyma
b. Özümleme
c. Bilifl
d. Dengeleme
e. Uyum

6. Nesnenin süreklili¤i kavram› geliflimi, Piaget’in Bilifl-
sel Geliflim Kuram›’n›n hangi döneminin sonuna kadar
gerçekleflir?

a. Soyut ‹fllemler Dönemi 
b. Somut ‹fllemler Dönemi
c. ‹fllem Öncesi Dönemi
d. Duyusal-Motor Dönemi
e. Hem ‹fllem Öncesi hem de Somut ‹fllemler Dö-

nemleri

7. Çocu¤un benmerkezlilikten büyük ölçüde ç›km›fl
olmas› sonucunda yeni geliflim görevlerini kazanmaya
haz›rland›¤› dönem Piaget’ye göre hangi dönemdir? 

a. Duyusal-Motor Dönemi
b. ‹fllem Öncesi Dönemi
c. Somut ‹fllemler Dönemi
d. Soyut ‹fllemler Dönemi
e. Hem ‹fllem Öncesi hem de Soyut ‹fllemler Dö-

nemleri

8. Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’ndaki benmer-
kezlilik kavram›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si do¤rudur? 

a. Sadece ‹fllem Öncesi Dönem’de görülür.
b. Hem ‹fllem Öncesi, hem de Ergenlik Dönemi’nde

görülür.
c. A¤›rl›kl› olarak Somut ‹fllemler Dönemi’nde gö-

rülür.
d. Hem Somut ‹fllemler, hem de Ergenlik Döne-

mi’nde görülür.
e. A¤›rl›kl› olarak Duyusal-Motor Dönemi’nde gö-

rülür.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Biliflsel geliflimle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Uygun uyar›c›lar verilirse, baz› dönemleri geç-
mek olas›d›r.

b. Yetersiz uyar›c›lar, geliflim üzerinde olumsuz et-
ki yapmaktad›r.

c. Çocu¤a ne kadar çok uyar›c› verilirse, biliflsel
olarak o kadar geliflmektedir.

d. Biliflsel geliflimi belirleyen en belirleyici unsur
yaflt›r.

e. Soyut ‹fllemler Dönemi’ne girebilmek için, er-
genlik ça¤›na gelmek yeterlidir.

10. Biliflsel geliflimi desteklemeyle ilgili uyar›c›lar hak-
k›nda; afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Olgunlaflmay› destekleyici nitelikte olmal›d›r.
b. Çocu¤a deneyim flans› vermelidir.
c. Çocu¤un geliflim düzeyinin en az iki düzey üze-

rinde olmal›d›r.
d. Çocu¤un haz›r olufl düzeyine göre ayarlanmal›d›r.
e. Çocukta geçici biliflsel dengesizlik yaratmal›d›r.

Yaflam›n ‹çinden

Kübra satranc›n kardeleni 

Annesi, babas›, felçli dedesiyle Mamak’›n Tepecik Ma-
hallesi’nde bir gecekonduda büyüdü Kübra Öztürk. ‹l-
kokul ikinci s›n›ftayken mahallede aç›lan satranç oku-
luna gitmeye bafllad›. Öylesine yatk›n ve tutkundu ki
satranca, k›sa sürede ödüller gelmeye bafllad›. Bulgur
pilav› ve tarhanayla beslenen o ufak k›z bugün ABD
üniversitelerinin peflinden kofltu¤u genç flampiyon ada-
y›. ...Kübra (16), anne babas› d›fl›nda abisi ve ablas›,
felçli dedesi ve büyükannesiyle bu evde büyüdü. Anka-
ra’da Mamak’›n Tepecik Mahallesi ‘nde Kayafl ‹lkoku-
lu’nda ikinci s›n›fa giderken, Gaziosmanpafla Rotary
Kulübü mahallede bir Satranç Merkezi açt›. Satranç ö¤-
retmeni ‹slam Osmano¤lu , okullarda yetene¤i olanlar›
araflt›rd›, Kübra da seçilen ö¤rencilerden biriydi. Mahal-
lelinin bafllang›çta “Bu kumar m›? Ne biçim spor!” diye-
rek tafllad›¤› kulüp binas›nda saatlerce çal›flt›. 
Satranca bafllad›ktan sekiz ay sonra hocas› Osmano¤lu
, onu ‹spanya’daki Dünya fiampiyonas›’na götürdü. Ora-
da yafl grubunda 44’üncü oldu. Bu turnuvadan sonra
da, k›zlarda Ankara ve Türkiye birincili¤ini kimse elin-
den alamad›. Turnuvalar›n y›ld›z›yd› art›k. Herkes onu
birbirine gösteriyor, baflar›s›n›n arkas›ndaki s›rr› merak
ediyordu. Annesine “K›z›n›z› neyle besliyorsunuz?” di-

ye sorduklar›nda, “Bulgur pilav› ve tarhana” cevab›n›
al›nca flafl›r›yorlard›. Kübra satranca büyük bir hevesle
sar›lm›flt›. “1998’de satranca bafllad›¤›mda bunun bir
spor oldu¤unu filan bilmiyordum. Bütün s›n›f satranç
oynuyordu. Zamanla herkes b›rakt›, yaln›z ben devam
ettim. ‹lk turnuvam olan dünya flampiyonas›nda 44’ün-
cü s›ray› al›nca bir gariplik oldu¤unu hissettim. 8 yafl›n-
dayd›m ve 10 yafl›ndakilerle oynuyordum! Bir y›l sonra
dokuz yafl›ndayken 10 yafl Türkiye üçüncülü¤ünü al-
d›m. 1999’dan sonra da 6 defa Türkiye flampiyonu, 2006
ve 2007’de ayr›ca Avrupa flampiyonu oldum.” 
Art›k mahallesinin gururu, çocuklar›n da idolüydü. Onu
gören Mustafa Y›lmaz , Melek Akbafl, Filiz Alt›nbafl, Me-
lek T›nbafl ve di¤erleri satranç turnuvalar›n›n gediklisi
oldu, flampiyonluklar› toplad›. Art›k kimse bu Mamakl›
çocuklarla karfl›laflmak istemiyordu. Ama içlerinden hiç
biri Kübra kadar sab›rl› ç›kmad›. Ço¤u ekonomik s›k›n-
t›lar nedeniyle satranc› b›rakt›. Kübra derslerden kalan
tüm zaman›n› satranç kulübünde geçiriyor, annesi ye-
mekleri evden oraya getiriyor, babas› çal›flt›¤› konfeksi-
yon atölyesinden ç›k›flta gidip k›z›n› al›yordu: “Yaflad›-
¤›m ortam› ve zorluklar› hiç düflünmüyorum. Federas-
yonun verdi¤i dizüstü bilgisayar ve kitaplar›mla satranç
çal›fl›yorum. Özel hocalarla ve müthifl imkanlarla çal›-
flanlar da var. Ama insan›n içinde o heyecan yoksa bir
fley yapam›yor. Ayr›ca öbür çocuklar›n güvenceleri var.
Benim yok ki! Ancak çal›flarak bir yere varabilirim.” ...
Sobal› bir gecekonduda, bir yandan turnuvalara, bir
yandan ÖSS’ye haz›rlanan Kübra, ailesinin de umudu.
Asgari ücretle çal›flan babas›n›n gücü Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü’ndeki o¤lu Mehmet’i
okutmaya yetmeyince Kübra yetiflti; Satranç Federasyo-
nu’ndan ald›¤› maaflla abisini okutmaya bafllad›. Kübra
son iki y›lda kendi yafl grubunda Avrupa flampiyonlu-
¤unu kimseye kapt›rmad›. Kas›m ay›nda Antalya’daki
Dünya Yafl Gruplar› Satranç fiampiyonas›’nda 16 yafl
grubu k›zlarda birinciyle ayn› puan› ald›; averajla dör-
düncü oldu. Bundan sonraki hedefleri de belli: “Art›k
büyüklerde yar›flmak istiyorum. Milli tak›m oyuncusu-
yum. Bir yandan da okula devam edip avukat olaca-
¤›m.” ... Beyin avc›lar› ABD’de Teksas Üniversitesi ‘nde
satranç burslusu olarak okumas› için teklifte bulundu.
fiimdi Mamak Lisesi üçüncü s›n›fta hem ÖSS’ye çal›fl›-
yor, hem de gelen teklifi düflünüyor. “Korkuyorum, ama
gitmek de istiyorum. Çünkü, kaderim de¤iflecek.” ...

Kaynak: Hürriyet Gazetesi’nden k›salt›larak al›nm›flt›r.
Eriflim Tarihi: 06.01. 2008. ”

“
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget’in Biliflsel Geliflim
Kuram›” bölümünü gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Kavramlar” bölümünü
gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Kavramlar” bölümünü
gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Kavramlar” bölümünü
gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Kavramlar” bölümünü
gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflim Dönemleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflim Dönemleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflim Dönemleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflim Dönemleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflimi Destekleme
Yollar›” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Düflünebilme yetisi insan›, di¤er canl›lardan ay›ran en
önemli özelliklerinden birisidir. Biliflsel geliflim de, in-
sano¤lunun bilgiyi edinme, bellekte iflleme ve tutma,
ak›l yürütme, gerekti¤inde bilgiyi bellekten bulup kul-
lanma, k›saca düflünme eylemlerini ve bu eylemlerin
geliflim sürecini irdelemektedir Biliflsel geliflime iliflkin
kuramlar bu sürecin nas›l olufltu¤unu, süreci etkileyen
etmenlerin neler oldu¤unu, ne gibi çabalar›n bu süreci
olumlu olarak etkileyebilece¤ine iliflkin ipuçlar› ver-
mektedir. Bu ipuçlar›n› kullanan e¤itimciler ve anne
babalar çocuklar›n geliflimlerinin seyrinde olup olmad›-
¤›n›, bu sürece ne gibi katk›larda bulunabileceklerinin
formüllerini gelifltirebilirler. 

S›ra Sizde 2 

Piaget biliflsel geliflimin birbiriyle iliflkili dört faktörden
etkilendi¤ini öne sürmüfltür. Bu faktörler; olgunlaflma,
deneyim, sosyal etkileflim ve dengelemedir. Bunlardan
olgunlaflma; geliflimin fiziksel alan›yla ilgilidir. Bu fak-
tör özellikle merkezi sinir sisteminin olgunlaflmas›n›
içerir. Deneyim ise; fiziksel ve zihinsel etkinlikleri içe-
rir. Deneyimler yaflam›n ilk y›llar›nda yakalama, emme,
yürüme, koflma, t›rmanma fiziksel yönü a¤›rl›kl› iken,
ilerleyen y›llarda somut objeler hakk›nda düflünme ve
giderek objelerle ilgili süreçler hakk›nda düflünme gibi
soyut özellikler tafl›r. Sosyal etkileflim ise, oynama, ko-
nuflma ve di¤er insanlarla iletiflimi içerir. Di¤er faktör
olan dengeleme; yukar›da belirtilen üç faktör olan ol-
gunlaflma, tecrübe ve sosyalleflme süreçlerini bir araya
getirerek biliflsel yap›y› infla etmeyi ve de yeniden infla
etmeyi içeren bir kavramd›r.

S›ra Sizde 3 

Yaflam›m›zda her fley görece yolunda giderken, var
olan bilgilerimizin aç›klayamad›¤›, dolay›s›yla anlam-
land›ramad›¤›m›z bir yeni uyar›c›yla-bilgiyle karfl›laflt›-
¤›m›z› düflünelim. Öyle ki, bu durum fark›nda olarak
veya olmayarak, yaflam›m›z›n hemen her an›nda ol-
maktad›r. Örne¤in bu sat›rlar› okudu¤unuz flu gibi...
Yeni uyar›c›y› anlamland›rmadaki zorluklar›m›zdan bi-
ri, henüz “biliflsel yap›lar›m›z›n” bu ifllem için yeterli
“olgunlu¤a” eriflmemifl olmas› olabilir. Bir baflka ne-
den söz konusu uyar›c›yla ilgili “biliflsel flemalar›m›-
z›n” zenginleflmemifl olmas› olabilir. Bu durumda ge-
len uyar›c›lar›, az çok ilgili bilgiler demetine yani “bi-
lifle” eklemek, yani özümleme iflleminde bulunmak

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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olacakt›r. Baz› durumlarda da sahip oldu¤umuz dil be-
cerisiyle ve kelime hazinesiyle ö¤renmifl olduklar›m›z›
yeni duruma uyarlar›z. “uyma” olarak isimlendirilen
bu etkinlikler arac›l›¤›yla geçici bir “denge” durumuna
ulafl›r›z. Ancak bu durum çok uzun süre devam etme-
yecek, kafam›zda oluflan yeni bir soru iflaretleri, bizde
yeniden bir “dengesizlik” halinin oluflmas›na arac›l›k
edecektir. Sahip oldu¤umuz bilgileri birbirleriyle ilifl-
kilendirerek, gruplay›p, s›n›flayarak “örgütledikçe” “bi-
liflsel geliflim” gerçekleflecektir.

S›ra Sizde 4

Somut ifllemler dönemi, çocuklar›n formel e¤itime ka-
t›ld›klar› yafllar› kapsad›¤› için, gerek anne babalar, ge-
rekse ö¤retmenler çocuklar›n, düflünme, sorgulama ve
karfl›laflt›rma yapmalar›na ortam yaratmal›d›rlar. Çocuk-
lar›n salt ezberleme yöntemiyle de¤il, gözleyerek, arafl-
t›rarak bilgiye ulaflmalar›na, kendi çabalar›yla ö¤renme-
lerine f›rsat verilmesi, onlar›n “düflünmeyi”, ö¤renmeyi
sevmelerini sa¤layabilecektir. 

S›ra Sizde 5 

Ö¤rencilerin zihinsel becerileri, düflünme eyleminin na-
s›l oluflturdu¤u ve hangi düzeylerde nas›l düflünebildi¤i
hakk›nda bilgi sahibi olursak, onlar› gelifltirmenin yolla-
r›n› da bulmufl oluruz. Geliflim dönemlerine göre dü-
flünme biçimi ve düzeyinin nas›l de¤iflti¤ini bilen bir ö¤-
retmen, ö¤rencilerinin yeni bir fleyleri ö¤renmeye haz›r
olufl düzeylerini de daha kolayca fark edebilir. Böylece,
çocuklara ö¤renmeye haz›r olmadan, bir fleyler ö¤ret-
meye çal›flmaz ya da çok haz›r ve duyarl› olduklar› an›
kaç›rmam›fl olur. S›n›f›ndaki ö¤renciler aras›ndaki bilifl-
sel farkl›l›klar› kolayl›kla fark ederek, görece ileride olan-
lar›n h›z›n› kesmeksizin, görece geride olanlar› gelifltir-
menin yollar›n› da daha kolay bulacakt›r.
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Kiflilik Geliflimi

Her birey ayn› durum karfl›s›nda bireysel farkl›l›klar›n› ortaya koymakta ve farkl›
kiflilik özellikleri göstermektedirler. Bu farkl›l›klar›n hepsi, insanlar aras›ndaki ki-
flilik farkl›l›klar›n›n genel bafll›klar› alt›na girmektedir. ‹nsanlar› birbirinden fark-
l›laflt›ran özellikler toplam› da kiflili¤i oluflturmaktad›r. Yukar›daki resimde de
okula yeni bafllayan 1. s›n›f ö¤rencilerinin ilk gününde tören s›ras›nda sergiledik-
leri farkl› davran›fllar gözlenmektedir. Baz›lar› tedirgin bak›fllarla anne-babalar›-
na bakarken, baz›lar› flaflk›nl›kla etraf›nda olup bitenleri anlamaya çal›flmakta-
d›r. Baz›lar› ise töreni ilgi ile izlemektedirler.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

kiflilik, karekter, mizaç kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
kiflilik geliflimini etkileyen faktörlerin neler oldu¤unu ve bu faktörler aras›n-
daki iliflkileri aç›klayabilecek,
kiflilik kuramlar›n› s›ralayabilecek, 
freud’un kiflilik kuramlar›n›n temel kavram ve ilkelerini aç›klayabilecek,
erikson’un Psikososyal Kiflilik Kuram›’n›n temel kavram ve ilkelerini aç›kla-
yabilecek,
ö¤renme, ‹nsanc› ve Treyt Kuramlar›’n›n temel kavram ve ilkelerini aç›klaya-
bileceksiniz.

N
N
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N
N
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Örnek Olay

Elif ile Deniz ayn› anas›n›f›na devam etmekte olan iki çocuktu. fiehnaz Ö¤retme-
nin özellikle bu iki çocuk daha çok dikkatini çekiyordu. Görev yapt›¤› y›llar bo-
yunca çok say›da çocuk yetifltirmiflti. Onun yetifltirdi¤i çocuklar genellikle o okula
devam ettikleri için geliflimlerini de izleme flans›na sahipti. “Bu çocu¤un bunu ya-
paca¤› belliydi.” türünde ifadeleri s›kl›kla kullanabiliyordu. Ancak bu y›l s›n›f›n-
da olan Elif ve Deniz’i tan›mlamada, onlar hakk›nda tahminlerde bulunmakta ol-
dukça zorlan›yordu. Bu çocuklar, onu neredeyse her gün flafl›rtacak davran›fllar-
da bulunuyorlard›. Bir gün verilen sorumluluklar›n› istenildi¤i flekilde yerine geti-
rirlerken ertesi gün tamamen vurdumduymaz bir flekilde hareket edebiliyorlard›.
Bu çocuklar aras›nda benzerlikler ve farkl›l›klar neler diye düflünmeye bafllad›.
Öncelikle farkl› bir anne ve babaya sahip olduklar›na göre genetik olarak birbirle-
rinden fakl›yd›lar. Baz› çocuklar, t›pk› anne ve babalar› gibi çekingen, az konu-
flan, ürkek ya da kendisini her koflulda ifade edebilen hareketli kifliler oluyorlard›.
Bu durum genetik yap› ile mi yoksa anne-babalar›n›n davran›fllar›n› model alma
yoluyla m› oluflmaktad›r? sorular›n› sormaya bafllad›. Daha sonra aile özellikleri-
nin çocuklar›n davran›fllar›nda önemli oldu¤unu düflündü. Ailenin çocuk yetiflti-
rifl biçimlerinin, verdi¤i ödül ve cezalarla, toplumun de¤erleri, örf ve adetleri yo-
luyla kiflilik biçimleniyordu. Ayn› zamanda her çocu¤un bu faktörlerden farkl› fle-
killerde etkilendiklerini de gözlüyordu. Daha sonra bu çocuklar›n tek çocuk olup
olmad›klar›n› merak etti, kardeflleri varsa, ilk, orta ve sonuncu çocuk muydu?

fiehnaz Ö¤retmen, Elif ile Deniz’in sürekli olarak farkl› davran›fllar sergile-
meleri yani tutarl›, kararl› davran›fllar göstermemeleri onlar› kifliliksiz hâle mi
getirmekte? Öyleyse onlar›n bir kiflilik kazanmas› için neler yapmal›yd›? Kiflilik
nas›l olufluyordu ve bu oluflumda neler etkiliydi? fiehnaz Ö¤retmenin kafas› iyi-
ce kar›flm›flt›. 
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Anahtar Kavramlar
• Kiflilik
• Karekter
• Mizaç

• Davran›flsal Genetik
• Psikoseksüel Geliflim 
• Psikososyal Geliflim

‹çindekiler



G‹R‹fi
Geliflim sürecinde, her birey kendine özgü bir kiflilik gelifltirmektedir. Yaflam bo-
yunca süren bu süreçte, do¤ufltan getirdi¤imiz özelliklerimiz ile çevresel koflullar
belirleyici bir role sahiptirler. Bu nedenle her bireyin geliflim örüntüleri farkl›l›klar
göstermektedir. ‹nsanlar fiziksel görünüflleri, biliflsel yetenekleri, ahlaki de¤erleri
aç›s›ndan birbirlerine benzemedikleri gibi, gösterdikleri davran›fllar aç›s›ndan da
birbirlerine benzememektedir. ‹nsanlar belirgin istekleri, arzular›, kendilerine özgü
duygular›yla bu istek, arzu ve duygular› ifade etme yollar›nda farkl›l›klar göster-
mektedir. Baz›lar› insanlara güven duyarken, baz›lar› güven duymamakta; baz›lar›
sab›rl›yken, baz›lar› sab›rs›z ve aceleci olmakta; baz›lar› utangaç iken, baz›lar›ysa
giriflken özellikler sergilemektedir. Bu farkl›l›klar›n hepsi, insanlar aras›ndaki kifli-
lik farkl›l›klar›n›n genel bafll›klar› alt›na girmektedir. ‹nsanlar› birbirinden farkl›lafl-
t›ran özellikler toplam› da kiflili¤i oluflturmaktad›r.

Kiflili¤in ne oldu¤u, nas›l olufltu¤u, de¤iflip de¤iflmeyece¤i sorular› yüzy›llard›r
insanlar›n cevaplamaya çal›flt›¤› sorulard›r. Bireylerin do¤duklar› zaman gezegen-
lerin bulundu¤u konuma göre kiflili¤in belirlendi¤i inanc› üzerine temellendirilmifl
olan astroloji, kiflili¤i aç›klayan ilk kuramlardand›r. ‹lk kiflilik kuramlar›ndan bir di-
¤eri ise, vücut tiplerinin kiflilik özelliklerini yordad›¤›n› savunan tip kuram›d›r.
Araflt›rmalar her iki kuram›n da geçerli olmad›¤›n› göstermifltir. 

Günümüzde, kiflili¤in ne oldu¤unu ve nas›l geliflti¤ini aç›klayan pek çok kuram
ortaya ç›km›flt›r. Bu kuramlar›n büyük bir ço¤unlu¤u; kiflili¤in içinde bulundu¤u-
muz durum ve maruz kald›¤›m›z çevresel faktörler yoluyla nas›l belirlendi¤ini aç›k-
lamaya çal›flmaktad›r. Di¤er yandan davran›flsal genetik yaklafl›m› ise bireye özgü
olan genetik yap›n›n kiflili¤i nas›l etkiledi¤ini araflt›rmaktad›r.

Bu ünitede; kiflili¤in ne oldu¤unu ve kiflilik geliflimini etkileyen faktörleri orta-
ya koyduktan sonra, kiflilik geliflimini aç›klayan en kapsaml› ve temel kuramlardan
olan Sigmund Freud’un Kiflilik Kuramlar› ve Erik Erikson’un Psikososyal Geliflim
Kuram› üzerinde durulacakt›r. Ayr›ca di¤er kiflilik kuramlar›na da k›saca yer veri-
lecektir.

K‹fi‹L‹K NED‹R?
Kiflilik, psikoloji alan›nda oldukça önemli bir kavramd›r. Genellikle ilk psikoloji
dersi “Kiflilik nedir?”, “Kiflili¤inizi nas›l tan›mlars›n›z?” sorusu ile bafllamaktad›r. Bu
soruya verilen yan›tlar oldukça çeflitlilik göstermektedir. Bireyler kendilerini s›cak-
kanl›, aç›k sözlü, heyecanl›, çekingen, giriflken, anlay›fll›, hoflgörüsüz, güvenilir, gi-
bi farkl› biçimlerde tan›mlarlar. Bireylerin kendilerini tan›mlamak için kulland›¤›
farkl› kavramlar kiflili¤in oldukça genifl bir kavram oldu¤unu göstermektedir. Kifli-
lik, bireylerin, inançlar›n›n, tutumlar›n›n, de¤erlerinin, güdülerinin, mizaçsal özel-
liklerinin, davran›fl örüntülerinin bir bileflimini kapsad›¤›ndan (Uba ve Huang,
1989) tan›mlamakta zorlaflmaktad›r. Kiflilik kapsaml› bir kavram oldu¤u için tüm
psikologlar›n üzerinde anlaflt›klar› tek bir tan›m› bulunmamaktad›r. Gordon W. Al-
port kiflilikle ilgili 48 ayr› tan›m›n oldu¤unu ortaya koymufltur (Baymur, 1994). 

Psikologlar kiflili¤i farkl› yollardan tan›mlamakla birlikte kiflilik tan›mlar› ince-
lendi¤inde, psikologlar›n birlefltikleri baz› temalar›n da bulundu¤u görülmektedir.
Bu tan›mlarda, genellikle bireyleri di¤er bireylerden ay›rt eden duygu, düflünce ve
davran›fl örüntülerinin oldu¤u belirtilmektedir (Westen, 1996; Santrock ve Barlett,
1986, Köknel, 1985; Cücelo¤lu, 1997). Yani, kiflilik “ay›rt edici” özelli¤e sahiptir.
Böylece birey kendine özgü, yegane olabilmektedir. Örne¤in, “Betül, arkadafllar›y-
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la birlikte olmaktan hofllanan, sürekli dersleri takip eden ve notlar tutan, sosyal et-
kinliklere kat›lan ve sorumluluk alan baflar›l› bir ö¤rencidir.” dedi¤imizde, onu di-
¤er ö¤rencilerden ay›rt eden özelliklerini belirtmekteyiz. Yani Betül’ü farkl›laflt›ran,
kendine özgü yapan özelliklerden bahsetmekteyiz. 

Kiflilik tan›mlar›nda ortak olan di¤er bir tema ise; insanlar›n tutarl›, uzun süre
devam eden yani oldukça kararl›l›k gösteren özelliklere sahip oldu¤udur (Feld-
man, 1997; Burger, 2006; Cücelo¤lu, 1997). Yani kiflilik “tutarl›k” özelli¤ine sahip-
tir. Örne¤in, Ayfle oldukça tutumlu bir k›zd›r. ‹htiyac› olmayan hiç bir fleyi alma-
makta ve paras›n› dikkatli harcamaktad›r. S›n›rl› geliri olan bir ailenin k›z› olan Ay-
fle, oldukça varl›kl› bir ailenin o¤lu ile evlendikten sonra da bu tutumluluk özelli-
¤ini devam ettirmesi, onun bu özelli¤inin kararl›l›k gösterdi¤ini ifade etmektedir. 

Kiflilik tan›mlar›nda; ayr›ca, bireylerin sahip olduklar› duygu, düflünce ve dav-
ran›fllar›n, bireylerin yaflamda karfl›laflt›klar› olay ve durumlara uyum sa¤lamalar›n›
etkiledi¤i yayg›nl›kla vurgulanmaktad›r (Santrock ve Barlett, 1986; Yanbast›, 1996).
Yani kiflilik, bireyin “uyum” özellikleridir. Örne¤in, Fatma Han›m hiçbir geliri ve
fazla yak›n akrabas› olmayan bir ev han›m›d›r. Yaflamda yaln›z oldu¤unu hisseden,
tek bafl›na kalmaktan korkan, ürkek, çekingen bir kad›nd›r. Kocas›ysa sürekli içki
içen ve onu döven bir adamd›r. Fatma Han›m bu olumsuzluklara ra¤men evlili¤i-
ni bitirememektedir. Bu durum, onun duygu, düflünce ve davran›fllar›n›n, bu evli-
li¤e uyum sa¤lamas›n› etkiledi¤ini göstermektedir. 

Kiflilik kavram›n›n günlük dilde kullan›m›ysa oldukça çeflitlilik göstermektedir.
Örne¤in;” Aylin çok güzel bir k›zd›r ama berbat bir kiflili¤i vard›r.”, “Ali çok yak›-
fl›kl› de¤ildir ama, oldukça uyumlu bir kiflili¤e sahiptir.”, “S›la çekingen bir kiflili¤e
sahiptir.”, “Umut çok çabuk sinirlenir, oldukça zor bir kiflili¤i vard›r.”, “Deniz dina-
mik bir kiflili¤e sahiptir.” Günlük dildeki kiflili¤in kullan›m›na iliflkin bu ifadeler; ki-
flili¤in mizaç ve karakter ile efl anlaml› olarak kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Halbu-
ki karakter ve mizaç kiflili¤in içinde olan daha dar kapsaml› kavramlard›r. 

Karakter; bireyin do¤ufltan itibaren sosyal yaflant›lar sonucunda elde etti¤i de-
¤erler sistemine uygun olarak gösterdi¤i davran›fllar›n, toplumun de¤erler sistemi-
ne göre de¤erlendirilmesi anlam›n› tafl›maktad›r. Yani kiflili¤in ahlaki (törel) boyu-
tudur. Bir baflkas›n›n yapt›¤› de¤erlendirme sonucunda toplumun de¤erler sistemi-
ne uygun davran›fllar gösterenler “karakterli” ya da “iyi karakterli” göstermeyenler-
se “karaktersiz” ya da “kötü karakterli” olarak nitelendirilmektedir (Köknel, 1985;
Baymur, 1994). Ayn› zamanda bireyin tutum ve davran›fllar›nda tutarl› ve kal›c› ol-
mas› “iyi karakterli”, de¤iflken ve çeliflkili olmas› ise “karektersiz” olarak nitelen-
mektedir (Topses, 2003). Cömert, yard›msever, paylafl›mc›, dürüst, sorumluluk sa-
hibi olma “olumlu karakter özellikleri” iken; bencil, iki yüzlü, sorumsuz, ipiyle ku-
yuya inilmez, suya götürür susuz getirir ise “olumsuz karakter” özellikleridir.

Mizaç (huy) da, karakter gibi kiflili¤in önemli bir parças›d›r. Mizaç, kiflili¤in
duygusal boyutunu ve duygulan›m tarz›n› ifade etmektedir. Baz› kiflilerin duygula-
r›, çabuk uyanmakla birlikte k›sa süreli ve yüzeysel olmaktad›r. Baz›lar›ndaysa
duygular, yavafl uyanmakla birlikte uzun süreli ve derindir. K›saca, mizaç bireyle-
rin kendilerine özgü olarak gösterdikleri duygusal tepkilerin nitelik ve niceli¤ini
göstermektedir (Köknel, 1985; Baymur, 1994). “Murat’›n yüzü hemen k›zar›r.”,
“Veli oldukça hareketsiz ve isteksizdir.”, “Ayfle’yi öfkelendirmek oldukça zordur,
ama öfkelenince de herfleyi k›r›p, y›kar.”, “Nazan çabuk öfkelenir, birden patlar.”
dedi¤imizde mizaçsal özelliklerden bahsetmekteyiz. Mizaç kiflili¤in, do¤ufltan geti-
rilen, anatomik ve fizyolojik yap› özelliklerinin dinamik bileflimi sonucunda olufl-
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Karakter: Kiflili¤in ahlaki
yönüdür.

Mizaç: Kiflili¤in duygusal
boyutudur.



maktad›r. Merkezi ve otonom sinir sistemi ile iç salg› bezlerinin nitel ve nicel özel-
likleri, yani biyolojik alt yap› sonucunda mizaç oluflmaktad›r (Topses, 2003).

Karakter ve mizaç, kiflili¤in önemli temel yap›lar›n› oluflturmakla birlikte, kiflili-
¤in bütününü oluflturmamaktad›rlar. Bunlar›n yan› s›ra, sahip olunan bedensel ni-
telikler, içsalg› bezlerinin iflleyifli, zeka ve özel yetenekler, güdüler, benlik, savun-
ma mekanizmalar› ve yaflam felsefesi de kiflili¤i oluflturan yap›lard›r (Köknel,
1985). 

Kiflili¤in bu kadar genifl bir kapsam›n›n olmas›, tüm psikologlar›n tek bir tan›m-
da uzlaflmalar›n› oldukça güçlefltirmektedir. Bununla birlikte “kiflilik, bireyleri, di-
¤er bireylerden ay›rt eden, bireyin kendisine özgü olan, oldukça kararl›l›k göste-
ren ve bireyin uyum tarz›n› içeren duygu, düflünce ve davran›fl örüntüleri” olarak
tan›mlanabilir.

‹nsanlar› farkl›laflt›ran özelliklerin toplam›n› ve ayn› zamanda farkl› ortam ve
zamanlarda sergilenen davran›fllardaki kararl›l›¤› ifade eden kiflilik (Feldman,
1997), yaflam boyunca kendine özgü bir geliflim gösterir. Çünkü; bireylerin sahip
olduklar› kal›t›msal özellikler ve içinde yetifltikleri çevresel koflullar, birbirinden
farkl›l›k göstermektedir. Kiflilik, bireyin kal›t›msal yap›s›n›n, çevresel koflullarla et-
kilefliminin bir ürünü olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

1998 Marmara depremi sonras›nda, Türk halk›n›n hem benzer davran›fllar hem de birbir-
lerinden farkl› davran›fllar sergilediklerini gözlemledik. Bu benzerlik ve farkl›l›klar› kifli-
lik kavram› çerçevesinde aç›klay›n›z.

K‹fi‹L‹K GEL‹fi‹M‹N‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Her insan›, di¤erlerinden farkl›laflt›ran davran›fllar›, duygular› ve düflünceleri bu-
lunmaktad›r. Bu farkl›l›klar nas›l ortaya ç›kmaktad›r? Kiflilik gelifliminde kal›t›m m›
yoksa çevre mi etkilidir? Di¤er bir deyiflle, do¤ufltan insanlar›n nas›l bir kiflili¤e sa-
hip olacaklar› belli midir? Yoksa insanlar do¤duklar› andan itibaren geçirdikleri ya-
flant›lar yoluyla m› kiflilikleri oluflmaktad›r? Yani kiflili¤in oluflumunda t›pk› di¤er
geliflim alanlar›nda oldu¤u gibi “kal›t›m” m› yoksa “çevre” mi belirleyicidir. Afla¤›-
da kiflilik gelifliminde etkili olan kal›t›msal ve çevresel faktörler aç›klanm›flt›r.

Kal›t›msal Faktörler
Kal›t›msal faktörlerin kiflilik özelliklerinin oluflumundaki rolünü belirlemeye yöne-
lik yap›lan çal›flmalar, davran›flsal genetik ad›nda bir çal›flma alan›n› ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bu çal›flma alan›, kiflilik özelliklerinin ne kadar kal›t›msal olabildi¤ini belir-
lemeye çal›flmaktad›r. Yani, kiflilik özelliklerimizin ne kadar›n›n, atalar›m›zdan ge-
netik geçifller yoluyla belirlendi¤ini keflfetmeye çal›flmaktad›r (Uba & Huang, 1999). 

Kiflilik üzerinde kal›t›m›n rolünü belirlemek için, insanlar›n genlerini de¤ifltirip,
daha sonra yetiflkinlikte nas›l olaca¤›n› belirlemek, hem teknolojik hem de etik de-
¤erler aç›s›ndan uygun de¤ildir. Bu nedenle davran›flsal genetikçiler, hayvan çal›fl-
malar›n›, ikiz çal›flmalar›n› ve evlatl›k verilme çal›flmalar›n› kullanm›fllard›r. Hayvan
çal›flmalar›nda, k›sa bir sürede birçok nesiller boyunca özelliklerin genetik geçiflle-
ri incelenebilmektedir (Uba & Huang, 1999; Burger, 2006).

Evlatl›k verilen çocuklarla yap›lan çal›flmalarda; davran›flsal genetikçiler, evlat-
l›k olan çocu¤un, evlat edinen ailenin ve biyolojik ailesinin kiflilik özelliklerini kar-
fl›laflt›rm›fllard›r. Kal›t›msal faktörlerin belirleyici oldu¤u varsay›m› üzerine temel-
lendirilmifl olan bu yöntemle, evlatl›k olan çocu¤un ve onun biyolojik ailesinde or-
tak olan özelliklerin düzeylerini belirleme yoluyla, kal›t›m›n etkisi belirlenmekte-
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dir. Çocuk ve evlatl›k edinen ailenin ortak özellikler göstermesiyse ortak genleri
paylaflmad›klar› için, kiflilik üzerinde çevresel etkilerin rolü olarak kabul edilmek-
tedir (Uba & Huang, 1999).

‹kiz çal›flmalar› yönteminde ise; ayr› çevrelerde yetiflen tek yumurta ikizlerinin
kiflilik özellikleri karfl›laflt›r›lmakt›r. Tek yumurta ikizlerinin genetik yap›lar›n›n ay-
n› olmas›, farkl› çevrelerde büyümelerine ra¤men bu ikizlerin benzer kiflilik özel-
likleri göstermelerine neden olabilmekte, bu durumsa genetik etkilerin rolüyle
aç›klanmaktad›r (Uba & Huang, 1999). Ayn› zamanda, ayn› cinsiyette olan tek ve
çift yumurta ikizlerinin oldukça benzer ortamlarda yetifltirilmesi sonucunda ikizle-
rin sahip olduklar› ortak özelliklere bakarak, kal›t›m ve çevrenin rolleri belirlen-
mektedir. Davran›flsal genetikçiler bu araflt›rma bulgular›na dayal› olarak, kiflilik
özelliklerimizin %40’›n›n anne babam›zdan ald›¤›m›z genler taraf›ndan belirlendi-
¤ini öne sürmektedirler (Burger, 2006).

Davran›flsal genetikçilerin, ikiz ve evlatl›k çal›flmalar› sonucunda; genetik fak-
törlerin kiflilik özelliklerini belirleme düzeyleri saptanm›flt›r. Örne¤in utangaçl›¤›n,
önemli ölçüde genetik temellere sahip bir kiflilik özelli¤i oldu¤u ileri sürülmekte-
dir. Genetik olarak farkl› oranlarda etkilendi¤i belirlenen di¤er özelliklerse; zeka,
d›fladönüklük, sald›rganl›k, sinirlilik, heyecan arama, hareketlilik düzeyi, strese ve-
rilen tepkiler, duygusall›k, nörotizm, flizofreni, kayg› ve alkolizm gibi duygusal
özellikler ve bozukluklard›r. Bunlar›n yan› s›ra baflar› ve sosyal yak›nl›k kurma gi-
bi özelliklerin genetik bileflenlerinin daha düflük oldu¤u ifade edilmektedir (Uba &
Huang, 1999; Feldman, 1997).

Kiflili¤in belirlenmesinde kal›t›msal faktörlerin etkisinin incelendi¤i di¤er bir
yöntemse mizaç çal›flmalar›d›r. Bu çal›flmalarda yeni do¤an bebeklerdeki mizaç
farkl›l›klar› incelenmifltir. Örne¤in; bir araflt›rmada 2 ayl›k baz› bebeklerde utan-
gaçl›¤›n belirtileri gözlenmifltir. Bu bebekler kafllar›n› çatmakta ve hareketsiz bir
flekilde yatmaktad›rlar. Daha sonralar› bu bebeklerin tan›mad›klar› yetiflkinler gör-
düklerinde afl›r› korktuklar›, yeni durum ve objelerle karfl›laflt›klar›nda sinirlendik-
leri belirlenmifltir. 3 ya da 4 yafllar›na geldiklerinde de çevreleri taraf›ndan utangaç
olarak isimlendirildikleri gözlenmifltir. Psikolog Jerome Kogan’a göre baz› bebek-
ler genetik özelliklerinden dolay› yeni durumlara karfl› di¤erlerinden daha fazla
tepki göstermektedirler. En küçük bir stres bile kalp at›fllar›n› h›zland›rmakta, kas
gerilimini art›rmakta ve hormonal düzeyde de¤iflikliklere neden olmaktad›r. Bu
afl›r› fizyolojik tepki gösterme özelli¤i de daha sonralar› sosyal ortamlarda bebek-
lerin utangaçl›k örüntüsü göstermelerine yol açmaktad›r. Di¤er yandan tüm be-
bekler, onlar›n utangaç olmalar›na yol açacak, kolayl›kla uyar›labilen bir sinir sis-
temiyle do¤mamalar›na ra¤men, olumsuz çevre koflullar› oldu¤unda utangaç olma
ihtimalleri artacakt›r. Sonuçta çevre ve kal›t›m etkileflimi çocu¤un utangaç olup ol-
mayaca¤›n› belirleyecektir (Feldman, 1997, s.386).

Sonuçta, yetiflkin kiflili¤inin nas›l ve ne kadar›n›n genlerle belirlendi¤i sorusu-
na hala kesin bir yan›t vermek mümkün de¤ildir. Çünkü, yap›lan bu çal›flmalarda
genetik ve çevresel faktörleri birbirinden tamamen ay›rmak oldukça güçtür. Özel-
likle birçok gen kombinasyonu taraf›ndan belirlenen kiflilik özelliklerinde, bu ay-
r›m› yapmak daha da zorlaflmaktad›r. Ancak bu günkü bilgilerimiz kal›t›msal belir-
leyicilerin kiflilik üzerinde etkili oldu¤unu; belirli kiflilik özelliklerinin, genetik fak-
törler taraf›ndan baz› düzeylerde etkilendi¤ini göstermektedir (Uba & Huang,
1999; Burger, 2006). 
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Ebru, yerinde duramayan çabuk öfkelenen isteklerinin hemen ve flimdi olmas›n› iste-
yen, kendini kontrol edemeyen bir çocuktur. Annesi k›z›n›n bu özelliklerine bakarak
“Babas›na çekmifl.” demektedir. Bu ifadenin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤unu gerekçeleriy-
le aç›klay›n›z.

Çevresel Faktörler
Kiflilik çevreden çok fazla etkilenmekte ve flekillenmektedir. Çevresel faktörlerin
her birey üzerindeki etkisi farkl› oldu¤undan; kiflili¤i de farkl› düzey ve flekillerde
etkilemektedir. Bir baflka deyiflle; çevresel faktörler, her bireyin kiflili¤ini farkl› dü-
zey ve flekillerde etkilemektedir. Çünkü insanlar benzer koflullarda farkl› davran›fl-
lar gösterebilmektedir. Kiflili¤in oluflmas›nda etkili olan çevresel faktörler; davra-
n›fllar› etkileyen genetik olmayan bütün faktörleri kapsamaktad›r. Bunlar; ö¤renme
yaflant›lar›, aile ve ailenin özellikleriyle içinde yaflan›lan kültürün özellikleri fleklin-
de genel olarak belirtilebilir.

Ö¤renme ‹lkeleri 
Kiflili¤in oluflmas›nda ö¤renme ilkeleri de etkili olmaktad›r. Bireylerin, kimi du-
rumlar karfl›s›nda gösterdikleri duyuflsal tepkilerin, klasik koflullanma yoluyla ka-
zan›lan ö¤renme ürünleri oldu¤u kabul edilmektedir. Edimsel koflullanmadaysa,
belli durumlara karfl› gösterilen davran›fllar›n, kiflili¤in bir özelli¤i haline gelmesi,
bunlar›n pekifltirilip pekifltirilmemesine ba¤l› bulunmaktad›r. Ayr›ca kiflili¤i olufltu-
ran davran›fllar, gözlem ya da model alma yoluyla da kazan›lmaktad›r. 

Aile 
Bireyin yaflad›¤› ilk çevre olan aile, kiflili¤in oluflmas›nda en önemli çevresel fak-
tördür. Ailenin çocuk yetifltirme biçimleri, anne baba yoklu¤u, çocuklar›n do¤ufl s›-
ras›, çocu¤a sa¤lanan beslenme ve ö¤renme yaflant›lar›, ailenin büyüklü¤ü, aile
içerisinde efller aras›ndaki iliflkiler, ailenin sosyal s›n›f› gibi faktörlerin, kiflili¤in
oluflmas›nda oldukça belirleyici rolleri bulunmaktad›r. 

Ailenin Çocuk Yetifltirme Biçimleri: Bireylerin kifliliklerinin oluflmas›nda ai-
lenin çocuk yetifltirme biçimleri oldukça etkili olmaktad›r. Araflt›rmalar üç genel
çocuk yetifltirme örüntüsü tan›mlamaktad›r (Faw ve Belkin, 1989): 

Demokratik olan anne babalar, aile ve toplumun oldu¤u kadar, çocuklar›n ih-
tiyaçlar›n› da dikkate alarak, birtak›m davran›flsal kurallar koyarlar. Çocuklar bu
kurallara uymad›¤›nda cezaland›r›l›rlar, ama bu cezan›n neden verildi¤i çocu¤a
aç›klan›r ve fiziksel güç kullan›lmaz. Bu anne babalar çocuklar›n› ba¤›ms›z, olgun
ve sosyal davran›fllar göstermeleri ve yafl düzeylerine uygun karalar alabilmeleri
için sürekli cesaretlendirirler. Çocuklar›na bak›m ve sevgiyi afl›r›ya kaçmadan ve
koflulsuz olarak gösterirler. Bu tür anne babalar›n çocuklar›n›n ba¤›ms›z, kendine
güvenen, öz denetimi olan, giriflken, yarat›c›, araflt›r›c› olma özellikleri tafl›d›klar›
belirlenmifltir. Bu çocuklar kendilerinden hoflnutturlar.

Otoriter anne babalarsa çocuklar›n ihtiyaçlar›n› dikkate almaks›z›n ve gerekçe-
lerini aç›klamaks›z›n kat› davran›flsal kurallar koyarlar. Bu kurallar› tart›flmas›z bir
flekilde yerine getirmelerini isterler. Çocuklar›na bu kurallara uyduklar› oranda
sevgi, bak›m ve övgü gösterirler. Kurallara uyulmad›¤›ndaysa fiziksel ceza söz ko-
nusudur. Böyle anne babalar›n çocuklar› çekingen, hoflnutsuz ve endifleli olmak-
tad›r. Kurallar›n olmad›¤›, yabanc›s› olduklar› durumlardaysa nas›l davranacaklar›-
n› bilmedikleri için, endiflelenirler ve bu tür durumlardan kaç›nmaya çal›fl›rlar.
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‹zin verici olan anne babalar ise çocuklar›n› çok az kontrol etme e¤ilimindedir-
ler ve onlardan çok fazla olgun davran›fllar beklemezler. Çocuklar›na baz› kurallar
koyarlar ama, çocuklar bu kurallara uymak istemediklerinde, hemen sözlerinden
dönerler ve çocuklar›n›n isteklerini kabul ederler. Bu anne babalar›n çocuklar› en-
difleli, ba¤›ml›, olgunlaflmam›fl, kendilerine güvenleri ve özdenetimleri çok az olan
çocuklard›r.

Demokratik, otoriter ve izin verici ana baba tutumlar›n›n yan› s›ra bu kategori-
lere uymayan farkl› anne baba tutumlar› da bulunmaktad›r. Anne baba tutumlar›-
n›n iki temel ögesini oluflturan sevgi ve disiplinin (kontrol) nitelik ve nicelik aç›-
s›ndan sa¤l›kl› verilmemesi sonucunda baz› olumsuz tutumlar da görülmektedir.
Çocuklar›yla s›cak iliflkiler kuran, sevgi gösteren, ama onlar› k›s›tlayan ana babala-
r›n çocuklar›n›n; ba¤›ml›, daha az yarat›c› ve ifllerini tamamlamada sebatl› olmad›k-
lar› görülmektedir. Bu çocuklarda sald›rganl›k görülmemekle birlikte, fantazilerin-
de görülen düflmanl›k, daha sonraki y›llarda pasif sald›rganl›k olarak kendini gös-
termektedir. Çocuklar›na çok az sevgi gösteren ve onlara kurallar koymayan ve
davran›fllar›n› kontrol etmeyen anne baba tutumlar›ysa çocuklar›n sald›rgan ve suç
ifllemeye e¤ilimli olmalar›na yol açmaktad›r. Ayr›ca çok az sevgi verilen, çok s›k›
kontrol edilen çocuklarda, k›zg›nl›k ve düflmanl›k duygular› söz konusudur. Bu tür
çocuklar ailelerinden korktuklar› için, bu duygular›n› çok fazla aç›¤a ç›karmak ye-
rine kendilerine yöneltirler. Sonuçta, sosyal etkileflimden korkan, kendisini güven-
de hissetmeyen, kayg›l›, kendini cezaland›ran bireyler olurlar (Öztürk, 1988; Faw
ve Belkin, 1989). 

Anne Baba Yoklu¤u: Ailenin yap›s›, kiflilik gelifliminde oldukça önemlidir. An-
ne baba yoklu¤u; ölüm, boflanma, terk etme, hastal›k ya da çeflitli nedenlerle ço-
cu¤un reddedilmesi gibi, nedenlerle ortaya ç›kabilir. Annenin yoklu¤u çocuk ne
kadar küçükse o kadar fazla etkili olmaktad›r. Zira annenin sevgi ve flefkati güven
ve ba¤›ms›zl›k duygular›n›n geliflmesinde çok önemlidir. Anne yoksunlu¤unu, 6
aydan sonra yaflayan bebeklerde, genellikle, bafllang›çta, uzun süreler a¤lama,
sonra duygusal tepkilerinde azalma ve daha sonra da çevreye karfl› ilgisizlik gelifl-
tirmektedir. Anne 3 ay içerisinde geri dönerse çocukta yavafl yavafl eski haline
dönmektedir. Bununla birlikte anne yoksunlu¤u uzun sürdü¤ünde genellikle ha-
reketlerde azalma, isteksizlik, ilgisizlik, tepkisizlik gibi davran›fllar gözlenmifltir
(Öztürk, 1997).

Baba yoklu¤unun etkisi, k›z ve erkek çocuklarda farkl›l›k göstermektedir. Er-
kek çocuklar için babadan ayr›lma yafl›na, k›z çocuklar› içinse ayr›lma nedenine
ba¤l› olarak etkilenme ortaya ç›kmaktad›r. Baba yoklu¤u yaflayan erkek çocuklar,
babalar› olan yafl›tlar›ndan daha fazla düflmanl›k duygular› besleyen, suç potansi-
yeli olan ve sosyal becerileri olmayan çocuklar olma e¤ilimindedirler. Cinsiyet rol-
lerini kazanmadaysa yayg›nl›kla 4 yafl›ndan önce baba yoklu¤u yaflayanlar›n, ba-
bas› olanlardan daha fazla güçlükler yaflad›klar› görülmektedir. Baba yoklu¤u ya-
flayan k›z çocuklar›ndaysa daha çok duygusal problemler ortaya ç›kmaktad›r. Cin-
siyet rollerini kazanmakla birlikte daha sald›rgan ve ba¤›ml› bir kiflilik gelifltirirler.
Genellikle k›z çocuklar› baba yoklu¤unun nedenine ba¤l› olarak erkeklerle iliflki-
lerinde daha çok kayg› yaflarlar. Ölüm nedeniyle baba yoklu¤u yaflayan k›zlarda,
erkeklerle yak›nl›k kurmaktan ve cinsel etkinliklerden çekinme gözlenmektedir.
Boflanma nedeniyle baba yoklu¤u yaflayan k›zlarsa erkeklerle iliflkilerinde kayg›
yaflamalar›na ra¤men erkek arkadafl aramakta ve cinsel sald›rganl›k göstermekte-
dirler (Faw ve Belkin, 1989).

90 E¤it im Psiko lo j is i



Çocuklar›n Do¤ufl S›ras›: Bir kiflinin ailedeki do¤ufl s›ras›, onun kiflili¤inin fle-
killenmesinde etkili olmaktad›r. Özellikle Alfred Adler, gelifltirdi¤i kiflilik kuram›n-
da, do¤ufl s›ras›n›n kiflilik geliflimini etkiledi¤ini ileri sürmüfltür. Adler’e göre en bü-
yük çocuklar liderlik özelli¤i gelifltirmekle birlikte, ikinci çocu¤un do¤mas›yla bir-
likte taht›ndan inerler. Kardefllerinin do¤al lideri durumunda olduklar›ndan, ço-
¤unlukla anne ve babalar›n›n elefltiri oklar›n› üzerlerine çekerler. Birinci çocuklar-
da güvensizlik duygular› ve davran›fl problemleri daha sonra ortaya ç›kabilir. Ad-
ler’e göre ikinci ya da ortanca çocuklar, en büyük çocu¤un otoritesine karfl› ya asi
bir tav›r gelifltirerek, tepkici ve baflkald›r›c› özellikler sergilerler ya da yenilgiyi ka-
bul ederek, daha çekingen ve silik bir kiflilik gelifltirebilirler. En küçük çocuklarsa
di¤er bir kardeflin yerini almak için rekabet ve yar›flma duygusu yaflamazlar. fi›ma-
r›k olmaya meylederek, benmerkezci tutumlar ve kendisinden büyük ve güçlü
olan kardeflleri nedeniyle yetersizlik duygular› gelifltirebilirler. Tek çocuklarsa, an-
ne baba taraf›ndan sürekli korunduklar› ve fl›mart›ld›klar› için ba¤›ml›, mücadeleyi
sevmeyen, toplumsal davran›fllar gelifltirmeyen bir kiflilik gösterirler (Faw ve Bel-
kin, 1989; Geçtan, 1988).

Kiflili¤in oluflmas›nda çocuklar›n ailedeki do¤ufl s›ralar›n›n etkileriyle ilgili bir-
çok araflt›rma yap›lm›flt›r. Bu araflt›rma sonuçlar›na göre; en büyük çocuklar›n ba-
flar› yönelimli, yeterlili¤e güdülenmifl ve rekabetçi olma e¤iliminde olduklar› sap-
tanm›flt›r. Ayr›ca ilk do¤anlar›n ve tek çocuklar›n arkadafll›k iliflkileri gelifltirmede
ve grup kurallar›na uymada güçlük çektikleri görülmüfltür. Ortanca çocuklar›n ai-
lede en a¤›r sorumluluklar› tafl›d›klar› s›kl›kla ifade edilmektedir. Ortanca çocuklar
kendilerinden büyük olan kardeflle sürekli rekabet halindeyken ayn› zamanda
kendisinden sonra gelen kardeflle de bafletmek zorundad›rlar. Ortanca çocuklar›n
di¤er kardefllerden daha fazla ba¤›ml› olma ihtiyaçlar› vard›r. En küçük çocuklar,
son do¤an olman›n avantajlar›n›, özellikle sosyalleflme yönünden yaflamaktad›rlar.
Kardefllerini gözleme f›rsatlar›na sahip olduklar› için, model alma yoluyla, uygun
sosyal davran›fllar› ö¤renebilirler. Ayn› zamanda, anne baban›n tecrübelerinin art-
m›fl olmas›n›n avantajlar›n› da yaflarlar. Bununla birlikte, annenin bu çocu¤u do-
¤urdu¤unda kaç yafl›nda oldu¤u, di¤er kardefllerin yafllar›n›n birbirine yak›n olup
olmad›¤›, bu çocu¤un di¤er kardeflleriyle olan yafl fark› gibi faktörler, en küçük ço-
cu¤un kiflilik gelifliminde oldukça belirleyici olmaktad›r (Faw ve Belkin, 1989).

Kültür
Bireyin içinde yaflad›¤› kültür kiflili¤i etkileyebildi¤i gibi, insanlar da kiflilikleri bir
kültür içerisinde var olmaktad›rlar. Her kültürün kendine özgü de¤erleri, inançla-
r›, töreleri, ahlak anlay›fl› ve davran›fl biçimleri bulunmaktad›r. Kültürel kurallar ve
de¤erler, çocuk e¤itimiyle aile içindeki iliflkilerin nas›l olaca¤›n› belirlemektedir.
Ayn› zamanda kültür, e¤itim anlay›fl›n› da etkilemektedir. E¤itim sistemi baflar› ve
rekabet üzerine kurulmuflsa, çocuklarda yetersizlik duygular›n›n yerleflmesinde et-
kili olmakta, sadece akademik baflar›ya de¤il, çocuklar›n yetenek ve kifliliklerine
önem verildi¤inde yeterlilik duygular› da artmaktad›r. Böylece okul yaflant›lar›, bi-
reyin kiflilik geliflimini olumlu ya da olumsuz biçimlerde etkileyebilmektedir. Böy-
lece, toplumlar›n sahip oldu¤u kültürel ve sosyal normlar, yaflam›m›zdaki bir çok
davran›fl›m›z› belirleme potansiyeline sahiptir. Di¤er yandan kültür bireylerden,
belli kiflilik özelliklerini sergilemelerini beklemektedir. Örne¤in, boflanma do¤al
bir olay m›, yoksa utan›lacak bir olay m›d›r? Söz büyü¤ün müdür, küçü¤ün müdür?
Bu ve benzeri sorular›n cevaplar› her kültürde farkl› flekilde cevaplanmakta ve bi-
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reylerden de bu cevaplar do¤rultusunda davran›fllar göstermeler istenmektedir
(Burger, 2007; Morgan, 1980).

Bireyler, geliflim süreci içerisinde, kültürün bekledi¤i flekillerde davranmay› ö¤-
renir. Bir kad›n ya da erkek olarak cinsiyetlerine özgü davran›fl kal›plar›n› kazan›r-
lar. Ayn› zamanda, toplumsal statü ve rollerimiz de içinde yaflad›¤›m›z kültür tara-
f›ndan belirlenmektedir. Bir babadan, anneden, ö¤retmenden, yöneticiden, iflçi-
den, politikac›dan ya da doktordan farkl› davran›fllar beklenmektedir. Toplumsal-
laflman›n ilk kayna¤› anne babayken, daha sonralar› akran gruplar›, ö¤retmen ve
kitle iletiflim araçlar› gibi kaynaklar, toplumsallaflma sürecine girerler. Kitle iletiflim
araçlar›, özellikle kültürün bekledi¤i davran›fl ve de¤erler hakk›nda bilgilerle, sos-
yal davran›fllar için modeller sa¤lamaktad›r Böylece bireyin toplumsallaflma süreci
içerisinde kültür, kiflinin sahip olaca¤› birçok kiflilik özelli¤ini belirlemektedir
(Morgan, 1980; Faw ve Belkin, 1989; Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Üç kardeflten ortanca olan Bu¤ra, sürekli abisi ve k›z kardefli ile çat›flma yaflamaktad›r.
Okul baflar›s› da di¤erlerine göre düflüktür. Bu¤ra okulda da arkadafllar› ile sürekli kavga
eden geçimsiz bir çocuktur. Anne babas› da Bu¤ra’n›n çok asi oldu¤undan ve sorumsuzlu-
¤undan sürekli flikayet etmekte ve ona karfl› kat› kurallar ve yapt›r›mlar uygulamaktad›r-
lar. Bu¤ra’n›n ortaya koydu¤u kiflilik özelliklerinin nas›l olufltu¤unu çevresel faktörler
çerçevesinde aç›klay›n›z.

K‹fi‹L‹K KURAMLARI
Psikologlar insanlar›n kiflili¤ini nas›l olufltu¤unu aç›klayan fark› kuramlar ortaya
koymufllard›r. Bu kuramlar psikoanalitik kuramlar, ö¤renme kuramlar›, insanc› ku-
ramlar ve treyt kuramlar› olarak s›n›fland›r›labilmektedir. Afla¤›da bu kuramlar
aç›klanm›flt›r.

Psikoanalitik Kuramlar
Kiflilik kuramc›lar›n›n bir grubunu oluflturan psikoanalistler, kiflili¤i oluflturan dav-
ran›fllar›n büyük ölçüde bireyin içindeki bilinç d›fl› güçler taraf›ndan bafllat›ld›¤›n›
savunurlar. Bu güçler çocukluk yaflant›lar› yoluyla biçimlenmekte ve davran›fllar›-
m›z› harekete geçirmede ve yönetmede önemli bir rol üstlenmektedirler. Psiko-
analitik kuramc›lar, kiflili¤in; geçmifl yaflant›lar, düflünceler, duygular ve an›lar ile
bilinçlili¤in çeflitli düzeylerinde yaflan›lan içsel ve psikolojik çat›flmalar› yans›tt›¤›
say›lt›s›ndan hareket ederler (Feldman, 1997). Bu görüflleri savunan en önemli ku-
ramc› Sigmund Freud’dur. Avusturyal› bir psikiyatrist olan Freud 1900’li y›llarda
kuramlar›n› gelifltirmifltir. Freud’un görüflleri, kendisinden sonraki birçok kuramc›-
n›n görüfllerinin temel kayna¤›n› oluflturmufltur. Freud’u izleyen ve Modern Psiko-
analitik Kuramc›lar ya da Yeni-Freud’cular olarak an›lan bir grup kuramc›n›n Fre-
ud ile temelde ortak görüflleri olmakla birlikte her birinin ayr›ld›klar› görüflleri de
bulunmaktad›r. 

Freud’dan farkl› düflünceleri olan Modern Psikoanalitik kuramc›lar, egonun
fonksiyonlar›n›n ve bireylerin sosyal etkileflimlerinin kiflili¤in önemli belirleyicileri
oldu¤u kan›s›nda ortak görüflleri paylaflmaktad›rlar. Freud yetiflkin kiflili¤ini, erken
çocukluk dönemlerinde id’in doyum bulma yollar›n›n belirledi¤i görüflünü savun-
maktad›r. Modern psikoanalitik kuramc›larsa biyolojik içgüdülerin doyum bulma-
lar›n›n, bireyin sosyal gelifliminin sadece bir bilefleni oldu¤unu ileri sürerler ve ge-
nelde sosyal geliflimde çocu¤un ailesi ve yafl›tlar› ile iliflkilerinin niteli¤ini, yetiflkin
kiflili¤inin oluflmas›nda temel bir güç olarak görürler (Feldman, 1997).

92 E¤it im Psiko lo j is i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Kiflilik kuramlar›;
psikoanalitik kuramlar,
ö¤renme kuramlar›, insanc›
kuramlar ve treyt kuramlar›
olarak
s›n›fland›r›labilmektedir.



Modern Psikoanalitik Kuramc›lardan Eric Erikson Freud’dan sonra en çok dik-
kat çeken kuramc›d›r. Ayr›ca Alfred Adler, Carl Jung, Karen Horney di¤er psiko-
analitik kuramc›lar aras›nda bulunmaktad›rlar. 

Freud’un Kiflilik Kuramlar›
Freud, yaflad›¤› dönem içerisinde pek çok konuyla ilgilenmifl ve bunlara iliflkin çe-
flitli kuramlar gelifltirmifltir. Freud’un görüfllerini oluflturan bu kuramlar, pek çok
psikolog taraf›ndan temel al›nm›fl ve onlar›n görüfllerinin dayanak noktas›n› olufl-
turmufltur. Böylece Freud’un kuramlar›n› temel alan çeflitli psikodinamik kuramlar
ortaya ç›km›flt›r. Freud’un kuramlar›, psikoloji alan›n› etkilemifl ve böylece yeni gö-
rüfllerle, yeni kavramlar ortaya ç›km›flt›r. Freud; kiflili¤in yap›s›n› ve geliflimini to-
pografik, yap›sal ve psikoseksüel geliflim kuramlar›yla aç›klam›flt›r. Freud’un kiflili-
¤e iliflkin kuramlar›, günümüz psikoloji alan›nda çok bilinen kuramlard›r. Fre-
ud’un, kiflilik kuramlar›na iliflkin aç›klamalar› afla¤›da verilmifltir.

Topografik Kuram
Freud’un Topografik Kuram›, ruhsal yap›y› bilinç, bilinç öncesi ve bilinç d›fl› gibi
belirli bilinçlilik düzeylerine ay›rm›flt›r. Bu bilinçlilik düzeyleri, bireylerin gerçek-
lefltirdikleri zihinsel etkinliklerin ne derece fark›nda oldu¤unu ifade eden kavram-
lard›r. Freud, zihinsel etkinliklerin bilinçlilik düzeylerini bir buz da¤›na (aysberg)
benzetmifltir. Bu buz da¤›n›n su üstünde kalan k›sm› “bilinci”, buz da¤›n›n suyun
hemen alt›nda kalan az bir k›sm› “bilinç öncesini” ve buz da¤›n›n suyun derinlik-
lerinde kalan genifl k›sm› “bilinç d›fl›n›” oluflturmufltur (Geçtan, 1988; Feldman,
1997). Freud’un ileri sürdü¤ü bilinçlilik düzeyleri flu flekilde aç›klanabilir. 

Bilinç, bireyin fark›nda oldu¤u yaflant›lar› içeren düzeydir. Bireyin çevresin-
den ya da kendisinden gelen uyaranlar›n fark›nda oldu¤u, tan›d›¤›, alg›lad›¤› ya-
flant›lar bilinç düzeyinde yaflan›r. Bireyler, bu yaflant›lara iliflkin bilinçlili¤ini dav-
ran›fllar›yla çevrelerine ifade ederler (Geçtan, 1988). Örne¤in, flu anda fark›nda ol-
du¤umuz an›lar, duygular ve düflünceler bilinçli bir flekilde yaflan›l›r ve di¤er in-
sanlarla paylafl›labilir. 

Bilinç öncesi, flu anda bilincinde olunmayan ancak, biraz düflünüldü¤ünde ve
dikkat gösterildi¤inde hat›rlanarak bilinç düzeyine getirilebilen, zihinsel olaylar› ve
yaflant›lar› içeren düzeydir. Bilinç öncesi düzeydeki yaflant›lar çok kolay bir flekil-
de hat›rlanamazlar. Bu yaflant›lar, üzerinde düflünüldü¤ünde güçlükle bilinçte ha-
t›rlanabilir (Cücelo¤lu, 1997; Can, 2007). Örne¤in; flu anda üniversite s›nav›na gir-
di¤iniz günün detaylar›n› hat›rlayamayabilirsiniz. Çünkü, bu yaflant› bilinç öncesi
düzeyinizdedir. Fakat, biraz çaba harcad›¤›n›zda, düflündü¤ünüzde (belki de bu
örne¤i okurken) üniversite s›nav›na girdi¤iniz o güne iliflkin ço¤u detaylar› hat›rla-
yabilirsiniz. Böylece, bilinç öncesindeki geçmifl bir yaflant›n›z bilincinize gelerek
yaflan›r. Yine, çok eski y›llarda tan›d›¤›n›z bir kifliyle karfl›laflt›¤›n›zda hemen onun
ismini hat›rlayamayabilirsiniz. Onun ismi dilinizin ucundad›r, ancak bir türlü ç›kar-
tamazs›n›z. Biraz düflündükten ve o günler üzerine yo¤unlaflt›ktan sonra, onun is-
mini bilinç öncesinden bilince getirerek hat›rlayabilirsiniz.

Bilinç d›fl›, bireyin fark›nda olmad›¤› arzular›, istekleri, dürtüleri, düflünceleri,
duygular› ve yaflant›lar› içeren düzeydir. Bilinç d›fl›nda var olan bu zihinsel durum-
lar ve yaflant›lar, çeflitli biçimlerde bilinç d›fl›na depolanm›fllard›r.Baz› geçmifl ya-
flant›lar, zaman içinde unutularak bilinç d›fl›na at›lm›flt›r. Baz› yaflant›larsa toplum-
sal, dinsel, ahlaki nedenlerle bilinçte b›rak›lmam›fl, bask› ya da sansür mekanizma-
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s› yoluyla bilinç d›fl›na at›lm›flt›r. Yine, toplumun hofl karfl›lamad›¤›, yasaklad›¤› ar-
zular›n, isteklerin, dürtülerin de bilince ç›karak doyum bulmas›na izin verilmemek-
te ya da bast›r›larak bilinç d›fl›nda tutulmaktad›r (Geçtan, 1988). 

Bilinç d›fl›nda var olan zihinsel durumlar yaflant›lar, hiçbir zaman kaybolmaz-
lar, enerjilerini yitirmezler, bilinç d›fl›nda etkin kalarak sürekli bireyin davran›fllar›-
n› etkilerler. Ancak, bireyler bu etkinin fark›nda de¤ildirler. Dolay›s›yla; bilinç, bi-
linç öncesi ve bilinç d›fl› sürekli bir etkileflim içerisindedir. Örne¤in, bazen birey-
ler bilinç d›fl›ndaki yaflant›lar›n›n etkisiyle nedenini bilmedi¤i, fark›nda olmad›¤›
davran›fllar sergileyebilirler. Bilinç d›fl›nda var olan zihinsel durumlar ve yaflant›lar;
hipnoz ve çeflitli ruh hastal›klar›nda bask› ya da sansür mekanizmas›n›n etkisinin
azalmas›yla bilince ç›kabilirler. Yine, uzmanl›k gerektiren özel yöntemlerle, birey-
lerin bilinç d›fl› yaflant›lar›, bilince getirilerek bireyin davran›fl› anlafl›lmaya çal›fl›l›r.
Freud’a göre, bireyin kiflili¤ini tamamen anlamak için, onun bilinç d›fl›nda ne ol-
du¤unun aç›¤a ç›kar›lmas›na ve ipuçlar›n›n (rüyalar, fantaziler ve dil sürçmeleri)
yorumlanmas›na ihtiyaç vard›r (Can, 2007; Feldman, 1997).

Freud’un topografik kuram›; kendisinin yap›sal kiflilik kuram›n› gelifltirmesiyle
kiflili¤i aç›klamada önemini kaybetmifltir. Ancak, zihinsel süreçlerin niteli¤ini belir-
lemede önemli aç›klamalar içermektedir. Topografik kuram, günümüzde bireyle-
rin gerçeklefltirdikleri zihinsel ifllemlerin ve etkinliklerin fark›nda olup olmad›klar›-
n›n belirlenmesinde geçerlili¤ini sürdürmektedir.

Ayfle Ö¤retmen derse girdi¤inde en önde oturan Arda’dan çok fazla rahats›z olmakta ve
onun varl›¤› dikkatini da¤›tmaktad›r. Di¤er ö¤retmenlerin Arda hakk›nda süreli olumlu
ifadeler kullanmalar›, hatta onun varl›¤›n›n ders anlat›rken onlar› motive etti¤ini belirt-
meleri Ayfle Ö¤retmeni çok flafl›rtmakta ve kendi davran›fllar›na bir anlam verememekte-
dir. Ayfle Ö¤retmenin bu durumunu Freud’un topografik kuram›na göre aç›klay›n›z.

Yap›sal Kuram
Freud; kiflili¤in belirlenmesinde, bilinç d›fl› güçlerin ve içsel çat›flmalar›n önemli bir
rol oynad›¤› temel düflüncesinden hareketle, yap›sal kiflilik kuram›n› gelifltirmifltir.
Freud’un kuram›, kiflili¤in yap›s›n›n id, ego ve süperego olmak üzere üç farkl› ya-
p›dan olufltu¤unu belirtir. Bu yap›lar, Freud’un deyimiyle psiflik enerji olan libido
taraf›ndan oluflturulmufllard›r. Kiflili¤i oluflturan bu yap›lar, bireylerin gelifliminde
farkl› dönemlerde oluflmakta olup, karfl›l›kl› etkileflim halinde çal›flmaktad›rlar. Ki-
flilik yap›s› ve bileflenleri, beynin belirli bölgelerinde bulunan gerçek fiziksel yap›-
lar olmay›p, bireyin davran›fl›n› harekete geçiren kiflili¤indeki çeflitli süreçlerin ve
güçlerin etkileflimlerini betimlemek için kullan›lan soyut kavramlard›r (Feldman,
1997). Kiflili¤in yap›s›n› oluflturan bileflenler flu flekilde aç›klanabilir. 

‹d, kal›t›mla gelen, do¤ufltan var olan ve ruhsal enerjinin kayna¤›n› oluflturan
kiflili¤in ilkel bileflenidir. ‹d, yeme, içme, cinsellik, sald›rganl›k gibi biyolojik özel-
likle dürtüsel davran›fl kal›plar›n› içerir. ‹d, içsel dürtülerine doyum bulma çabas›
içerisinde hareket eder. ‹d beklemeksizin, bir an önce, cinsel dürtülerinin ve arzu-
lar›n›n isteklerini yerine getirmek üzere haz almaya yönelmifl tepkiler oluflturur.
Böylece, id, haz alma ilkesi çerçevesinde hareket eder. ‹d’in doyum bulma çabas›
zaman mekan tan›maz ve uygun koflullar aramaz. Örne¤in, yeni do¤an bebek tü-
müyle id’in istekleriyle hareket eder. Dolay›s›yla; id, gerçekçi de¤ildir ve tamamen
bilinç d›fl›d›r (Dacey ve Travers, 1996).

Çocuklar; do¤umdan itibaren, çevresindekilerin istekleri ve k›s›tlamalar› do¤-
rultusunda yeni davran›fl kal›plar› sergilemeye bafllarlar. Örne¤in, çocuklar, çevre-
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lerinde çok say›da engel bulundu¤unu, bu engellerin afl›ld›¤›nda ancak doyumun
sa¤lanabilece¤ini ve bunun için yeni davran›fl biçimlerine gereksinim duyulabile-
ce¤ini ö¤renirler. Böylece, kiflilikte di¤er bir bileflen olan ego geliflir. Ego, haz al-
ma ilkesi yerine, gerçeklik ilkesine göre hareket eder ve kiflili¤in merkezidir. Ego;
gerçekçi, mant›¤a uygun, ak›lc› bir biçimde davranan, gerçek dünyayla temas ede-
rek bilinci kontrol eden kiflilik parças›d›r. Ego; id’in isteklerine doyum bulma ça-
bas›n› kontrol etmeye ve denetim alt›nda tutmaya çal›fl›r. Örne¤in; ego geliflmeden
önce çocuk, id’in isteklerine, yeri ve zaman› dikkate almaks›z›n, doyum bulmaya
çal›flmaktayd›. Ancak, kiflili¤in ego bilefleninin geliflmesiyle birlikte çocuk, id’in is-
teklerinin nas›l, ne zaman, nerede doyum bulabilece¤ine karar vererek, bu istek-
leri gerekti¤inde bekletebilir, erteleyebilir, de¤ifltirebilir ve bast›rabilir. Böylece,
id’in gerçe¤i dikkate almayan doyum bulma iste¤i, gerçe¤i dikkate alan ego’nun
ak›l yürütme, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel etkinlikleriyle doyum
bulur (Feldman, 1997).

Ego, id’in isteklerine gerçekçi bir biçimde doyum bulmaya çal›flmakla birlikte,
ayn› zamanda d›fl dünyadaki koflullar› ve durumlar› alg›lar ve kiflili¤in di¤er bilefle-
ni olan süperego’nun isteklerini de dikkate al›r. Böylece, ego, id ve süperego’nun
çat›flan isteklerini uzlaflt›rmaya ve dengelemeye çal›fl›r. Bu nedenle ego, kiflili¤in
düzenleyici, denge ve uyum sa¤lay›c› bir bileflenidir. 

Çocukluk y›llar›nda kiflili¤in di¤er bilefleni süperego oluflur. Süperego kiflili¤in
ahlaki (törel) yönüdür. Çocuk, do¤du¤u zaman iyiyi kötüyü, do¤ruyu yanl›fl› ay›rt
edebilecek düzeyde de¤ildir. Ancak çocuk, zaman içerisinde, ana babas›n›n, çev-
resindeki di¤er kiflilerin benimsedi¤i ahlaki kurallar› ve de¤erler sistemini farket-
meye bafllar. Örne¤in çocuk, ana babas›n›n ne gibi davran›fllar› onaylad›klar›n› ya
da onaylamad›klar›n›, hangi davran›fllara fliddetli tepkiler gösterdiklerini, do¤ru ya
da yanl›fl bulduklar›n› ay›rt eder duruma gelir. Bu davran›fllar› gösterdi¤inde ana,
babas›n›n ödül ve ceza uygulamalar›yla karfl›lafl›r, onlar›n tavr›n› ö¤renir ve içsel-
lefltirir. Böylece, kiflili¤in ahlaki ve yarg›sal yan›n› oluflturan “süperego” geliflir. Sü-
perego; ana, babas› ve yak›n çevresi taraf›ndan çocu¤a aktar›lan toplumsal ve ah-
laki kurallarla, geleneksel de¤erleri içerir. Dolay›s›yla; süperego, toplumun ve ai-
lenin kurallar›n› temsil etti¤i için, kiflili¤in ahlaki, yarg›sal ve vicdan yan›n› olufltu-
rur. Süperego, egonun ahlaki kurallar ve de¤erler do¤rultusunda hareket etmesine
çal›flarak mükemmel olmak ister. Bu nedenle, süperego ideal ve kusursuz olma il-
kesine göre çal›fl›r. Ayr›ca, süperego, doyum bulmas› ve yerine getirilmesi ahlaki
kurallar taraf›ndan hofl karfl›lanmayacak olan id’in isteklerini (özellikle cinsel ve
sald›rgan dürtüleri) engellemeye ve bast›rmaya çal›fl›r (Feldman, 1997; Geçtan,
1988).

Freud’un yap›sal kuram›na göre, sa¤l›kl› bir kiflilik geliflimi için ego’nun gerçek-
lik ilkesi çerçevesinde hareket ederek yönetim görevini üstlenmesi, id’in ve süpe-
rego’nun istekleri aras›ndaki uzlaflmay› sa¤layarak bireyin gereksinimlerine ak›lc›
biçimde doyum yollar› bulmas› gerekir. Böylece, ego, id ile süperego aras›nda
denge sa¤layacak ve uyumlu bir kiflilik ortaya ç›kacakt›r. Ancak, ego’nun dengeyi
sa¤layamad›¤› durumlarda kiflinin id ya da süperego bileflenleri bask›n olabilecek
ve sa¤l›ks›z bir kiflilik yap›s› ortaya ç›kabilecektir (Geçtan, 1988). Örne¤in; kiflili¤i-
nin süperego’su di¤er kiflilik bileflenlerine göre daha bask›n olan birey; çevresiyle
iliflkilerinde sürekli ahlak kurallar›n› ve de¤erlerini dikkate al›r, tamamen bu kural-
lara ba¤l› hareket eder, büyük ölçüde çekingen ve utangaç kiflilik özellikleri gös-
terir, sürekli cinsel arzular›n› bask› alt›nda tutarak engeller. Tersi durumda, kiflili¤i-
nin id’i bask›n olan birey; ahlaki kurallar› ve de¤erleri hiç dikkate almaz, bencilce
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hareket ederek, uygun olup olmad›¤›na bakmaks›z›n, isteklerine hemen doyum
bulmak ister, ›srarc› olur, baflkalar›n› dikkate almad›¤› için, çevresiyle iliflkilerinde
sürekli uyum sorunlar› yaflar. Kiflili¤inin ego’su bask›n olan bireyse sürekli mant›k-
l›, ak›lc› ve gerçekçi davran›fllar sergiler.

Yap›sal kiflilik kuram›na göre, sa¤l›kl› ve uyumlu bir kiflilik için egonun, id ile
süperego’nun istekleri aras›nda bir uzlaflma ve denge sa¤lamas› gerekir. Ancak,
baz› durumlarda ego, gerekli uzlaflma ve dengeyi sa¤layamaz ve bunun sonucun-
da kiflilik yap›lar› aras›nda çat›flma yaflan›r. Örne¤in; kiflili¤in id yap›s›, içsel dürtü-
lerine an›nda doyum bulmak ister. Ego’nun, id’in bu iste¤ini, d›fl çevredeki gerçek-
ler ya da süperego’nun onaylamamas› yüzünden engellemesi, bir çat›flma yarat›r.
Yine; ego’nun, id’in doyum bulmas›na izin verdi¤i istekler, bazen süperego’nun
fliddetli tepkilerine yol açar ve çat›flma yaflan›r. Kiflilik yap›lar› aras›nda gerekli uz-
laflman›n sa¤lanamamas› nedeniyle bilinç d›fl›nda yaflanan ve fark›nda olunmayan
içsel çat›flmalar, kayg›ya yol açar. Kendisini tehdit alt›nda alg›layan ego, yaflan›lan
fliddetli kayg›y› azaltmak, bu kayg›dan kurtulabilmek ve kendisini korumak ama-
c›yla savunma mekanizmalar› kullan›r. Savunma mekanizmalar›, egonun yafla-
n›lan çat›flman›n yaratt›¤› kayg›yla bafla ç›kabilmek için kulland›¤› çeflitli düflünce,
tutum ve davran›fl biçimleridir. Bu savunma mekanizmalar›n›n bafll›calar› bast›rma,
yans›tma, neden bulma, karfl›t tepki gelifltirme, özdeflleflme, yön de¤ifltirme, inkar
etme, yüceltme, ödünleme olarak adland›r›l›r. ‹nsanlar, içinde bulundu¤u koflulla-
ra göre, bu tür savunma mekanizmalar›n› bilinç d›fl›nda gelifltirerek, fark›nda olma-
dan kullan›rlar. Dolay›s›yla savunma mekanizmalar›, ego’nun içinde bulundu¤u
olumsuz durumdan kurtulmas›na ve ego’nun gücünü korumas›na yard›m etti¤i
için, uyum sa¤lay›c› mekanizmalard›r. Bununla birlikte, savunma mekanizmalar›,
ego taraf›ndan çat›flman›n yaratt›¤› kayg›dan kurtulman›n temel bir yolu olarak,
afl›r› bir biçimde kullan›l›rsa sa¤l›ks›z bir kiflilik ortaya ç›kar. Bu durumda, savun-
ma mekanizmalar›, kiflili¤i denetimleri alt›na alarak, uyumsuz davran›fllar›n ortaya
ç›kmas›na neden olur (Feldman, 1997). 

Psikoseksüel Geliflim Kuram›
Freud; kiflilik gelifliminde bebeklik ve çocukluk y›llar›nda geçirilen yaflant›lar›n
önemini vurgulam›flt›r. Freud; yaflam›n ilk befl y›l›nda geçirilen yaflant›lar›n, yetifl-
kinlik y›llar›ndaki kiflilik özelliklerinin temelini oluflturdu¤unu ifade etmifltir. Fre-
ud, kiflili¤in do¤umdan itibaren Oral, Anal, Fallik, Latent (Gizil) ve Genital olarak
adland›r›lan befl psikoseksüel geliflim dönemi içerisinde geliflti¤ini belirtmifl ve ge-
liflim dönemlerini, bireye haz veren ve doyum sa¤layan haz bölgelerine ba¤l› ola-
rak aç›klam›flt›r. Çocu¤un her bir geliflim döneminde karfl›laflt›¤› temel gereksinim-
lere doyum bulmas› gerekmektedir. Ancak, çocuk herhangi bir geliflim dönemin-
de temel gereksinimlerine yeterince doyum sa¤layamaz ve afl›r› engellenirse ya da
afl›r› ölçüde doyum sa¤lar ve ba¤›ml›l›k gelifltirirse, çocuk içinde bulundu¤u bu dö-
neme saplan›r. Freud’a göre, çocu¤un belli bir dönemde saplant›s›n›n olmas›,
onun sonraki dönemlerindeki kiflilik geliflimini engeller ve yetiflkinlik y›llar›ndaki
kiflili¤ini olumsuz biçimde etkiler. Onun için, çocu¤un psikoseksüel geliflim dö-
nemlerindeki temel ihtiyaçlar›n›n uygun bir biçimde karfl›lanmas›nda, ana baba ve
yak›n çevrenin çocukla olan iliflkilerinin niteli¤i büyük önem tafl›r (Can, 2007). Bu
çerçevede, psikoseksüel geliflim dönemlerine özgü geliflimsel özellikler flu flekilde
belirtilebilir.

Oral Dönem, psikoseksüel geliflimin ilk dönemi olup, do¤umdan 18. aya ka-
dar olan zaman dilimini kapsar. Bu dönemde bebe¤in haz merkezi, a¤›z bölgesi-
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dir (a¤›z, dudaklar, dil, difl eti gibi). Bebek a¤›zdan besin al›rken emme, ›s›rma,
çi¤neme, yutma gibi eylemlerde bulunur ve bu eylemler onun haz kayna¤›n› olufl-
turur. Bebe¤in besin almaya iliflkin eylemlerinin s›n›rland›r›lmas›, engellenmesi ya
da afl›r› ve düflkünlük ölçüsünde yaflanmas› onun oral döneme saplanmas›na yol
açar. Bebe¤in bu döneme saplanmas› sonucunda, bebek yetiflkinlik y›llar›nda oral
döneme özgü baz› olumsuz kiflilik özellikleri gösterir. Dolay›s›yla, annenin bebe-
¤in beslenmesine karfl› tak›nd›¤› tav›r önemlidir. Örne¤in, annenin bebe¤ini emzir-
mekten çok erken kesmesi ya da gere¤inden çok uzun bir süre emzirmesi, bebe-
¤in a¤›zla ilgili eylemlerden haz alma saplant›s›na yol açar. Bunun sonucunda, be-
bek yetiflkinlik y›llar›na geldi¤inde a¤›zla ilgili eylemlere iliflkin haz alma yaflant›-
s›n› sürdürmek için sigara içme, içki kullanma, yemek yeme, sak›z çi¤neme gibi
a¤›zla ilgili eylem saplant›lar› gösterebilir (Can, 2007; Feldman, 1997). 

Anal Dönem, 18. aydan 3 yafl›na kadar olan zaman dilimini kapsar. Anal dö-
nemde, temel haz merkezi a¤›zdan (oral) anüs (anal) bölgesine do¤ru de¤iflir. Ço-
cuklar, anüsle iliflkili eylemlerden (d›flk›s›n› tutma ve b›rakmaktan) oldukça fazla
haz duyarlar. Bu dönemde, ana, babalar ise çocuklar›n›n tuvalet al›flkanl›¤›n› ka-
zanmalar›n›, kendi bedenlerini kontrol edebilmelerini beklerler. Dolay›s›yla, anal
dönemde ana, babalar›n çocuklar›n tuvalet e¤itimine yönelik yaklafl›mlar› ve gös-
terdikleri davran›fllar önem kazan›r. Bu dönem içerisinde ana, baban›n çocu¤a kar-
fl› tak›nd›¤› olumsuz tutumlar onlar›n bu döneme saplanmas›na yol açar. Böylece
bu saplant›, çocu¤un yetiflkinlik y›llar›nda sahip olaca¤› baz› kiflilik özellikleri üze-
rinde belirleyici olacakt›r. Anal dönemde çocu¤un ana, babas›ndan kat›, bask›c›,
hoflgörüsüz ve çok titiz bir tuvalet e¤itimi almas›, onun bu dönemde saplanmas›-
na neden olur. Bunun sonucunda, çocuk yetiflkinlik y›llar›nda afl›r› düzenlilik, cim-
rilik, inatç›l›k, kat›l›k, biriktiricilik ve afl›r› kontrollü olmay› içeren baz› kiflilik özel-
likleri gösterebilir. Baz› ana, babalarsa gevflek, ilgisiz bir tuvalet e¤itimi tutumu ser-
gilerler. Bunun sonucundaysa yetiflkinlik y›llar›nda afl›r› da¤›n›kl›k, düzensizlik,
umursamazl›k ve kay›ts›zl›k içeren baz› kiflilik özellikleri ortaya ç›kabilir (Feldman,
1997). 

Fallik Dönem, Üç ile befl yafl aras›n› kapsar. Fallik dönemde haz merkezi, cin-
sel organlard›r. Çocuk ilgisini cinsel organlar› üzerine odaklaflt›r›r, cinsel organla-
r›ndan haz ald›¤›n› farkeder, k›z erkek anatomileri aras›ndaki farkl›l›klar dikkatini
çeker. Bu dönem içerisinde çocuklar cinsiyetlerine özgü çat›flmalar yaflarlar. Ço-
cuklar, karfl›t cinsiyetten ana babas›na karfl› bilinçli olmayan duygusal, cinsel bir
yak›nl›k duyarlar ve kendi cinsiyetindeki ana babas›n›n yerini almak isterler. An-
cak bu arzu ve isteklerinden dolay› kendi cinsiyetlerindeki ana babalar› taraf›ndan
cezaland›r›lacaklar› beklentisi çocuklarda kayg›ya yol açar. Freud, erkek çocukla-
r›n yaflad›¤› bu çat›flmay› “Oedipus karmaflas›” ve k›z çocuklar›n yaflad›¤› bu çat›fl-
may›ysa “Electra karmaflas›” olarak adland›rm›flt›r. Fallik dönem içerisinde çocuk-
lar, kendi cinsiyetinden ana babay› model alarak kendilerini onlarla özdefltirirler
ve yaflad›klar› bu çat›flmalar› çözümlerler. Böylece, çocuklar kendi cinsiyetindeki
ana babayla özdeflim kurarak cinsel kimliklerini gelifltirirler. Bu çerçevede, çocuk-
lar kendi cinsiyetine özgü rolleri, toplumsal kurallar›, de¤erleri, sorumluluklar›
kavramaya bafllar ve böylece kiflili¤in süperegosu geliflir. Fallik dönemde, cinsel-
likle ilgili, çocu¤a aktar›lan olumsuz görüfller ve tutumlar, çocuklar›n yaflad›klar›
çat›flmalar› çözümlemelerini güçlefltirir. Bunun sonucunda çocuk sa¤l›kl› bir süpe-
rego gelifltiremeyebilir ve yetiflkinlik y›llar›nda uygun cinsiyet rolleri sergilemede
güçlükler yaflayabilir. Bundan dolay› fallik dönemde çocuklar› cinsel merak› ve
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sordu¤u sorular yüzünden engellemek, azarlamak ve cezaland›rmak yerine uygun
bir biçimde aç›klamalar getirilmelidir (Feldman, 1997; Öztürk, 1988). 

Latent (gizil) dönem, 5 yafl›ndan 12-13 yafla kadar olan zaman dilimini kap-
sar. Bu dönem süresince çocu¤un cinsel ilgisi ve arzular›, bilinç d›fl›nda var olma-
ya devam etmekle birlikte, gizildir, örtülüdür. Bu nedenle, çocuklar cinsellikle il-
gili konulardan hofllanmazlar ve ilgilerini daha ço¤unlukla sosyal becerilere ve
oyunlara yöneltirler. Çocuklar yak›n çevresindeki kiflilerle sosyal iliflkiler gelifltirir-
ler ve kendi cinsiyetindeki çocuklarla daha çok yak›nlafl›rlar. Böylece, latent dö-
nem süresince çocuklar, daha önceki oral, anal ve fallik dönemlerde kazand›klar›
özellikleri yeniden özümleyerek pekifltirirler ve özerk bir kimlik gelifltirirler. An-
cak, latent dönem sa¤l›kl› ve baflar›l› bir biçimde geçirilmezse, çocuklar kendileri-
ne yönelik afla¤›l›k duygusu gibi olumsuz tutumlar ve saplant›lar gelifltirebilirler
(Feldman, 1997; Geçtan, 1988).

Genital Dönem, ergenlikle bafllayan ve ergenlik sonras› y›llar› kapsayan son
geliflim dönemidir. Genital dönemde, çocu¤un cinsel duygular› yeniden ortaya ç›-
kar ve gencin ilgisi yetiflkin cinselli¤ine yönelir. Her iki cinsiyette de cinsel hor-
monlar›n artmas› sonucu, gençler karfl› cinsle yak›n iliflkiler kurmaya bafllarlar.
Böylece, genç daha önceki psikoseksüel geliflim dönemlerinde saplant›lar gelifltir-
memiflse, genital dönemde kiflili¤ini, bir çocuk kiflili¤inden olgun bir yetiflkin kifli-
li¤ine do¤ru gelifltirir. Ancak genç, daha önceki psikoseksüel dönemlere özgü sap-
lant›lar gelifltirmiflse genital dönemde çözülmemifl saplant›lar yeniden ortaya ç›kar.
Bu çat›flmalara çözüm bulunamad›¤› zaman, bu durum, kimlik bunal›m›na yol açar
ve sonuçta bir yetiflkin kiflili¤inin oluflmas›n› olumsuz biçimde etkiler (Feldman,
1997; Geçtan, 1988).

Erikson’un Psikososyal Geliflim Kuram›
Freud, insan kiflili¤inin geliflimini psikoseksüel geliflim dönemleriyle aç›klam›fl ve
kiflilik gelifliminde cinselli¤i temel alarak, cinselli¤i afl›r› flekilde vurgulanm›flt›r.
Erikson ise insan kiflili¤inin geliflimini psikososyal geliflim dönemleriyle aç›klam›fl
ve kiflilik gelifliminde cinsellik yerine psikososyal geliflimi temel alm›flt›r. Bununla
birlikte, Erikson psikososyal geliflim kuram›n› gelifltirirken, Freud’un geliflim kura-
m›ndan etkilenmifltir. Erikson, Freud gibi, kiflilik geliflimini dönemler halinde aç›k-
lam›flt›r. Freud; kiflilik geliflimini befl dönem içerisinde incelerken, Erikson ise kifli-
lik geliflimini sekiz dönem halinde incelemifltir. Ancak Freud, kiflilik gelifliminde
çocukluk y›llar›n›n belirleyici oldu¤unu ve ergenlik y›llar›ndan itibaren yetiflkin ki-
flili¤inin kazan›ld›¤›n› belirtirken; Erikson, kiflilik gelifliminde çocukluk y›llar›n›n
önemini kabul etmekle birlikte, kiflili¤in yaflam boyunca devam eden bir süreç içe-
risinde geliflti¤ini ifade etmifltir. Ayn› zamanda Erikson, kiflilik gelifliminde sosyal
ve kültürel çevrenin önemli bir rol oynad›¤›n› daha çok vurgulam›flt›r.

Erikson, psikososyal geliflim kuram›nda her bir dönemi, insan yaflam›nda dö-
nüm noktalar› olan bir geliflim krizi ya da geliflim karmaflas›yla tan›mlam›flt›r. Geli-
flim karmaflalar›n›n her biri iki karfl›t özellik aras›ndaki bir çat›flmay› içermektedir.
Her bir karmaflada geliflimsel görevlere verilen tepkiler, bireylerin kiflili¤inin alaca-
¤› biçimi belirlemektedir. Erikson’a göre, herhangi bir dönemde karfl›lafl›lan geli-
flim karmaflas›n›n çözümlenmesi, sonraki dönemlerdeki baflar›y› engellemektedir
(Dacey ve Travers, 1996). Ancak Erikson, bir geliflim döneminde, yap›c› bir flekil-
de çözümlenmemifl karmaflalar›n, daha sonraki dönemlerde uygun çevresel koflul-
lar sa¤lad›¤›nda, kiflilik geliflimi üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kald›r›labi-
lece¤ini de belirtmifltir. Di¤er bir deyiflle, geçmiflteki olumsuz yaflant›lar›n örseleyi-
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ci izleri silinebilir, telafi edilebilir (Erden ve Akman, 1999; Bacanl›, 2000). Erik-
son’un, psikososyal geliflim dönemlerine iliflkin aç›klamalar› afla¤›da verilmifltir.

Temel Güvene Karfl› Güvensizlik: Do¤umdan bir buçuk yafl›na kadar süren
bu ilk dönem, bebeklerin temel güvene karfl› güvensizlik duygusunun kazan›lma-
s› karmaflas›n› içermektedir. Yani bebeklerin yaflamlar›nda karfl›laflt›klar› ilk görev,
bu karmaflay› çözümlemektedir. Erikson’a göre temel güven duygusunu kazanm›fl
olan bebekler, dünyan›n güvenilir bir yer oldu¤u duygusunu gelifltirebilenlerdir.
Bu anlamdaki bir güvenin geliflebilmesi için bebeklerin dünyay› güvenli ve mutlu
bir yer olmaktan daha çok, düzenli ve tahmin edilebilir bir yer olarak görmeleri ge-
rekmektedir. Bu nedenle bebek ve çevresindeki kifliler (özellikle anne ya da onun
yerine geçen kifli) aras›ndaki iliflkilerde aflinal›¤›n, süreklili¤in ve tutarl›l›¤›n olma-
s›, temel güven duygusunun temelini oluflturmaktad›r. Bebeklerin güvenli ve gü-
venilir bir kifli olarak geliflmeleri için, ilk çevrelerinin büyük oranda düzenli olma-
s› önem kazanmaktad›r. Yap›lacak de¤iflikliklerinse önceden tahmin edilebilir bir
flekilde, düzenli bir s›ra içerisinde gerçekleflmesi gereklidir. Erikson’a göre güven;
sevgi, ilgi ve bak›mla geliflir, ayn› zamanda güven, uyulmayan kurallar sonucunda
yaflanacak olan bir bedelin oldu¤u bilgisini de içermektedir. Çünkü; güven duygu-
sunun geliflmesinde önemli olan, tahmin edilebilir düzenli, tutarl›, sürekli bir çev-
renin olmas›d›r (Dacey ve Travers, 1996). 

Bebe¤in beslenme, temizlik, sevgi, ilgi ihtiyaçlar›, ayn› kifliler taraf›ndan, tutar-
l› ve sürekli bir flekilde karfl›lan›yorsa, bebek çevresinin güvenilir bir yer oldu¤u-
nu hissedecek, temel güven duygusu gelifltirebilecektir. Aksine ihtiyaçlar› oldu-
¤unda yan›nda kimseyi bulamazsa ya da kifliler çok s›k olarak de¤ifliyorsa, ya da
ihtiyaçlar› kimi zaman hemen ve yeterli düzeyde, kimi zamansa uzun sürede ve
yetersiz düzeyde karfl›lan›yorsa, çevresinin güvenilir bir yer olmad›¤›n› hissedecek
ve güvensizlik duygular› geliflebilecektir. 

Erikson’a göre güven duygusunun kazan›lmas›, anne (ya da onun yerine geçen
kifli) ile bebek aras›ndaki iliflkinin niteli¤ine ba¤l›d›r. Bebeklerin temel güven duy-
gusunu kazand›klar›n›n en önemli göstergelerinden biri, ihtiyaçlar›n› karfl›layan
anne ya da onun yerine geçen kiflinin yan›ndan ayr›ld›¤›nda korku ve kayg› belir-
tileri göstermemeleridir. Di¤er yandan annesinin geri gelece¤ine güvenmeyen be-
beklerse a¤lamaya ve huysuzlanmaya bafllarlar (Öztürk, 1988). Ayn› zamanda be-
beklerin düzenli ve derin uykular›, ba¤›rsaklar›n›n gevflekli¤i ve beslenme sorun-
lar›n›n olmamas›, temel güven duygusunun kazan›ld›¤›n›n göstergeleridir (Bacan-
l›, 2000). 

Erikson’a göre yeterli temel güven duygusunu kazanamayan ya da güvensizlik
yaflayan çocuklarda; sosyal iliflkilerden kaç›nma, içe kapanma, hatta antisosyal ve
suça yönelik davran›fllar geliflebilmektedir. Ancak, daha sonraki dönemlerde uy-
gun çevresel koflullar sa¤land›¤›nda çocuk, temel güven duygusunu kazanabil-
mektedir. Ayn› zamanda incinmifl, zarar görmüfl bir bebeklik geçirmeyen insanlar
da daha sonraki dönemlerde, örseleyici yaflant›lar sonucunda, temel güven duygu-
sunu yitirebilirler (Dacey ve Travers, 1996; Öztürk, 1988).

Özerkli¤e Karfl› Utanç ve Kuflku: Çocuklar, yaklafl›k bir buçuk yafllar›na gel-
diklerinde, özerkli¤e karfl› utanç ve kuflku karmaflas›yla karakterize edilen ikinci
döneme geçmektedirler. Bu dönem, 3 yafl civar›na kadar devam etmekte ve ço-
cuklar›n yürüme, koflma gibi hareket kontrolünü kazand›¤› ve genellikle tuvalet
e¤itiminin bafllad›¤› yafllar› kapsamaktad›r. Çocuklar; çevrelerini kendi bafllar›na
keflfetmelerine olanak sa¤layan kazand›klar› bu becerilerle, özerk bir biçimde dav-
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ranmaya bafllarlar. Yani, çocu¤un kendi bedenini kontrol edebilmesi, özerklik
duygular›n›n geliflmesini sa¤lamaktad›r. 

Erikson, tuvalet e¤itiminin sadece ba¤›rsaklar› kontrol edebilmenin ötesinde,
daha önemli bir durum oldu¤u konusunda Freud ile ayn› fikirdedir. Cömertlik ve
yarat›c›l›¤›n kaynaklar›, tutma b›rakma davran›fllar›n›n geliflmesini ifade eden tuva-
let e¤itimi yaflant›lar›nda yatmaktad›r. E¤er, çocuklar vücudunu ve çevresini arafl-
t›rmada cesaretlendirilirlerse, kendilerine güven duygusu gelifltirerek özerk davra-
n›fllar gösterebilirler. Tersine, tuvalet e¤itimi s›ras›nda, boflalt›m› kontrol yetersiz-
likleri nedeniyle çocuklar azarlan›rsa, kendi bedenlerinden flüphe etmeye ve utan-
maya bafllarlar. Kendi bedenlerini araflt›rmaktan korkmaya bafllarlar (Dacey ve
Travers, 1996). 

Erikson’a göre bu dönemde çocuklar sadece tuvalet kontrolünü de¤il, di¤er
davran›fllar›n› da idare edebilmeyi ö¤renmeye bafllarlar. Erikson bu dönemde afl›r›
korumac› anne ve babalar›n çocuklar›n özekliklerini kazanmalar›nda engelleyici
bir fonksiyonu oldu¤una dikkat çekmifltir. Çocuklar›n kendi davran›fllar›n› kontrol
etme çabalar› anne baba taraf›ndan engellenir, k›s›tlan›r ya da cezaland›r›l›rsa; ya-
pabilecekleri konusunda kendilerinden kuflku duymaya bafllarlar ve kuflku duy-
duklar› kimi davran›fllar›ndan dolay› kendilerine yönelmifl bir tür öfke olan utanc›
yaflamaya bafllarlar. Bu nedenle bu dönemde anne babalar›n çocuklar›n›n özerk
davran›fllar›n› desteklemeleri ve teflvik etmeleri gerekmektedir. Tersine durumlar-
da, kendi bafl›na kararlar alamayan, kendi davran›fllar›n› kontrol edemeyen ve
kendisini sürekli engelleyen bir yetersizlik ve utanç duygusu yaflayan kifliler ola-
caklard›r. Bu dönemdeki çocuklar›n kendi kendilerine yemek yemesi, sürekli ola-
rak desteklenir ve teflvik edilirse, çocuklar çok daha çabuk bu beceriyi kazanacak-
lard›r. Di¤er taraftan bu davran›fl› engellenir ve hatta cezaland›r›l›rsa, bu ifli baflara-
mayacaklar› konusunda kuflku duymaya bafllarlar ve en ufak bir baflar›s›zl›klar›n-
da utanç duygular› gelifltirerek, baflkalar›na ba¤›ml› bir yaflam sürerler (Burger,
2006; Can, 2007; Selçuk, 1999).

Giriflimcili¤e Karfl› Suçluluk: Üçüncü karmafla olan giriflimcili¤e karfl› suçlu-
luk duygular›n›n geliflmesi, çocuklar yaklafl›k 3 yafllar›na geldiklerinde bafllamakta
ve alt› yafllar›na kadar devam etmektedir. Ba¤›ms›z bir flekilde davranabilen bu dö-
nem çocuklar›, dil geliflimiyle birlikte iyice özerkleflirler. Sosyal iliflkilere daha çok
kat›lmaya ve çevresinde olup bitenlerle daha çok ilgilenmeye, merak etmeye bafl-
larlar. Bu ö¤renme merak› sonucundaysa sürekli sorular sorarak, giriflimlerde bu-
lunurlar.

Bu dönemdeki çocuklar›n merak ya da araflt›rma duygular›, onlar› çeflitli etkin-
likler yapmaya yöneltmektedir. Bu etkinliklerin gerçeklefltirilmesinin anne baba ta-
raf›ndan engellenmesi, çocukta suçluluk duygular›n›n geliflmesiyle sonuçlanacak-
t›r. Ayn› zamanda bu etkinliklerde yaflad›¤› baflar›s›zl›klar sonucunda çevresindeki
kifliler taraf›ndan yetersizlik hissettirildi¤inde de çocuklarda suçluluk duygular› ge-
liflebilecektir (Dacey ve Travers, 1996). 

Bu yafllardaki çocuklar cinsiyet farkl›l›klar›n› da keflfetmeye bafllad›klar›ndan
cinsellikle ilgili konular› merak etmeye ve sorular sormaya bafllarlar. Çocuklar›n bu
sorular› yüzünden azarlanmas›, korkutulmas› sonucunda, çocuklar bu konular›
merak etmenin bir suç oldu¤unu düflünerek, bu yüzden suçluluk duygular› gelifl-
tirebileceklerdir. Tam tersine çocuklar›n sorgulamalar›na olanak sa¤layan sevecen
ve ilgili anne baba tutumlar›, çocuklarda giriflimcili¤in desteklenmesine yard›mc›
olacakt›r. Giriflimcili¤i engellenmifl, suçluluk duygular› geliflmifl olan bu dönem ço-
cuklar› daha ürkek, pasif, ba¤›ml› olabilmekte ve yo¤un yetersizlik duygular› gös-
terebilmektedir (Öztürk, 1988; Bacanl›, 2000). 
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Baflar›l› Olmaya Karfl› Afla¤›l›k Duygusu: Çocuklar, okula bafllad›klar› yak-
lafl›k alt›nc› yaflla birlikte baflar›l› olmaya karfl› afla¤›l›k duygusu karmaflas›yla karfl›
karfl›ya gelmektedir. On iki yafl›na kadar süren bu dördüncü dönemde, çocuklar
bütün toplumlarda düzenli bir e¤itim ö¤retim görmektedirler. Bu e¤itim ö¤retim;
okuma, yazma, matematik gibi entelektüel beceriler kadar, yetiflkin dünyas›n›n
araç gereçlerini nas›l kullanacaklar›n› da içermektedir. Bu dönem çocuklar›, bu be-
cerileri gelifltirerek, yeni birçok fleyi yapabilir, üretebilir duruma gelirler. Ev, site,
gemi gibi maketler yapabilirler, resimler çizebilirler, çeflitli yemekler yapabilirler
(Öztürk, 1988).

Bu dönem çocuklar›n›n yapt›klar› ifllerde, baflar› duygusunun hakim olmas› ge-
reklidir. Baflar›, çocu¤un kendine olan güvenini art›rarak, kendi gücüne ve yetene-
¤ine iliflkin bir inanç gelifltirmesini sa¤layacakt›r. Buysa çocu¤u daha baflar›l› ol-
mak için motive edecektir. Bu yüzden evde anne baba, okuldaysa ö¤retmenler ta-
raf›ndan çocuklar›n baflar›l› olmaya do¤ru motive edilmesi, baflar›l› olduklar› alan-
lar›n saptanmas› için onlara f›rsatlar›n verilmesi ve uygun ortamlar›n haz›rlanmas›
oldukça önem kazanmaktad›r. K›saca bu dönem çocuklar› baflar›l› olma duygusu-
nu yaflamal›d›rlar. Bunun aksine ö¤retmenleri ve aileleri taraf›ndan çocuklardan
yapabileceklerinin çok üstünde ya da çok alt›nda bir baflar› beklenilmesi afla¤›l›k
duygular›n›n geliflmesine zemin haz›rlamaktad›r. Çünkü çocuklar, bu tür beklenti-
leri karfl›lamaya, baflkalar›n› mutlu etmeye çal›fl›rken, gösterdikleri performanstan
dolay› yetersizlik ve afla¤›l›k duygular› gelifltirebileceklerdir. Sonuçta, kendi yete-
nek ve becerilerini takdir edemez duruma gelebileceklerdir (Burger, 2006; Dacey
ve Travers, 1996).

Kimli¤e Karfl› Kimlik Bocalamas›: On iki ve on sekiz yafllar›n› kapsayan be-
flinci dönemde ergenlerin görevleri, bir kimlik oluflturmay› baflarmakt›r. Ergenler
meslek, inanç, tutum ve davran›fl örüntüleriyle ilgili olarak kim olduklar› ya da ne
olmak istediklerine karar vermekle karfl› karfl›yad›rlar. Çünkü; vücudunda, düflün-
celerinde ve sosyal rollerinde de¤ifliklikler olmaktad›r. Ergenlik döneminde bede-
nin çocuk görünümü, yerini bir yetiflkin görünümüne b›rakmaktad›r. Biliflsel geli-
flime ba¤l› olarak düflünce sistemi de de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Görünüm ve dü-
flünce sistemi aç›s›ndan de¤iflen ergenden, çevrenin beklentileri de farkl›l›k göster-
meye bafllamaktad›r (Erden ve Akman, 1999).

Ergenlerin ve çevresindeki kiflilerin bu de¤iflim sürecine uyum sa¤lamalar› ça-
buk ve kolay olmamaktad›r. Çevresindeki kifliler aras›ra çocuk aras›ra genç, aras›-
ra da yetiflkin gibi davranmaktad›rlar. Bütün bunlar, ergeni bir kimlik oluflturmaya
yöneltmektedir. Ergenler, kal›c› bir kimlik oluflturma sürecinde, özdeflleflme ve
taklit mekanizmalar› yoluyla çevresinde kendisine model olabilecek kifli ya da
gruplar› belirleyerek, kendisini çeflitli roller içinde denemeye bafllar. Ergenler bu
denemeler sonucunda kendi rollerini bulmada, kim olduklar›n› tan›mlama ve ka-
bul etmede baflar›l› olduklar›nda, güçlü kimlik duygular› gelifltirirken; baflar›s›z ol-
duklar›nda da kimlik bocalamas› yaflarlar (Erden ve Akman, 1999; Bacanl›, 2000).

Ergenlikte cinsel, sosyal ve mesleki olmak üzere üç temel kimlik duygusu ka-
zan›lmaktad›r. Ergenler kendi cinsiyetlerini kabullenerek; buna uygun duygu ve
davran›fllar gösterme yoluyla cinsel kimlik duygular›n› olufltururlar. Sosyal kimlik-
se toplum içindeki rollerini, statüsünü tan›mlamas›yla gerçekleflmektedir. Ergenin
hangi mesle¤e yönelmek istedi¤i, ne tür ifllerde baflar›l› olabilece¤ine iliflkin alg›la-
r› ve kimlik duygusu, mesleki kimli¤in oluflmas›n› sa¤layacakt›r (Erden ve Akman,
1999).
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Erikson’a göre, ergenler kimlik duygular›n› tan›mlamada zorland›klar›nda baz›-
lar› moratoryum denen geçici bir erteleme dönemine girerler. Örne¤in; baz› genç-
ler, e¤itimlerine ya da ifle girmeyi geciktirebilirler (Bacanl›, 2000; Selçuk, 1999).

Ergenlik döneminde kimlik duygusu gelifltiremeyip, kimlik bocalamas› yaflayan
ergenler, içlerine kapanabildikleri gibi, kimliklerini, kimlik ihtiyaçlar›n› inkar ede-
rek topluma, göze çarpmayacak flekilde kar›flmak isterler. Baz› gençlerse ters kim-
lik gelifltirerek, çevrelerindeki kiflilerin beklentilerine ters düflen davran›fllara yöne-
lebilmektedirler. Örne¤in, ailesi taraf›ndan sürekli olarak mükemmel olmas› bek-
lenen bir genç alkol, uyuflturucu, sigara gibi istenmeyen davran›fllar› gösterebil-
mektedir (Erden ve Akman, 1999).

Yak›nl›¤a Karfl› Yal›t›lm›fll›k: Ergenlikte cinsel, sosyal ve mesleki kimlik
duygular›n›n kazan›lmas›ndan sonra, on sekiz yirmi befl yafllar›n› kapsayan genç
yetiflkinlik döneminde karfl›lafl›lan karmafla, yak›nl›¤a karfl› yal›t›lm›fll›k duygusu-
nun kazan›lmas›d›r. Bu dönemde kimlik duygusunu kazanm›fl olan genç yetiflkin-
ler, di¤er insanlarla yak›n iliflkiler kurmaya haz›rd›rlar. Erikson; yak›n iliflkiyle bi-
reylerin yaflant›lar›n› di¤erleriyle paylaflabilme yetene¤ini ifade etmektedir. Di¤er
bir deyiflle yak›nl›k, bir kiflinin en derinlerdeki umutlar›n›, korkular›n›, duygular›-
n›, düflüncelerini bir baflkas›yla paylaflabilme ve bir baflkas›n›n yak›nl›k ihtiyac›n›
kabul edebilme yetene¤idir. Ayn› ya da karfl›t cins arkadafl, efl, sevgili, ifl arkadafl-
lar› gibi, yak›n çevrede bulunan kiflilerle yak›n iliflkiler kurabilen genç yetiflkinler,
kimliklerini kaybetme kayg›s› yaflamadan, kendi kimliklerini bir baflkas› ile birlefl-
tirebilmektedir (Dacey ve Travers, 1996; Öztürk, 1988).

‹liflkilerinde kimli¤ini kaybetme kayg›s› yaflayan genç yetiflkinlerse di¤er insan-
larla yak›n iliflki kurmak istemeyebilirler ve insanlardan uzaklaflabilirler. Bu du-
rumsa bireyin yaln›z kalmas›na ve yal›t›lm›fll›k duygusunun ortaya ç›kmas›na yol
açabilmektedir. Bu nedenle yüzeysel iliflkileri daha s›kl›kla yaflayabilmektedirler
(Öztürk, 1988; Burger, 2006). Örne¤in; ergenlik döneminde bir kimlik duygusu ge-
lifltirememifl olan Ayfle, üniversite y›llar› boyunca karfl› cinsle yak›n iliflkiye girmek-
ten hep çekinmifltir. Çünkü; girece¤i iliflkide yok olup gitmekten, Ayfle olmaktan
ç›k›p, Ali’nin sevgilisi diye an›lmaktan, onun bir uydusu olmaktan korkmaktad›r.
Bu yüzden yak›n iliflkiye girmemeyi tercih etmektedir. Bu durumsa, onun, yetersiz
bir sosyal yaflam sürmesine, yaln›zlaflmas›na ve evlilik korkular› gelifltirmesine yol
açabilecektir. 

Üretkenli¤e Karfl› Durgunluk: Yirmi befl ve altm›fl befl yafllar› aras›n› kapsa-
yan orta yetiflkinlik döneminde üretkenli¤e karfl› durgunluk karmaflas› yaflanmak-
tad›r. Bu dönemdeki yetiflkinler, yarat›c› ve üretici olarak gelecek kuflaklar› yetifl-
tirme göreviyle karfl› karfl›yad›rlar. Buradaki üretkenlik bireylerin kendilerine, aile-
lerine, topluma faydal› olabilme yetene¤i anlam›n› tafl›maktad›r. Bu dönemdeki ye-
tiflkinlerin üretkenli¤i; bilimde, sanatta, mesleki alanlarda oldu¤u gibi, çocuk yetifl-
tirmeyi ve yeni nesiller için dünyay› yaflanabilir en iyi yer yapmaya çal›flma duygu-
lar›n› da kapsamaktad›r. Yetiflkinler, gençler için deneyimli birer k›lavuz görevini
yerine getirerek, yaflam felsefelerini, tecrübelerini ve bilgilerini aktar›rlar. Bu dö-
nemdeki yetiflkinler üretken olamad›klar›nda, pasif, kendi istek ve ihtiyaçlar›n› ön
plana alarak ben merkezci olmaya bafllarlar; çocuklar›n›n ve toplumun iyili¤i ve re-
fah› için hiçbir fley yapmazlar. Üretken olamamak, bireyin yaflam›n› durgun ve ve-
rimsiz bir hale getirerek kiflili¤in yoksullaflmas›na yol açmaktad›r. Bu insanlar, bir
boflluk duygusu içerisinde kendi yaflamlar›ndan hoflnut de¤illerdir (Dacey ve Tra-
vers, 1996; Öztürk, 1988; Burger, 2006).
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Benlik Bütünlü¤üne Karfl› Umutsuzluk: Bireylerin; yaklafl›k olarak 65 yaflla-
r›ndan sonra ileri yetiflkinlik, yafll›l›k ya da olgunluk olarak isimlendirilen dönem-
de karfl›laflt›klar› karmafla, benlik bütünlü¤üne karfl› umutsuzluk duygular›n›n ka-
zan›lmas›d›r. Bu dönem, bugüne kadar yaflan›lan yaflam›n gözden geçirilmesini,
bir de¤erlendirilme yap›lmas›n› kapsamaktad›r. Bireyler geçmifl yaflant›lar›ndan
hoflnutlarsa, tüm yönleriyle yaflamlar›n› kabul ediyorlarsa, benlik bütünlü¤üne
ulaflmaktad›rlar. Di¤er taraftan bireyler, yaflamlar›na geri dönüp bakt›klar›nda, yan-
l›fl kararlar ald›klar›n› hissettiklerinde ya da daha yayg›nl›kla birçok kararlar›n› ye-
rine getiremediklerini gördüklerinde yaflad›klar› yaflam› henüz tamamlanmam›fl
olarak görmektedirler. “Daha yaflanacak çok fley oldu¤u” düflüncesi, ama bunu
gerçeklefltirmek için vaktin çok az kald›¤›n›n farkedilmesi, bireyleri umutsuzluk
duygusuna götürmekte ve ölüm korkusu kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kmaktad›r
(Dacey ve Travers, 1996; Öztürk, 1988).

Erikson’un “Psikoseksüel Geliflim Kuram›” ile “Freud’un Kiflilik Kuram›” aras›ndaki ben-
zerlik ve farkl›l›klar nelerdir? Aç›klay›n›z.

Carl Jung
Kiflilik geliflimi aç›s›ndan Jung da Freud gibi, bilinç d›fl›n›n önemini kabul eder. An-
cak Jung, kiflisel bilinç d›fl›n›n yan›s›ra ortak bilinç d›fl›n›n da oldu¤unu ileri sürmüfl-
tür. Ortak bilinç d›fl›, tüm insanlar taraf›ndan paylafl›l›r ve biyolojik kat›l›m›m›z›n bir
parças›d›r. ‹nsana atalar›ndan aktar›lan belirli düflünme, hissetme, alg›lama, davra-
n›fl e¤ilimleri ve gizil güçler ortak bilinç d›fl›n›n içeri¤ini oluflturmaktad›r. Örne¤in
anne, günefl, tanr›, ölüm imgeleri herkes taraf›ndan paylafl›ld›¤›ndan farkl› kültür-
lerde benzer figür ve konular›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r (Baron, 1996).

Ayn› zamanda Jung, kiflilik gelifliminde cinsel dürtülerin önemli bir rol oynad›-
¤›n› kabul etmekle birlikte Freud’un yaklafl›m›nda fazlas›yla vurguland›¤›na inan-
maktad›r. Önemli olan›n bireyin yaflamda amaçlar gelifltirebilmesi ve bunlara ulafl-
mak için çabalamas›n›n cinsel dürtülerden daha önemli oldu¤unu vurgulamakta-
d›r (Cücelo¤lu, 1997).

Jung kuram›nda, bireylerin kifliliklerinin içe dönüklük ya da d›fla dönüklük yö-
nelimlerine sahip olarak dünyaya geldiklerini savunmaktad›r. Bu yönelimler; bi-
reylerin ya kendileriyle ya da d›fl dünyayla ilgilenmelerini kapsamaktad›r. Jung’un
içe dönük olarak tan›mlad›¤› insanlar s›k›lgan ve flüphecidirler, kolay arkadafll›k
kuramazlar ve yaflam›n içinde olmaktan çok yaflam› seyretmeyi tercih ederler. D›-
fla dönük olarak isimlendirdi¤i insanlarsa; aç›k, kendine güvenli, kolayl›kla arka-
dafll›k kurabilir ve yaflamda farkl› faaliyetlerde bulunurlar. Jung kiflili¤in bu iki yö-
nünün denge içerisinde olmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Jung’un kuram›n›n birçok
yönü psikologlar taraf›ndan reddedilmekle birlikte içe dönüklük, d›fla dönüklük
konusunda hala araflt›rmalar sürmektedir (Baron, 1996). 

Alfred Adler
Adler’in kuram› afla¤›l›k (eksiklik) duygusu üzerine temellendirilmifltir. Ayn› za-
manda insan› bilinçli varl›k olarak tan›mlamaktad›r. Bu noktada, bilinç d›fl› ve cin-
sellik üzerine kurulmufl olan Freud’dan ayr›lmaktad›r. Adler’in kiflilik kuram›na gö-
re evrensel, herkeste olan afla¤›l›k duygular›, insanlar›n güdüleyici bir süreç olarak
eyleme geçmelerini sa¤lar. ‹nsanlardaki bu afla¤›l›k duygusuna tepki olarak üstün-
lük çabalar› ortaya ç›kar. Di¤er bir deyiflle insanlar afla¤›l›k duygular›n› üstünlük
çabalar›yla telafi etmeye çal›fl›r. fiayet baflar›l› olursa sa¤l›kl› bir kiflilik geliflimi or-
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taya ç›kar. Ama abart›lm›fl üstünlük çabalar›yla afla¤›l›k duygular› bireyin kendisi
taraf›ndan saklanm›fl olur, böylece bozulmufl bir benlik imaj› geliflir (Cücelo¤lu,
1997; Baron, 1996). 

Di¤er modern psikoanalitik kuramc›lar gibi, Adler kiflilik gelifliminde sosyal
faktörlerin önemini vurgulam›fl ve en çok aile üzerinde durmufltur. Örne¤in; ço-
cuklar›n ailedeki do¤ufl s›ralar›na göre farkl› kiflilik özellikleri tan›mlam›fl; fl›mart›l-
m›fl çocuk ve sevilmeyen çocuk kavramlar› üzerinde durmufltur. Ayn› zamanda
Adler, insanlar›n, di¤erleriyle iliflki kurma gereksinimi içinde olan toplumsal varl›k-
lar oldu¤unu öne sürer. ‹nsanlar kendi alg›lar›n›, eylemlerini, düflüncelerini, görüfl-
lerini oluflturma ve biçimlendirme konusunda do¤ufltan yeteneklidirler. Kendi ki-
fliliklerini yaratabilirler ve kendilerine özgü bir yaflam biçimi gelifltirebilirler (Geç-
tan, 1988; Baron, 1996). 

Karen Horney
Horney, insanlar aras›ndaki davran›fl farkl›l›klar›n›n aile içi iliflkilerden ve sosyo
kültürel etmenlerden kaynakland›¤›n› belirtmektedir. Ona göre, çocu¤un anne ba-
bas›yla, toplumla ve di¤er insanlarla iliflkileri önemlidir. Bu iliflkiler içerisinde bi-
reyler çevreyle etkileflim tarzlar› gelifltirirler. Horney, bu iliflki tarzlar›ndan birini,
“insanlara yönelme” olarak tan›mlamaktad›r. Bu örüntü di¤erleri taraf›ndan kabul
edilmeyi ve sevilmeyi içerir. Di¤er örüntü “insanlara karfl› olma”d›r. Bu örüntüyü
gösteren insanlar düflmanca davran›r, insanlar› yönetmeyi ve zay›f yönlerinden ya-
rarlanmaya çal›fl›rlar. Üçüncü örüntü olan “insanlardan uzaklaflma” ba¤›ms›zl›k ve
mahremiyet için çal›flmay› kapsamaktad›r. Bu insanlar, sosyal etkileflimden uzak-
laflma ve gizlili¤i tercih etme yönünde davranmaktad›rlar. Horney’e göre sa¤l›kl›
insan, insanlara yönelme, insanlara karfl› olma ve insanlardan uzaklaflma davran›fl
örüntülerinden her birini, bulundu¤u koflullara göre seçimli olarak kullanabilen ki-
flidir. Nevrotik kifliyse bu üç davran›fltan birini sürekli olarak kullan›r ve yaflam bi-
çimi haline getirerek gerçek benli¤ine yabanc›lafl›r (Geçtan, 1988; Baron, 1996).

Ö¤renme Kuramlar› 
Psikoanalitik kuramlar; kiflili¤in bilimsel yöntemlerle incelenemeyen birçok kav-
ramsal aç›klamalar›n› yapm›fllard›r. Ö¤renme kuramlar›ysa, bilimsel yöntemlerle
gözlenebilen ve ölçülebilen davran›fllar› inceleyerek, kiflilik gelifliminde ö¤renme
ve yaflant›lar›n rolünü vurgulam›fllard›r. Ö¤renme kuramlar›, insan davran›fllar›nda-
ki tekli¤i, öznelli¤i, her bireyin farkl› yaflam tecrübeleri olmas›yla aç›klamaktad›r-
lar. Farkl› durum ve zamanlarda davran›fltaki süreklili¤i ve kararl›l›¤› ise, ö¤renme
yoluyla elde edilen tepki ve davran›fllar›n kal›c› olma e¤ilimiyle aç›klamaktad›r.
Ö¤renme kuramlar› kapsam›nda, kiflili¤in, sadece pekifltirme örüntülerinin belirle-
di¤i d›flsal koflullar taraf›ndan oluflturuldu¤unu savunan davran›flç› kuramlarla kifli-
li¤in oluflmas›nda, d›flsal koflullar kadar biliflsel süreçlerin de önemli oldu¤unu ile-
ri süren sosyal ö¤renme kuram› bulunmaktad›r. Bu kuramlar afla¤›da ana hatlar› ile
aç›klanm›flt›r 

Davran›flç› Kuramlar
Kiflili¤i aç›klayan davran›flç› kuramlar John Watson ve BF. Skinner’in çal›flmalar›n-
dan ortaya ç›km›flt›r. Davran›flç›lar kiflili¤i, klasik ve edimsel koflullanma yoluyla
ö¤renme sonucunda, bireyin ö¤rendi¤i davran›fl örüntülerinin toplam› olarak gö-
rürler. Ayn› zamanda davran›flç› kuramlar sald›rganl›k, iletiflim tarz›, derse kat›l›m
gibi do¤rudan gözlenebilen ve ölçülebilen davran›fllar davran›fllar üzerinde odak-
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Ö¤renme kuramlar›, kiflilik
gelifliminde ö¤renme ve
yaflant›lar›n önemli
oldu¤unu öne sürmektedir.



lafl›rlar, hat›rlama, bellek, düflünme, bilinç d›fl› gibi gözlenemeyen içsel süreçlerle
ilgilenmezler (Uba ve Huang, 1999) . 

Sosyal Ö¤renme Kuram›
Ö¤renme ilkeleri üzerinde yap›land›r›lm›fl di¤er bir kuramsa sosyal ö¤renme kura-
m›d›r. Walter Mischel ve Albert Bandura taraf›ndan gelifltirilmifltir. Sosyal ö¤renme
kuram›na göre kiflilik; model almay› içeren ö¤renme ilkeleriyle beklenti ve yorum-
lama gibi, biliflsel süreçlerin birlefliminin bir sonucudur. Di¤er bir deyiflle sosyal
ö¤renme kuram›, ö¤renme ilkeleri ve biliflsel süreçlerin kiflili¤i nas›l etkiledi¤ini
aç›klamaya çal›fl›r (Uba ve Huang, 1999). 

Bandura; gözleyerek ö¤renme ya da model alma yoluyla ö¤renme olarak da
adland›rd›¤› bu kuramda; bireylerin pekifltireç ya da uyar›c› olmaks›z›n, sadece di-
¤er bireylerin davran›fllar›n› gözleyerek, yeni davran›fllar› ö¤rendi¤ini öne sürmek-
tedir. Bandura, kiflili¤in ya da davran›fl›n; bireylerin duygular›, düflünceleri, alg›la-
r›, davran›fllar› ve çevresel faktörler aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflime dayanarak anla-
fl›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Di¤er bir deyiflle kiflilik; bireylerin, kendileri hak-
k›ndaki duygular›, düflünceleri ve alg›lar›, olaylar› nas›l yorumlad›klar›n›, nas›l bir
çevre arad›klar›n› etkiler, daha sonra bu faktörler de kiflili¤i etkiler (Cücelo¤lu,
1997; Uba ve Huang, 1999). Örne¤in; arkadafllar›n›n kiflisel problemlerinde onlara
etkili ve yeterli bir düzeyde yard›m etti¤ini düflünen bir kifli, psikolog olmaya ka-
rar vererek, psikoloji e¤itimi almak ya da psikoloji ile ilgili kitaplar okumak gibi
davran›fllara yönelebilir. Daha sonra yap›lan bu davran›fllar, bireyin çevresinin bir
parças› olarak gelecekte kiflili¤i etkileyebilecektir.

‹nsanc› Kuramlar
‹nsanc› kuramlar; kiflili¤in oluflumunda, hem içsel süreçlere önem vermeyen dav-
ran›flç› kuramlara, hem de insanlar› bilinç d›fl› güçler ve çocukluk yaflant›lar› gibi
kontrol edilemeyen koflullar›n bir kurban› olarak gören psikanalitik kurama karfl›,
bir tepki olarak ortaya ç›km›fllard›r. ‹nsan do¤as›na iyimser bir bak›fl aç›s› ile yak-
laflan insanc› kuramlar, insanlar›n nas›l davranaca¤›n›, nas›l bir kifli olaca¤›n›, yani
kendi kiflili¤ini seçme özgürlü¤ü oldu¤unu savunurlar. ‹nsanlar›, kendi davran›flla-
r›n›n sorumlulu¤unu alabilen bireyler olarak görürler (Uba ve Huang, 1999).

‹nsanc› kuramlardan en etkili olan Carl Rogers ve Abraham Maslow’un görüfl-
leri afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Rogers’›n Benlik Kuram›
Rogers’›n çal›flmalar›n›n odak noktas›n›, insanlarda kiflilik gelifliminin nas›l gerçek-
leflti¤ini anlama çabalar› oluflturmaktad›r. Yani Rogers kiflili¤i ortaya ç›karan faktör-
lerden ziyade kiflili¤in oluflumu sürecinde neler oldu¤u üzerinde yo¤unlaflmakta-
d›r. Bu nedenle, Rogers, kiflilik geliflimini benli¤in geliflimiyle aç›klamaktad›r. 

Rogers’›n kiflilik kuram›nda önemli bir kavram olan benlik; kiflinin kendisi hak-
k›nda sahip oldu¤u alg›lar›, düflünceleri ve de¤erleri içerir. Özellikle “Ben neyim?”
gibi bireyin var oldu¤unun ve” Ben ne yapabilirim?” gibi kapasitesinin fark›nda ol-
mas›d›r. Benlik, bireyin do¤ufltan itibaren içinde geliflti¤i çevre ile etkileflimleri so-
nucunda oluflmaktad›r. Bireyler zaman içerisinde geçirdikleri yaflant›lara ba¤l› ola-
rak benlik kavramlar›n› de¤ifltirebilirler (Erden ve Akman, 1999). Örne¤in, bir kifli
“Önceleri kendine güvensiz, topluluk karfl›s›nda kendini ifade edemeyen, ürkek,
korkak birisiydim. fiimdi kendimi böyle tan›mlayam›yorum. Bu özelliklerim büyük
oranda de¤iflti.” diyebilir.
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Rogers’a göre, bireylerin benlik kavram›n›n geliflimi, yaflam›n ilk günlerinden
bafllayarak çevreyle etkileflim içerisinde, dinamik bir süreç sonucunda gerçeklefl-
mektedir. Bu nedenle bireylerin, olumlu bir benlik kavram› gelifltirebilmeleri için,
yak›n çevrelerinde bulunan anne baba, ö¤retmen gibi yetiflkinlerin davran›fllar› ve
de¤erlendirmeleri önem kazanmaktad›r. Ayn› zamanda çevresel koflullar; bireyle-
rin kendilerini gerçeklefltirmelerinde de önemli bir rol oynamaktad›r. Bireyler uy-
gun ortamlar oldu¤u sürece, potansiyellerini sonuna kadar gerçeklefltirebilirler.
Rogers, bireylerin olumlu bir benlik kavram› gelifltirmelerinde ve kendilerini ger-
çeklefltirmelerinde; bireylerin koflulsuz olumlu sayg›n›n, empatik anlay›fl ve içten-
li¤in oldu¤u ortamlarda yetifltirilmeleri gerekti¤ini vurgular (K›l›çc›, 1989; Can,
2007). 

Koflulsuz olumlu sayg›; bireylere davran›fllar›n›n uygun olmad›¤›n›n söylendi¤i
durumlarda bile, onlar›n duygular›n› kabul etmek ve sürekli sevgi göstermek anla-
m›ndad›r. Koflulsuz olumlu sayg›n›n gösterilmesi, genellikle bireyin davran›fllar›n›n
sorumlulu¤unu kabul etmesini, potansiyellerini gerçeklefltirmesini, içsel çat›flma-
lardan kurtulmas›n›, yetenek ve ilgilerini ortaya koyabildi¤i bir benlik kavram› ge-
lifltirmesini sa¤layacakt›r. Örne¤in, bir annenin, kardeflini döven çocu¤una “Bu
yapt›¤›n davran›fl çok yanl›fl, bu yüzden bugün televizyon seyretmeni yasakl›yo-
rum. Ama bu durum seni her zaman sevdi¤im ve kabul etti¤im gerçe¤ini de¤ifltir-
mez.” demesi, koflulsuz olumlu sayg›n›n bir göstergesidir. Rogers, insanlar›n koflul-
lu olumlu sayg›n›n oldu¤u ortamlarda yetifltirilmemeleri gerekti¤ini ifade eder. Ko-
flullu olumlu sayg›; bireylerin belirli bir flekilde tutum, davran›fl ve de¤erleri göster-
dikleri zaman sevgi ve kabul görmeleri anlam›n› tafl›maktad›r. Örne¤in, çocuklar
iyi bir karne getirdikleri zaman ailelerinin kabul ve sevgi göstermeleridir. Bireyler,
koflullu olumlu sayg›n›n oldu¤u ortamlarda yetifltiklerinde, kendi gerçek tutum ve
duygular›n› inkar ederler ve çevrenin kabulünü alabilmek için onlar›n tutum, dav-
ran›fl ve de¤erlerine uygun davran›fllar sergilerler (Uba ve Huang, 1999).

Empatik anlay›fl, bireyin iliflkide bulundu¤u di¤er bireyin duygu ve düflüncele-
rini anlayabilmeyi, onun gibi düflünüp, onun gibi hissetmeyi içermektedir. ‹çtenlik
ise bireyin kendisini oldu¤u gibi saydam bir flekilde ifade edebilmesini, kendisi gi-
bi olabilmesini ifade etmektedir. Çocu¤un çevresindeki bireyler, empatik anlay›fl
ve içtenlik içinde bulunduklar›nda, olumlu bir benlik kavram›na sahip olabilecek-
ler ve kendilerini gerçeklefltirebileceklerdir (Geçtan, 1988; Can, 2007). 

Maslow’un Kiflilik Kuram›
Maslow’a göre motivasyonel faktörler kiflili¤in temelini oluflturmaktad›r. Kendini
gerçeklefltirmeyi baflarma arzusu ya da bireyin potansiyellerini ortaya ç›karma iste-
¤i kiflilik gelifliminde itici bir güçtür. Ancak kendini gerçeklefltirmeden önce, yeme,
içme gibi fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyac› gibi daha temel ihtiyaçlar›n karfl›-
lanmas› gerekmektedir. Örne¤in yoksulluk ve yetersiz e¤itimin, temel ihtiyaçlar›
karfl›lamak için insanlar› zorlamas› ve yapaca¤› seçimleri engellemesi söz konusu
oldu¤unda; bireyler, var olan potansiyellerini ortaya koyamazlar, kendilerini ger-
çeklefltiremezler. ‹nsanlar ancak temel ihtiyaçlar› karfl›land›¤›nda kendilerini ger-
çeklefltirebilirler. Ancak kendini gerçeklefltirme bir son nokta de¤ildir, bir süreçtir.
Kendini gerçeklefltiren insanlar, sürekli olarak kendilerinin fark›ndad›rlar, kendile-
rini kabul ederler ve olaylar› objeleri ve insanlar› oldu¤u gibi kabul etmekten çok
onlar› de¤erlendirirler (Erden ve Akman, 1999).
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Treyt Kuramlar› 
Treyt kuramlar›na göre kiflilik, çok say›daki kal›c› ve tutarl› özelliklerin bir sentezi-
dir. ‹nsanlar›n davran›fl örüntülerinin temelini, genel özellikler ve e¤ilimler olufltur-
maktad›r. Örne¤in; bir kifli genellikle hareketsizken di¤er bir kifli hareket etmeye
e¤ilimli olabilir. ‹nsanlar›, sahip olduklar› kiflilik özelliklerine (treyt) göre tan›mla-
mak üzerine odaklaflm›fl olan treyt kuramlar›, insanlar›n niçin bu özelliklere veya
kiflili¤e sahip oldu¤unu aç›klamaya çal›flmaz. Treyt kuramc›lar›, insanlar›n tipik
olarak gösterdikleri davran›fl örüntülerini, de¤erleri, tutumlar› ve inançlar› belirle-
mek için haz›rlanm›fl ölçekler kullan›rlar. Bu ölçekler birbirine z›t s›fat çiftlerini
kapsamaktad›r. Bu ölçekler üzerinde bireylerin ald›klar› puanlar arac›l›¤›yla kiflilik
profilleri elde edilmektedir (Uba ve Huang, 1996; Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995). Örne¤in, giriflken çekingen, pasif aktif, gergin rahat gibi özelliklere bireyle-
rin ne derece sahip olduklar›n› gösteren grafikler arac›l›¤›yla kiflilik profilleri çizi-
lebilmektedir.

‹nsanlar›n sahip olduklar› kiflilik özelliklerinin yaklafl›k 20.000 civar›nda oldu¤u
bilinmektedir. Bu kadar çok özellik için ayr› ayr› ölçekler gelifltirmek çok mümkün
olmad›¤› için treyt kuramc›lar›, temel özellikleri belirlemek için faktör analizi kul-
lanmaktad›rlar. Faktör analiziyle çok say›daki kiflilik özelli¤i içerisinde gruplaflma
özelli¤i gösterenler belirlenmekte, böylece temel özellikler elde edilmektedir. Da-
ha sonra treyt kuramc›lar› bu gruplaflm›fl olan kiflilik özelliklerini kuramsal olarak
analiz ederek, bunlar› isimlendirmektedirler (Cücelo¤lu, 1997). 

Treyt kuramc›lar›ndan biri olan Raymond Cattell faktör analizi yoluyla kiflili¤i
oluflturan 16 temel özellik belirlerken, Hans Eysenck iki temel özellik elde etmifl-
tir. Di¤er kuramc›larda birbirinden farkl› say›da ve içerikte temel özellikler belirle-
mifllerdir. Treyt kuramc›lar› belirledikleri birbirinden farkl› temel özelliklerin kiflili-
¤i oluflturdu¤unu ifade ederek, insanlar›n bu temel özelliklere sahip olma düzey-
leri farkl›l›k göstersede tüm insanlarda bu temel özelliklerin oldu¤unu belirtmek-
tedirler (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Ö¤renme, ‹nsanc› ve Treyt Kuramlar›’na göre kiflilik nas›l oluflmaktad›r?
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Treyt kuramlar›na göre
kiflilik, insanlar›n kal›c› ve
tutarl› olarak gösterdikleri
özelliklerin bir sentezinden
oluflmaktad›r.
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Kiflilik, karekter, mizaç kavramlar›n› tan›mla-

mak

Kiflilik, bireyleri di¤er bireylerden ay›rt eden, bi-
reyin kendisine özgü olan, oldukça kararl›l›k gös-
teren ve bireyin uyum tarz›n› içeren duygu, dü-
flünce ve davran›fl örüntüleridir. Kiflilik kavram›;
karakter ve mizac› içine alan daha genifl bir kav-
ramd›r. Karakter, bireyin do¤ufltan itibaren sos-
yal yaflant›lar sonucunda elde etti¤i de¤erler sis-
temine uygun olarak gösterdi¤i davran›fllar›n,
toplumun de¤erler sistemine göre de¤erlendiril-
mesidir. Mizaç ise kiflili¤in duygusal yönünü ve
duygulan›m tarz›n› ifade etmektedir. 

Kiflilik geliflimini etkileyen faktörlerin neler ol-

du¤unu ve bu faktörler aras›ndaki iliflkileri

aç›klamak

Kiflilik gelifliminde kal›t›msal ve çevresel faktör-
ler söz konusudur. Kal›t›msal faktörler, davran›fl-
sal genetik alan›yla belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r.
Bu amaçla, ayr› çevrelerde yetiflen özdefl ikiz ça-
l›flmalar›, evlatl›k verilme çal›flmalar› ve mizaç
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Çevresel faktörlerse bi-
reyin geçirdi¤i ö¤renme yaflant›lar›n›, aile ve ai-
lenin özellikleriyle içinde yaflan›lan kültürün
özellikleri fleklinde genel olarak belirtilebilmek-
tedir. Kiflilik yap›s›nda ve gelifliminde kal›t›msal
faktörler önemli rol oynamakta ve temel yap›y›
oluflturmaktad›rlar. Kal›t›mla gelen bu temel ya-
p›n›n çevreyle sürekli etkileflimi sonucundaysa
kiflilik oluflmaktad›r.

Kiflilik kuramlar›n› s›ralamak 

Kiflili¤in nas›l meydana geldi¤i ve flekillenen kifli-
li¤in nas›l aç›klanabilece¤ine iliflkin çeflitli kiflilik
kuramlar› bulunmaktad›r. Bunlar; Psikoanalitik
Kuramlar: Freud, Erikson, Jung, Adler, Horney,
Ö¤renme Kuramlar›, ‹nsanc› kuramlar ve Treyt
Kuramlar› olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Freud’un kiflilik kuramlar›n›n temel kavram ve

ilkelerini aç›klamak

Freud’un kiflilikle ilgili kuramlar›n›; Topografik
Kuram, Yap›sal Kuram ve Psikoseksüel Geliflim
Dönemlerine iliflkin aç›klamalar› oluflturmakta-
d›r. Topografik Kuram; ruhsal yap›y› bilinç, bi-

linç öncesi ve bilinç d›fl› gibi belirli bilinçlilik dü-
zeylerine ay›rarak kiflili¤i aç›klarken, daha sonra-
lar› Freud Yap›sal Kuram›n› gelifltirmifltir. Yap›sal
Kuram, bilinç d›fl› güçlerin ve içsel çat›flmalar›n
kiflili¤in belirlenmesinde önemli bir rol oynad›¤›
düflüncesi üzerinde temellendirilmifltir. Bu kura-
ma göre kiflilik id, ego ve süperego olmak üzere
üç bileflenden oluflmaktad›r. Freud, kiflilik gelifli-
mini oral, anal, fallik, latent ve genital olmak üze-
re psikoseksüel geliflim dönemleriyle aç›klam›fl
ve yaflam›n ilk befl y›l›ndaki yaflant›lar›n yetiflkin-
lik y›llar›ndaki kiflilik özelliklerinin temellerini
oluflturdu¤unu belirtmifltir. 

Erikson’un Psikososyal Kiflilik Kuram›n›n temel

kavram ve ilkelerini aç›klamak

Erikson kiflilik geliflimini sekiz psikososyal geli-
flim dönemiyle aç›klam›fl ve kiflili¤in yaflam bo-
yunca devam eden bir süreç içerisinde geliflti¤i-
ni ifade etmifltir. Erikson’un psikososyal geliflim
dönemleri; temel güvene karfl› güvensizlik,
özerkli¤e karfl› utanç ve kuflku, kimli¤e karfl› kim-
lik bocalamas›, yak›nl›¤a karfl› yal›t›lm›fll›k, üret-
kenli¤e karfl› durgunluk, ve benlik bütünlü¤üne
karfl› umutsuzluk karmaflalar›ndan oluflmaktad›r.

Ö¤renme, ‹nsanc› ve Treyt kuramlar›n›n temel

kavram ve ilkelerini aç›klamak

Kiflilik geliflimde ö¤renme ve yaflant›lar›n rolü-
nün vurguland›¤› Ö¤renme Kuramlar› kapsam›n-
da; kiflili¤in d›flsal koflullar taraf›ndan belirlendi-
¤ini savunan Davran›flç› Kuramlarla d›flsal koflul-
lar kadar biliflsel süreçlerin de önemli oldu¤unu
ileri süren Sosyal Ö¤renme Kuram› bulunmakta-
d›r. ‹nsanlar›n kendi kifliliklerini seçme özgürlü-
¤ü ve sorumlulu¤u oldu¤unu ileri süren ‹nsanc›
Kuramlardan Rogers’in Benlik Kuram›, kiflilik ge-
liflimini benli¤in geliflimiyle aç›klamaktad›r. Mas-
low ise motivasyonel faktörün kiflili¤in temelini
teflkil etti¤i ve kendini gerçeklefltirme arzusunun
kiflilik gelifliminde itici bir güç oldu¤unu ileri sür-
mektedir. Treyt kuramlar› ise, kiflili¤i, çok say›da
kal›c› ve tutarl› özelliklerin bir sentezi olarak gör-
mektedirler.
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1. Kiflilik kavram›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si söylenemez?

a. Kiflilik bireyi di¤er bireylerden ay›rteden özellik-
lerdir.

b. Kiflilik, tutarl› olarak gösterilen davran›fllard›r.
c. Kiflilik, bireyin uyum tarz›d›r.
d. Kiflilik ile karakter ayn› anlam› tafl›maktad›r.
e. Mizaç kiflili¤in duygusal yönünü oluflturmaktad›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi, kiflili¤in oluflumunda çev-
resel faktörler kapsam›na girmemektedir?

a. Ailenin çocuk yetifltirme biçimleri
b. Çevrenin pekifltirme örüntüleri
c. Çocuklar›n ailedeki do¤ufl s›ralar› 
d. Bireyin sahip oldu¤u sinir sistemi
e. Bireyin içinde yaflad›¤› kültürün de¤er yarg›lar›

3. Freud’un Kiflilik Kuram›’na göre, toplumun hofl kar-
fl›lamad›¤›, yasaklad›¤› arzular, istekler, dürtüler nerede
bulunmaktad›r?

a. Bilinç bölgesinde
b. Bilinçöncesinde
c. Bilinçd›fl›nda
d. ‹dde
e. Egoda

4. Erikson’un Psikososyal Geliflim Kuram›’na göre, oku-
löncesi çocuklar›n›n karfl›laflt›klar› karmafla afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Özerkli¤e karfl› utanç ve kuflku
b. Yak›nl›¤a karfl› yal›t›lm›fll›k
c. Giriflimcili¤e karfl› suçluluk
d. Temel güvene karfl› güvensizlik
e. Baflar›l› olmaya karfl› afla¤›l›k duygusu

5. Kiflili¤i, çok say›daki kal›c› ve tutarl› özelliklerin bir
sentezi olarak aç›klayan kiflilik kuram› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Ö¤renme Kuramlar›
b. ‹nsanc› Kuramlar
c. Psikodinamik Kuramlar
d. Treyt Kuramlar›
e. Davran›flç› Kuramlar

6. Kiflilik geliflimini etkileyen faktörleri belirlemede
ikizleri ve evlatl›k verilen çocuklar› inceleyen çal›flma
alan› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Biyoloji
b. Fizyoloji
c. Davran›flsal genetik
d. Deneysel psikoloji
e. Astroloji

7. Freud’un Psikoseksüel Geliflim Kuram›’na göre Oe-
dipus kompleksinin yafland›¤› dönem afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Genital
b. Fallik
c. Oral
d. Anal
e. Latent

8. Erikson’un Psikososyal Geliflim Kuram›’na göre tu-
valet e¤itiminin kiflilik gelifliminde önemli bir rol oyna-
d›¤› geliflim dönemi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Özerklik/utanç ve kuflku
b. Kimlik/kimlik bocalamas›
c. Giriflimcilik/suçluluk
d. Temel güven/güvensizlik
e. Baflar›l› olma/afla¤›l›k duygusu

9. Kiflilik geliflimini aç›klamada “Ortak Bilinçd›fl›” kav-
ram›n› kullanan kuramc› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Jung
b. Rogers
c. Adler
d. Horney
e. Bandura

10.Kiflili¤i, ö¤renme ilkeleri ve biliflsel süreçlerin birle-
fliminin bir sonucu oldu¤unu savunan kuramc› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

A. Horney
b. Maslow
c. Watson
d. Skinner
e. Bandura

Kendimizi S›nayal›m
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Erken do¤um, kiflilik üzerinde etkili

Çok erken dünyaya gelen bebe¤in kiflili¤i yetiflkinlik
dönemine kadar etkilenebilmekte. Sonuç erken dünya-
ya gelen 18-19 genci, ayn› yafltaki di¤er gençlerle karfl›-
laflt›ran ‹ngiliz Psikiyatr Enstitüsü araflt›rmac›lar›na ait.
Buna göre erken do¤an k›zlar ürkek ve içe kapan›k bir
kiflilik sergilemekte ve depresyona girmeye daha e¤im-
liler. Konuyla ilgili sonuçlar Pediatrics dergisinde ya-
y›mland›. Erken do¤anlarda genelde kendilerine olan
güvensizlikleri yüzünden
çevreyle kaynaflma sorunu görülüyor. Bu çal›flma çer-
çevesinde erken do¤umun kiflilik üzerinde neden etki-
li oldu¤u araflt›r›lmad› ama bilim adamlar›n›n tahminle-
rine göre erken do¤umun kiflilik üzerindeki etkisi, be-
yinde enfeksiyona ba¤l› hasarlarla iliflki olabilir. ‹kinci
olas› bir iliflki olarak da kuvözde büyüme nedeniyle an-
ne ve bebek aras›ndaki ba¤›n iyi geliflmedi¤i aç›kland›.
Bundan sonraki araflt›rmalarda erken do¤um ve kiflilik
aras›ndaki iliflkiler ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanmaya çal›-
fl›lacak.

*******************

Çocuk karakterinde ana babadan çok yafl›tlar›n›n

rolü etkili

Bir insan› farkl› yapan nedir? Günlük yaflant›m›zda Ay-
fle’yi Fatma’dan, Ali’yi Veli’den ay›rt etmemize yarayan
en önemli araçlardan biri kifliliktir. Ancak tüm özellik-
leriyle birlikte Ayfle’yi Ayfle, Ali’yi Ali yapan nedir? Bu
konuyla ilgili kuramlar ve araflt›rma projeleri küçük bir
kütüphaneyi dolduracak kadar çoktur.
Kiflilik konusunda günümüzün önde gelen uzmanlar›n-
dan biri Judith Rich Harris’tir. Harris’in ilk kitab› olan
“Nurture Assumption” 1998 y›l›nda büyük f›rt›na ko-
partt›. Harris kitab›nda, anne ve baban›n, terk etmedi¤i
veya do¤rudan taciz etmedi¤i takdirde, çocu¤un kiflili-
¤i, zekas› ve ak›l sa¤l›¤› üzerinde do¤rudan ve uzun sü-
reli etkisi olmad›¤›n› ileri sürüyordu.Baflka bir deyiflle,
çocu¤un kiflili¤inin flekillenmesinde yafl›tlar›n›n rolü
ebeveynlerinkinden daha fazlayd›. Kitab›n kopartt›¤›
f›rt›na dinmifl de¤il. Harris, kuramlar›n›n do¤rulu¤unu
kan›tlamak için var gücüyle mücadele ediyor.

Kaynak: http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews Eriflim
Tarihi. 31.12.2007

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflilik Nedir?” bafll›kl› bölü-
mü gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflilik Geliflimini Etkileyen
Faktörler” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Freud’un Kiflilik Kuramlar›”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erikson’un Psikososyal Ge-
liflim Kuram›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Treyt Kuramlar›” bafll›kl›
bölümü gözden geçiriniz. 

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflilik Geliflimini Etkileyen
Faktörler” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Freud’un Kiflilik Kuramlar›”
bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erikson’un Psikososyal Ge-
liflim Kuram›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz. 

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Carl Jung” bafll›kl› bölümü
gözden geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renme Kuramlar›” bafl-
l›kl› bölümü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

1998 Marmara depremi sonras›nda insanlarda ortak olan
duygu, korku, endifle ve öfkeydi. Bununla birlikte, bu
durumla bafla ç›kabilmede birbirlerinden farkl›l›k gös-
teren bir çok davran›fl sergilediler. Kimileri hemen dep-
rem bölgesine giderek depremzedelere yard›m etmeye
çal›flt›lar, kimileri ise maddi yard›mlarda bulundular, ki-
mileri ise televizyonda bile bu görüntüleri izlemeye ta-
hammül edemediler. Kimilerine göre bu bir kaderdi.
Baz›lar› bir süre sonra günlük yaflamlar›na dönerken,
baz›lar› ise uzun süreler psikolojik yard›m almak duru-
munda kald›lar. Bütün bu farkl›l›klar bizi kiflilik kavra-
m›na götürmektedir. Her birey ayn› durum karfl›s›nda
bireysel farkl›l›klar›n› ortaya koymakta ve farkl› kiflilik
özellikleri göstermektedirler. 

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“
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S›ra Sizde 2

Çocuklar baz› kiflilik özelliklerini anne babalar›ndan ge-
netik geçifller yoluyla kazand›klar›na yönelik bulgular
olmakla birlikte kesin de¤ildir. Bu anlamda “Babas›na
çekmifl.” ifadesi bir dereceye kadar do¤rudur. Bununla
birlikte çocuklar anne ve babalar› ile ayn› çevrede yafla-
d›klar›ndan onlara model olabilmektedirler. Ayn› za-
manda anne baban›n çocuk yetifltirme tutumlar› da kifli-
li¤in oluflmas›nda oldukça belirleyici bir role sahiptir.
Bu anlamda “Babas›na çekmifl.” ifadesi do¤ru de¤ildir.

S›ra Sizde 3

Bu¤ra’n›n kiflilik özelliklerinin oluflmas›nda öncelikle
do¤ufl s›ras› önemlidir. Adler, ortanca çocuklar›n en bü-
yük çocu¤un otoritesine karfl› ya asi bir tav›r gelifltire-
rek, tepkici ve baflkald›r›c› özellikler sergilediklerini ya
da yenilgiyi kabul ederek, daha çekingen ve silik bir ki-
flilik gelifltirebildiklerini belirtmektedir. Ayn› zamanda
anne baban›n otoriter tutum sergilemeleri de etkili ol-
maktad›r. Di¤er yandan Bu¤ra’n›n okulundaki akranla-
r›n ve yak›n çevresinin de¤erleri, inançlar› ve ahlak an-
lay›fl› kiflilik özelliklerinin biçimlenmesinde önemli bir
rol oynamaktad›r. 

S›ra Sizde 4

Freud’un topografik kuram›na göre, bilinç, bilinç önce-
si ve bilinç d›fl› sürekli bir etkileflim içerisindedir. Bu
nedenle bazen bireyler bilinç d›fl›ndaki yaflant›lar›n›n
etkisiyle nedenini bilmedi¤i, fark›nda olmad›¤› davra-
n›fllar sergileyebilirler. Bilinç d›fl›nda var olan zihinsel
durumlar ve yaflant›lar; zaman zaman bilince ç›kabilir-
ler. Freud’a göre, bireyin kiflili¤ini tamamen anlamak
için, onun bilinç d›fl›nda ne oldu¤unun aç›¤a ç›kar›lma-
s›na ve ipuçlar›n›n (rüyalar, fantaziler ve dil sürçmeleri)
yorumlanmas›na ihtiyaç vard›r.

S›ra Sizde 5

Freud kiflilik geliflimi psikososyal geliflim dönemleriyle
aç›klarken, Erikson, psikososyal geliflim dönemleri ile
aç›klamaktad›r. Freud, kiflilik gelifliminde cinselli¤i te-
mel alarak, cinselli¤i afl›r› flekilde vurgularken, Erikson
kiflilik gelifliminde cinsellik yerine psikososyal geliflimi
temel alm›flt›r. Freud, kiflilik gelifliminde çocukluk y›lla-
r›n›n belirleyici oldu¤unu ve ergenlik y›llar›ndan itiba-
ren yetiflkin kiflili¤inin kazan›ld›¤›n› belirtirken; Erik-
son, kiflilik gelifliminde çocukluk y›llar›n›n önemini ka-
bul etmekle birlikte, kiflili¤in yaflam boyunca devam
eden bir süreç içerisinde geliflti¤ini ifade etmifltir. Ayn›
zamanda Erikson, kiflilik gelifliminde sosyal ve kültürel
çevrenin önemli bir rol oynad›¤›n› daha çok vurgula-
m›flt›r.

S›ra Sizde 6

Ö¤renme kuramlar› kiflili¤in, bireyin ö¤renme yaflant›-
lar› sonucunda olufltu¤unu öne sürmektedirler. ‹nsanc›
kuramlar ise her bireyin kendi kiflili¤ini oluflturma po-
tansiyeli ile dünyaya geldi¤ini savunmaktad›rlar. Treyt
kuramlar› ise kiflili¤i, bireylerin tutarl› ve sürekli olarak
gösterdikleri özelliklerin bir sentezi olarak de¤erlendir-
mektedir.
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Ahlak Geliflimi

Bireylerin iyi-kötü, do¤ru-yanl›fl yarg›lar›na dayanak oluflturan kurallar bütünü
olan ahlak sisteminin oluflumu, öncelikle aile içinde ebeveynlerin ve di¤er aile bi-
reylerinin model olmalar›yla bafllar. Daha sonra okulda çocu¤un ö¤retmen ve ar-
kadafllar› ile kurdu¤u iletiflim ve sosyal iliflkiler a¤› içinde edindi¤i modellerle geli-
flimini sürdürür.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

ahlak gelifliminin önemini kavrayabilecek,
piaget’nin kuram›na göre ahlak gelifliminin dayanaklar›n› aç›klayabilecek,
piaget’nin kuram›na göre ahlaki geliflim dönemlerini aç›klayabilecek,
kohlberg’in kuram›na göre ahlaki geliflim dönemlerini aç›klayabilecek,
ahlak geliflimine katk›da bulunma yollar›n› tart›flabilecek,
ahlak e¤itiminin ifllevlerini tart›flabilecek,
ahlak e¤itiminin nas›l verilebilece¤ini tart›flabileceksiniz.

N
N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• AHLAK GEL‹fi‹M‹ 

• Piaget ve Ahlak Geliflimi Kuram›
• Piaget’ye göre Ahlaki Geliflim Dönemleri
• Kohlberg ve Ahlak Geliflimi Kuram›
• Kohlberg’e göre Ahlaki Geliflim Dönemleri

• AHLAK E⁄‹T‹M‹

Örnek Olay

Kad›n ö¤retmenin kapkaç yalan›n› polis yutmad›! *
‹flte söyledi¤i yalan...

Adana’da kredi kart› borcunu yat›rmak için gitti¤i bankada tan›mad›¤› kifli-
lerce çantas›ndaki 3 bin YTL’nin kapkaç yap›ld›¤›n› ileri süren 25 yafl›ndaki ilkö¤-
retim okulu ö¤retmeni X’in, karakola götürülünce yalan söyledi¤i anlafl›ld›. Ko-
zan Caddesi üzerindeki Sar›çam Polis Merkezi Amirli¤i’ne gelen X a¤layarak, pa-
ra yat›rmak için gitti¤i bankada, çantas›ndaki 3 bin YTL’nin kapkaç yap›ld›¤›n›
söyleyip flikayetçi oldu. Polis merkezinde ifade veren X, “Diyarbak›r’da ö¤retmen-
lik yap›yorum. Kredi kart› borcumu ödemek için day›mdan 3 bin YTL ald›m. Ban-
kaya girdim, paray› yat›rmak için beklerken tan›mad›¤›m 2 kifli arkamdan uza-
n›p paray› alm›fl. Sonradan olay› fark ettim.’’ diye konufltu. Genç kad›n›n iddias›
üzerine kay›tlar› incelemek isteyen polis ekipleri, bankan›n kamera sistemi bulun-
mad›¤›n› ö¤rendi. Görevlilerle yap›lan görüflmede ise genç kad›n›n bankaya hiç
girmedi¤i belirlendi. Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürülen X, “Kredi kart› borcumu er-
teletebilmek için böyle bir yalana baflvurdum. Asl›nda day›mdan para almam›fl-
t›m. ‘Çald›rd›m.’ diye müracaat edersem, bankan›n borcumu erteleyece¤ini dü-
flündüm.’’ itiraf›nda bulundu. Hakk›nda ‘yalan beyanda bulunmak ve polisi oya-
lamak’ suçundan ifllem yap›lan X, daha sonra serbest b›rak›ld›.

Kaynak: http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=124928 ‹nternet Ha-
ber Eriflim Tarihi:31.01.2008.

* Haberde geçen isimler, yazar taraf›ndan kapat›lm›flt›r.
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• Ahlaki ‹kilem
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G‹R‹fi
‹nsan›n toplumsal bir varl›k olmas›, do¤ufltan itibaren yaflam boyunca onu de¤er-
ler gelifltirmeye, bunlara dayal› davran›fllar sergilemeye yöneltmektedir. Kültürler,
toplumlar, hatta kuflaklar ve hatta ayn› ailenin üyeleri aras›nda farkl›l›klar bulunan
de¤erler sisteminin ilk temelleri aile içinde at›l›r. Daha sonra okulda sunulan for-
mel e¤itimin sundu¤u yaflant› zenginlikleriyle ivme kazan›r. 

Ahlak; bireylerin sübjektif (öznel) olarak gelifltirdikleri iyi/kötü, do¤ru/yanl›fl
biçimindeki yarg›lar›ndan oluflur. Bu yarg›lar, yaflam boyunca ailede öncelikle
ebeveynlerin ve di¤er aile üyelerinin model olmalar›yla oluflmaya bafllar, daha
sonra okulda ö¤retmenler, arkadafllarla kurulan iletiflim ve edinilen modellerle
flekillenir.

‹yi/kötü, do¤ru/yanl›fl yarg›lamalar›n›n dayana¤› olan kurallar bütünü olan ah-
lak sistemi, ahlaki ilkelerin beslendi¤i bir kaynakt›r. Ahlaki ilkeler, kifliler aras› ilifl-
kileri ve beklentileri yap›land›rmada bireylere dayanak oluflturur. Ayn› zamanda
bireylere yaflam hedefi de oluflturur. Bu, do¤ru kabul edilen kurallar› içsellefltirme,
koruma, o kurallara uygun yaflama gibi etkinlikleri içerir. 

Psikoloji biliminde ahlak geliflimini aç›klama çabalar›, üç temel boyutu günde-
me getirmektedir (Yazgan-‹nanç, Bilgin ve K›l›ç-At›c›, 2005, s. 287). Bunlar; bilifl-
sel, davran›flsal ve duygusal boyuttur. Bunlardan biliflsel boyut, ahlaki kurallarla il-
gili bilgileri, eylemlerin do¤ru veya yanl›fll›¤›na iliflkin yarg›lamalar› içerirken, dav-
ran›flsal boyut; ahlaki ilkelerin göz önüne al›nmas›n› gerektiren davran›fllarla ilgili-
dir. Duygusal boyut ise suçluluk, kayg›, empati gibi duygular› içerir. 

Ahlak geliflimi sayesinde bireyler toplumsal iliflkilerinde görece ortak paydala-
ra dayanarak beklentiler oluflturabilmekte, davran›fllar gelifltirebilmektedirler. Ah-
lak›n geliflimi, geliflimin fiziksel, biliflsel alanlar›nda oldu¤u gibi, basitten karmafl›-
¤a (geliflmifle) do¤ru bir seyir izler. Piaget ve daha sonra da Kohlberg, gelifltirmifl
olduklar› kuramlarla bu de¤erler sisteminin nas›l flekillendi¤ini aç›klam›fllard›r. Bu
ünitede sözü edilen bilim insanlar›n›n görüfllerine yer verilmifltir.

‹nsan›n geliflimi aç›s›ndan ahlak gelifliminin önemi nedir?

Piaget ve Ahlak Geliflimi
Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’na göre biliflsel geliflim; örgütleme ve uyum sa¤-
lama gibi de¤iflmez ifllevler sonucu geliflir. Bu do¤rultuda biliflsel geliflim organiz-
man›n çevresi ile iliflkisi sonucu özümleme ve uyum sa¤lama süreçleri ile gerçek-
leflir (Çileli, 1986, s.24). Özümleme ile organizma çevreden gelen uyar›c›lar› mev-
cut yap›lar›na göre içe al›r. 

Örne¤in “ay›p” gibi bir kavram›n hiçbir anlam ifade etmedi¤i okulöncesi ça¤-
daki bir k›z çocu¤u olan Pelin’i ele alal›m. Pelin’e oturuflu ile ilgili olarak annesi-
nin “ K›z›m nas›l oturuyorsun öyle, ay›p!” gibi bir uyar› gelir, misafirli¤e gitti¤inde
sunulan çikolata kasesinden çok say›da almaya kalkt›¤›nda benzer temal› uyar›lar
gelmeye devam eder. Çocuk bu mesajlar› ve içeri¤ini anlamland›rmaya çal›fl›rken
özümleme mekanizmas›n› kullanmaktad›r. Bir süre sonra onun için ay›p olan ve
olmayan davran›fllar vard›r . Bu s›rada do¤rudan kat›ld›¤› veya baflkalar›n›n iletifli-
mi s›ras›nda gözledi¤i yaflam olaylar› arac›l›¤›yla, çocu¤a çevresinden mesajlar gel-
meye devam etmektedir. Karfl›laflt›¤› yeni uyar›c›lar›n var yap›larla yorumlanmayan
yeni unsurlar içermesi durumunda çocuk biliflsel çeliflki yaflayacakt›r. Bu çeliflkiyi
ortadan kald›rmak için uyum sa¤lama sürecine baflvuracakt›r.
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Örne¤imize devam edersek, ablas›n›n annesine sormadan, annesinin yeni blu-
zunu giydi¤ini, annesinin bunu k›nayan-ay›playan tavr›n› gözleyen ufak kardefl,
ablas›n›n gecikmeli olarak da sergiledi¤i baz› davran›fllarla (annesinden özür dile-
yerek) onayland›¤›n› fark eder. Bu, onun kafas›n› kar›flt›ran bir durumdur: Çocu¤a
göre o davran›fl “ay›psa” yap›lmamal›yd›. Ama sonra baz› davran›fllar sergilendi¤in-
de, ay›p olan-yanl›fl olan davran›fl telafi de edilebiliyor. Gözlemleriyle elde etti¤i
bu bilgileri var olan bilgilerle birlefltirerek, daha önceden kazanm›fl oldu¤u baz›
bilgileri de¤iflime u¤ratma süreci Piaget’nin kuram›nda uyum sa¤lama kavram›n›
yans›tmaktad›r. Uyum sa¤lama, organizman›n özümledi¤i yeni bilgiler do¤rultu-
sunda mevcut yap›lar›n› de¤ifltirmesidir. Organizma bu süreçleri tekrar yaflayarak
gittikçe daha üstün yap›lara ulaflmaktad›r. Bu yap›lar geliflim boyunca niteliksel
de¤iflmeleri gösterirler.

Örne¤imize tekrar dönersek, akranlar›yla iletiflimde herhangi bir sorun gözlen-
meyen Pelin, gittikleri bir dost ziyaretinde tavr›yla can›n› s›kan akran› Melis’e a¤›r
bir oyuncakla vurur, ama bu eylemi s›ras›nda da “Özür dilerim, özür dilerim!” de-
mektedir. Bu davran›fl› Pelin’in arkadafl›yla oynarken onaylanan ve onaylanmayan
davran›fllar listesini de¤ifltirme çabas›n› yans›tmaktad›r. Pelin bu davran›fl›n deva-
m›nda ald›¤› geri bildirimlerle, ya yeni biliflsel çeliflkiler yaflayacak, ya da sergiledi-
¤i son davran›fl›n›n devam›n› getirecektir.

Piaget çocuklar›n ahlaki yarg›lamalar›n›n, zekalar›nda ve biliflsel geliflimlerinde-
ki ivmeye paralel olarak biçim ve boyut de¤ifltirdi¤ini ileri sürmektedir. Çocuklar
iki yafl civar›na kadar tek bafl›na oynayarak, devinimsel etkinliklerde bulunurlar
(Çileli, 1986). ‹ki ve yedi yafllar aras›nda, benmerkezci düflünceni egemen oldu¤u
gözlenir. Bu yafllarda çocuklar, kurallar›n anlam›n› sorgulamadan, k›s›tlay›c› ahlak
kurallar›n› alg›lad›klar› ahlaki gerçekçili¤in oldu¤u bir dönemdedirler. Yaklafl›k ye-
di ile on yafllar aras›nda, ahlaki yarg›lamalar›nda geliflme olur ve henüz bafllang›ç
düzeyinde ifl birli¤i gözlenir. Örne¤in çocuklar oyunlar oynarken, kurallara ifllevi-
ni ve anlam›n› hala tam olarak anlayamadan uyarlar, ancak eskisine oranla kural-
lar konusunda daha esnektirler. Benmerkezli düflüncenin azalmas›na paralel ola-
rak, ahlaki geliflim devam etmektedir. On yafl civar›ndan itibaren, olas› bütün fle-
killeri deneyerek kurallar› düzenlemeyi denemek isterler. Bu yafllarda, kurallar›n
karfl›l›kl› anlaflma ile düzenlenebilece¤inin ayr›m›ndad›r.

Piaget’ye Göre Ahlaki Geliflim Dönemleri
Piaget, Biliflsel Geliflim Kuram›’n›n yan› s›ra, ahlak geliflimi konusundaki görüflle-
riyle bilim dünyas›na önemli katk›lar getiren bir bilim adam›d›r. Piaget, farkl› yap›-
sal özellikler gösteren dört temel biliflsel geliflim dönemi belirtmifltir. Piaget bu dö-
nemlerde bebeklikten yetiflkinli¤e kadar, kazan›lm›fl reflekslerden nas›l psikolojik
yap›lar olufltu¤unu ve davran›flsal flemalara dönüfltü¤ünü ve yaflam›n ikinci y›l›nda
tasar›mlama sonucu nas›l zihin örüntülere dönüfltü¤ünü, bu zihinsel örüntülerin
ise çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yetiflkin düflüncesini belirleyen zihin yap›-
lar›na dönüfltü¤ünü dört ana dönem içinde ortaya koymufltur (Çileli, 1986, s.25).
Bu dönemlerin s›ras› ile;

1. Duyusal-Devinim Dönemi (do¤um, iki yafl aras›)
2. ‹fllem-Öncesi Dönemi (iki-yedi yafl aras›)
3. Somut ‹fllemler Dönemi (yedi-on bir yafl aras›)
4. Soyut ‹fllemler Dönemi (on bir yafl ve ötesi) oldu¤unu hat›rlayal›m.
Piaget, gelifltirdi¤i Ahlak Kuram›’nda da ahlaki yarg›lar›n biliflsel geliflime para-

lel olarak geliflti¤i görüflünün ileri sürer (Windmiller, 1973). Bu ahlaki dönemler;
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“D›fla Ba¤l› Dönem” ve “Özerk Dönem”dir (Gander & Gardiner, 1995). Piaget ço-
cuklar›n, kurallar› gerçek flekillerine göre alg›lad›¤› ahlaki gerçekçili¤in ahlaki
yarg›larda oynad›¤› rolü görebilmek için, örnek olaylardan yararlanm›flt›r. Bunun
için çocuklar›n yaflam›nda da tan›d›k olduklar› sakarl›k temas›n› kullanm›flt›r. Öy-
küde iki farkl› nedenle oluflan sakarl›¤› iflleyerek, çocuklar›n ahlaki düflünme bi-
çimlerini ve geliflim düzeylerini ölçme yolunu seçmifltir. Bu öykülerin birinde iyi
niyetli bir davran›fl büyük maddi zararlarla sonuçlan›rken, di¤erinde kötü niyetli
bir davran›fl daha az maddi zararla sonuçlanmaktad›r (Çileli, 1986). Örneklerin kul-
lan›m›na geçmeden önce, kuramda belirtilen dönemleri aç›klayal›m:

D›fla Ba¤l› Dönem, yaflam›n ilk y›llar›ndan yaklafl›k 10 yafl civar›na kadar sü-
rer. Bu ahlaki dönem, Biliflsel Geliflim Kuram› aç›s›ndan büyük ölçüde ifllem önce-
si ve k›smen de somut ifllemler dönemine özgü biliflsel yeterlikleri kapsar. Bu dö-
nemdeki çocuklar›n, olaylar›, durumlar›, gözlenebilir fiziksel ölçütleri olan somut
sonuçlar›na göre de¤erlendirdikleri gözlenir. Eylemin ortaya ç›kmas› sürecinin ba-
fl›ndaki amac› dikkate almaz kararlar›n›, ortaya ç›kan fiziksel sonucun büyüklü¤ü-
ne ve ciddiyetine dayal› olarak verirler (Berk, 2000). 

Okulöncesi ve ilkö¤retimin ilk y›llar›ndaki çocuklar›n oyunlar›n› gözledi¤imiz-
de, d›fla ba¤l› döneme özgü ahlaki yarg›lamalar› rahatl›kla gözleyebiliriz. Bu dö-
nemde çocuklar oyunun kurallar›na elefltirel bir bak›fl getirmeksizin uyarlar. Nede-
nini sordu¤umuzda, kurallar›n uymak için oluflturuldu¤unu belirtirler. Bir sonraki
döneme göre daha ilkel ve tek boyutlu ahlaki yarg›larda bulunurlar. Ahlaki yarg›-
lar oluflturmalar›nda ulaflm›fl olduklar› biliflsel olgunluk düzeyi belirleyicidir. Ben-
merkezlilikten ç›kt›kça, s›n›rl› düzeyde s›n›flama ve s›ralama yapmaya ve empatik
becerilerini gelifltirmeye do¤ru ilerledikçe ahlaki yarg›lar› da karmafl›klafl›r. 

Piaget’nin denemeleri, öyküde hangi çocu¤un daha suçlu oldu¤u sorusuna,
dinleyen çocuklar›n yafllar›na ba¤l› olarak ortak özellikler gösteren cevaplar ver-
diklerini yans›tm›flt›r. Alt› ile on yafl aras›ndaki çocuklar daha çok maddi zarar üze-
rinde odaklaflmakta, sadece nesnel sorumlulu¤u dikkate almaktad›rlar. Bu yafl
grubundaki çocuklar, yarg›lar›nda kanuna uyulmas›n› dikkate almaktad›rlar. Bu
özellikler genelde yedi yafl civar›nda en belirgin flekilde gözlenmekte, on yafltan
sonra çocuklar›n sakarl›kla ilgili yarg›lar›nda nesnel sorumlulu¤un izlerine rastlan-
mad›¤› belirtilmektedir (Çileli, 1986). 

Özerk Dönem ahlak gelifliminde d›fla ba¤l› dönemden sonraki dönemdir. Pia-
get’ye göre bu dönemde, ahlaki yarg›lar fiziksel bir sonucun ortaya ç›kmas›ndan
önceki niyet dikkate al›narak oluflturulur. Yani salt sonuç de¤il, eylemin temelin-
deki düflünce üzerinde odaklafl›l›r. Böylesi bir de¤erlendirmeyi yapabilmek için bi-
rey olay›n bafllang›c›na düflünsel anlamda geri dönüp, sürecin bafllang›c› s›ras›nda
o davran›fla yönelen kiflinin duygu ve düflüncelerini anlayabilecek biliflsel olgunlu-
¤a gelmifl olmal› yani tersine çevrilebilme yetene¤ine kavuflmufl olmal›d›r. Hipote-
tik düflünce gelifltirebilmesi, görecelilik kavramlaflt›rmas›na, ulaflabilmesi, biliflsel
yap›lar›n›n giderek karmafl›klaflmas› bireyin çok boyutlu, kapsaml›, esnek ve bir o
kadar da tutarl› ahlaki yarg›larda bulunmalar›na ortam yarat›r.

Bu dönemde ahlaki yarg›lamalar›n öznel sorumluluk dikkate al›narak yap›l-
d›¤› görülür. Öznel sorumluluk akranlarla ifl birli¤i içinde gerçeklefltirilen etkinlik-
ler sonucu oluflur. Bu düzeyden ahlaki yarg›larda bulunabilmesi, kiflinin empatik
bak›fl aç›s› gelifltirmifl olmas›n› gerektirir. 

Çocu¤un özerk döneme ç›kabilmesini kolaylaflt›rmak için okul ortam›nda neler yap›labilir?
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Ahlaki gerçekçilik:
Piaget’ye göre kurallar›n
sabit, de¤iflmez oldu¤u ve
uygulanmas› gerekti¤ine
inanmad›r (Gander ve
Gardiner, 1995).

Tersine çevrilmezlik: ‹fllem
öncesi dönemdeki bir
çocu¤un bir ifllemin sürecini
zihninde tersine çevirmekte
yani sondan bafla do¤ru
süreci zihninde
tasarlamakta biliflsel
anlamda yetersizli¤idir.

Benmerkezlilik: Çocu¤un
veya ergenin kendi bak›fl
aç›s› ile baflka bir bireyinki
aras›nda ay›r›m
yapamamas›d›r.

Nesnel sorumluluk: Bir
sonucun oluflmas›na neden
olan faktörlerin gözle
görülür, maddi etkisidir.

Tersine çevrilebilirlik:
Pozisyon, flekil, s›ra ve
benzeri herhangi bir
de¤iflikli¤in tersine
dönüfltürebilirli¤ini bilmedir
(Charles, 2003, s. 4).

Empatik bak›fl aç›s›: Bir
baflka kiflinin bak›fl aç›s›yla,
objektifli¤ini yitirmeden,
geçici bir süre için, onun
dünyas›na bak›p, dünyay›
onun gözleriyle görebilme
becerisidir.
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Piaget’nin kuram›na göre düflünme farkl›l›klar›ndan yararlan›larak, çocuklar›n
hangi geliflim dönemine özgü ahlaki yarg›larda bulunduklar›n› belirlemek için su-
nulan örne¤inin bir uyarlamas› afla¤›da sunulmufltur. 

Duygu babalar gününde babas›na sürpriz yapmak için, babas›n›n çok da¤›lm›fl
olan çal›flma masas›n› toplamaya çal›fl›r. Bu s›rada babas›n›n çok k›sa bir süre ön-
ce sat›n alm›fl oldu¤u çok de¤erli olan bilgisayar›n› yere düflürür ve alet kullan›l-
maz hale gelir. ‹rem de Duygu ile ayn› yafltad›r. ‹rem’in annesi modeli oldukça es-
kimifl, eski bilgisayar›n› k›z›na vermifltir. ‹rem eflyalar›na pek özen göstermeyen,
dikkati da¤›n›k bir k›zd›r. Bir gün odas›nda oyun oynarken çal›flma masas›na çar-
par ve bilgisayar› yere düfler. Onun da bilgisayar› kullan›lmaz hale gelmifltir. Bu iki
çocu¤u karfl›laflt›rmalar› istenerek, hangisi daha kabahatli diye soruldu¤unda, “D›-
fla Ba¤l› Dönem” deki bir çocuk, “Duygu daha kabahatli, çünkü ‹rem’e göre daha
pahal› bir fleyi k›rm›fl.” biçiminde yan›t verecektir. “Özerk Dönem” özelliklerini
gösteren bir baflka çocuk ise, “‹rem, Duygu’dan daha kabahatli, çünkü Duygu iyi
niyetle babas›na sürpriz haz›rlamaya çal›fl›rken, ‹rem ise yaramazl›k yaparken bir
fleylerin k›r›lmas›na neden oldular.” biçiminde yan›t vereceklerdir. 

Biliflsel Geliflim Kuram›’na göre, insanlar›n yafllar›na, yaflant› zenginliklerine,
zekalar›na ba¤l› olarak yukar›da belirtilen dönemlerden birinde olmalar› beklenir.
Ancak Piaget, kiflilerin büyük ölçüde içinde bulunduklar› geliflim dönemine özgü
özellikleri göstermelerinin yan› s›ra, bir üst döneme özgü özelliklerin de filizlerini
p›r›lt›lar›n› tafl›d›¤›n› belirtmifltir. Bu durumu özellikle ilk dönemin sonlar›na, ikin-
ci dönemin ise bafllar›ndaki y›llara karfl›l›k gelen 7-11 yafllarda rahatl›kla gözleriz.
Bu yafl dilimindeki çocuklarda hem s›kça d›fla ba¤l› dönem, hem de s›n›rl› da olsa
özerk dönem özelliklerini gözleyebiliriz.

Çocuklar içinde bulunduklar› geliflim dönemine özgü özelliklere sahip olman›n yan› s›ra,
bir sonraki dönemin iflaretlerini de tafl›rlar. Bu bilginin e¤itimciler için anlam› nedir?

Yukar›da sunulan bilgiler çocuk e¤itiminin önemli bir parças›n›n oluflturan, ah-
laki de¤erlerin kazand›r›lmas› s›ras›nda izlenecek stratejileri belirlemeye yard›mc›
olmaktad›r. Çocu¤un biliflsel geliflimine dayanmadan birtak›m bilgi ve kurallar›n
sunulmas› ve ondan sadece bunlar› bilmesi ve uygulanmas›n›n beklenmesinin ifl-
levsel olmayaca¤› kolayl›kla tahmin edilebilecektir. Öncelikle, sorgulama, irdele-
me ve ifllevini keflfetme f›rsat› vermeden kurallar›n benimsenmesini bekleme, ez-
berci anlay›fl›n yans›malar›d›r. Çocuktan çarp›m tablosunu saymas› gibi, sayg› içe-
ren davran›fllar› s›ralamas›n› beklemek ne derece ak›lc› ve kal›c›d›r? Çocuk kendi-
sine sunulan kurallar ve ilkeleri özerk bir biçimde, ifllevini ve yerine getirilmedi-
¤inde kendisi ve di¤er insanlar üzerinde yaratt›¤› etkiyi keflfetti¤i oranda, bu bilgi-
leri kendi de¤erler sistemine ekleyebilir, içsellefltirip, bütünlefltirebilir. Aksi takdir-
de, bu ilkeler kural koyucunun veya denetimin olmad›¤› anlarda aksinin yap›labil-
di¤i davran›fllar demeti olmaktan öteye geçmeyecektir.

Asl›nda yetiflkinler, çocuklar›n ahlaki geliflimlerine katk›da bulunmak için çok
özel zaman dilimleri yaratmak veya düzenlemek zorunda de¤ildir. Çocuklar›n ge-
liflim özellikleri, haz›r olufl düzeyleri göz önüne al›narak, yaflam›n ak›fl› s›ras›nda
pek çok düzenek kurmak olas›d›r. Örne¤in okulöncesi ça¤daki bir çocu¤a çok sa-
y›da masal anlat›l›r. Genellikle ondan beklenen, anlat›lan masal› an›msamas› ve
anlatabilmesidir. Masalla ilgili olarak düflünmesini sa¤lay›c› baz› sorular arac›l›¤›y-
la çocu¤un biliflsel ve ahlaki geliflimine çok daha bilinçli bir destek sa¤lanabilir.
Örne¤in, “Bu masaldaki çocuk (... davranarak) arkadafl›n› nas›l etkilemifl? Arkada-
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fl› ondan ne beklemifl olabilir? Annesi niye (... davran›fl›) yapmas›n› yasaklam›fl? O
(...) davran›fl› yapmak yasaklanmasa ne olurdu? Sen olsan ne yapard›n? gibi...

‹lkö¤retimin ilk y›llar›nda ö¤retmenlerin kullanabilece¤i önemli f›rsatlar da var-
d›r. Özellikle okuma-yazmay› ö¤renen, hayal dünyas› zenginleflen, imgeleme gü-
cü bir önceki geliflim dönemine göre çok daha zenginleflmifl olan çocuklara oku-
duklar› öykü-roman veya güncel yaflam haberlerini malzeme olarak kullanma f›r-
satlar› verilebilir. Bu tür etkinliklerle çocuklar›n hem biliflsel, hem de ahlaki geli-
flimlerine katk›da bulunmak olas›d›r. Örne¤in çocuktan okudu¤u öyküdeki olayla-
r› yeniden gözden geçirmesi istenebilir. Yeni bir öykünün yazar› veya anlat›c›s›
olarak, kahraman›n bafl›na gelenlerden yola ç›karak, öyküyü nas›l de¤ifltirebilece-
¤i, öyküdeki olaylar›n kimleri nas›l etkilemifl olabilece¤i, bu durumlarda ne gibi
duygular yaflam›fl olabilecekleri, daha farkl› ne gibi davran›fllar sergileyebilece¤i,
farkl› flekilde davranm›fl olsalar sonuçlar›n›n neler olabilece¤i konusunda tart›flma
ortamlar› yarat›labilir. Tart›flma ortamlar›; s›n›f ortam›nda tüm ö¤rencilerle veya ö¤-
renci say›s› fazla olan s›n›flarda, ö¤rencilerin küçük gruplar halinde toplanmalar›
biçiminde organize edilebilir.

Ergenlik dönemindeki ö¤renciler için ise, içinde yaflan›lan kentte/ ülkede/dün-
yadaki güncel olaylar gündeme getirilerek, ö¤rencilerin olaylara bütüncü bir bak›fl
gelifltirmeleri, ayn› olay› farkl› aç›lardan görerek de¤erlendirmeleri için ortam yara-
t›labilir. Bu tür tart›flmalar için, yabanc› dil dersinde ö¤renmekte olduklar› bir söz-
cük veya kal›b›, tarih dersinde geçmiflte yaflanm›fl bir tarihsel olay›, edebiyatta ifl-
lenen bir romandaki bir karakteri araç olarak kullanmak olas›d›r.

Hangi geliflim dönemiyle çal›fl›l›yor olunursa olsun, özellikle bu etkinliklerde
çocuklar›n/gençlerin birbirlerini yarg›lamaks›z›n, sözlerini kesmeden, çok saçma
gibi görünen bir fikrin de dinlenilmeye de¤er oldu¤u vurgulanarak, ve birbirlerine
sayg›l› davranmalar›n› sa¤layan bir ortama yaratmalar› çok önemlidir. Böylesi or-
tamlar, çocuklara ahlaki geliflim aç›s›ndan yaflant› zenginli¤i yaratt›¤› gibi, elefltirel
düflünme becerilerini gelifltirme aç›s›ndan biliflsel geliflimlerini h›zland›r›c› etki ya-
pabilmekte, akranlar› karfl›s›nda konuflma, görüfl farkl›l›klar›n› fark etme, görüflü-
nü savunma, ikna etme-edilme gibi deneyimlerle de psiko-sosyal geliflimi olumlu
olarak etkileme potansiyeline sahiptir.

Kohlberg ve Ahlaki Geliflim Kuram›
Kohlberg Ahlak Geliflimi Kuram›’n› Piaget’nin Biliflsel Geliflim Kuram›’na dayal›
olarak gelifltirmifltir (Windmiller, 1973). Kohlberg, kuram›nda ahlaki geliflimin dü-
zeyinin kiflilerin de¤erlendirmelerinden yola ç›karak yap›labilece¤ini öne sürmek-
tedir. Bu amaçla, kifliler karfl›laflt›klar› örnek olaylardaki kiflilerin davran›fllar›n› de-
¤erlendirmektedirler. Hangi ahlaki düzeyde olduklar›n› belirleyen fley; do¤ru ve-
ya yanl›fl yan›t› bulmak de¤ildir. Kiflilerden, bir davran›fl› do¤ru veya yanl›fl olarak
de¤erlendirme s›ras›nda, gerekçelerini belirtmeleri, neden o davran›fl› do¤ru veya
yanl›fl olarak gördükleri konusundaki de¤erlendirmeler yapmalar› istenmektedir.
‹flte bu gerekçeler ve aç›klamalar, kiflilerin hangi ahlaki dönemde oldu¤unun ifla-
retleri say›lmaktad›r.

Kohlberg’in gelifltirdi¤i ölçme araçlar›nda sunulan olaylar öylesine kurgulan-
maktad›r ki, örnek olaydaki kiflilerle ilgili yorum yapmas› beklenen kifliler, karar
verirken geçici bir zorlanma yaflamaktad›rlar. Kohlberg’in ahlaki ikilem olarak
isimlendirdi¤i bu araçlar, kiflilerin ayn› zamanda ahlaki anlamda geliflmeleri için de
ifllev sahibidir (Sprinthall, ve Sprinthall, 1990).
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Kohlberg’in kuram›na göre ahlaki geliflimin aflamalar›-evreleri bütün kültürler-
de ayn› s›ray› izleyen evrensel özellikler tafl›r. Ahlak geliflimi de, biliflsel geliflim gi-
bi olgunlaflmayla yak›ndan ilgilidir. Yafl, bireyin biliflsel anlamda haz›r olmas›n› ve
yeterince olgunlaflmas›n› belirlemede bir araç olmakla birlikte, tek bafl›na ahlak
geliflimini belirleyen bir unsur de¤ildir. Kohlberg’in kuram›nda da Piaget’nin kura-
m›nda oldu¤u gibi, zeka de¤erlendirilen sosyal davran›fllar›n arka plan›nda yer
alan önemli bir kavramd›r. 

Birey, biliflsel geliflimine paralel olarak üst düzeylere ç›kt›kça, giderek daha
karmafl›k, daha çok boyutlu, yani daha üst düzeyde ahlaki yarg›larda bulunur. ‹lk
bafllardaki de¤erlendirmesi s›n›rl› veriye ve dar bir bak›fl aç›s›na dayal› iken, gide-
rek kapsaml› de¤erlendirmeler yapabilir hale gelir. ‹nsano¤lu, yaflam›n ilk y›llar›n-
da ve okulöncesi ça¤da ilkel ve tek bir boyutu dikkate alan ahlaki yarg›larda bu-
lunurken, ergenlik döneminde toplumda bask›n olan ahlaki düflünme düzeyine
eriflir. Ergenlik ça¤›ndaki bir gencin sosyal kurallar› anlama biçimi geliflimsel ola-
rak de¤iflebilir ve genç yetiflkinlerin düzeyine eriflilebilir. Bu, akranlar› ile kurdu¤u
etkileflimle ve geliflmifl rol alma etkinlikleri ile k›smen baflar›labilir. Rol alma, erge-
ne di¤er insan›n bak›fl aç›s›n› alma, dünyaya onun aç›s›ndan bakabilme flans› verir
(Çileli, 1986).

Kohlberg, biliflsel yeterlili¤in yükselmesiyle birlikte, bireylerin gittikçe daha
karmafl›k ve incelikli ahlaki konular› anlayabildiklerini belirtmektedir. Bireyler ah-
laki düflüncenin en yüksek evresinden tepkileri, biliflsel geliflim aç›s›ndan soyut ifl-
lemler düzeyine erifltiklerinde sergileyebilirler.

Kohlberg’e Göre Ahlaki Geliflim Dönemleri
Kohlberg’in kuram›nda ahlak geliflimi, üç büyük düzey ve bunlar›n içinde alt ev-
relerden oluflmaktad›r. Bu kurama göre kiflinin içinde bulundu¤u düzey; bir sorun-
la karfl›laflt›¤›nda buldu¤u çözümle veya sergiledi¤i davran›fl ile de¤il de, çözüme
var›rken veya o davran›fla yönelirken baflvurdu¤u ahlaki ak›l yürütme sürecine gö-
re belirlenmektedir (Worthman, Loftus, & Weaver, 1999). 

Kohlberg ahlak geliflimini içeren kuram›n›, içinde pek çok ülkenin yer ald›¤›
araflt›rmalara dayal› olarak gelifltirmifltir (Worthman, Loftus, Weaver, 1999). Önce-
leri kuramda üç büyük düzey ve bunlar›n içinde ikifler alt evre varken, daha son-
raki araflt›rmalar›nda son düzeyin içinde bir alt evre olmas› biçiminde bir de¤iflik-
lik yapm›flt›r. Kuramda söz edilen düzeyler ve alt evreler Tablo 13.1’de verilmifl
(Çileli, 1986; Gander & Gardiner, 1995) ve aç›klamalar› afla¤›da sunulmufltur:
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Ahlaki ikilemler: ‹stekler
veya gereksinimlerle,
uyulmas› beklenen kurallar
aras›nda çat›flman›n
hissedilmesidir. Örne¤in çok
yoksul ve çaresiz olan bir
kiflinin, geçmiflte çok ciddi
çat›flmalar yaflad›¤›, hatta
nefret etti¤i birinin maddi
destek önerisiyle
karfl›laflmas› gibi.

Düzey Evreler

I. Gelenek Öncesi Düzey
1. Evre: Ba¤›ml› Ahlak
2. Evre: Bireyselcilik ve Ç›kara Dayal› Al›flverifl 

II. Geleneksel Düzey
3. Evre: Karfl›l›kl› Kifliler Aras› Beklentiler, Ba¤l›l›k ve Kifliler Aras› Uyma
4. Evre: Toplumsal Sistem ve Vicdan

III: Gelenek Sonras› Düzey
5. Evre: Toplumsal Sözleflme Yararl›l›k ve Bireysel Haklar
6. Evre: Evrensel Ahlak ‹lkeleri

Tablo 6.1
Kohlberg’in Ahlaki
Geliflim Dönemleri



Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram› kaç düzey ve toplam kaç evreden oluflmaktad›r?

I. Gelenek Öncesi Düzey
Kuram›n en alt basama¤›n› oluflturan bu düzey 1. ve 2. evreleri kapsar ve burada
bireyin kendi ihtiyaçlar› ön plandad›r, benmerkezci bak›fl aç›s› bask›nd›r. Çocu¤un
iyi ve kötü, do¤ru ve yanl›fl kavramlaflt›rmalar›, eylemlerin fiziksel sonuçlar›na gö-
re belirlenir. Bu düzeyde belli davran›fllar için ödül veya ceza, otoritenin gücü be-
lirleyicidir. Bu düzeyde kapsanan evrelerden;

Birinci evrede eylemin fiziksel sonuçlar›, bu eylemin iyili¤i veya kötülü¤ünü
tam olarak belirler. Cezadan kaç›nma, otoriteye sorgulamaks›z›n uyma söz konu-
sudur. Biliflsel yeterliklerin di¤er insanlar›n aç›s›ndan olaylara bakmaya, olaylar›n,
durumlar›n ve davran›fllar›n psikolojik etkilerini yordamaya f›rsat verecek kadar
geliflmedi¤i bir evredir (Sprinthall & Sprinthall, 1990).

‹kinci evrede ise eylemler e¤er kifliyi tatmin ediyorsa, yarar getiriyorsa do¤ru
olarak de¤erlendirilir. Somut bireyci bir anlay›fl egemendir. Kifli için do¤ru olan,
kendisinin ve çevresinin gereksinimlerini karfl›lamakt›r. Kifli kendi ç›kar ve gerek-
sinimlerini karfl›lamaya odakl›d›r. Baflkalar› için bir fleyler yapmas›, ancak denk dü-
zeyde karfl›l›k bulaca¤› durumlarda söz konusudur. Her kültürde bu evreye özgü
ahlaki yarg›lar› yans›tan pek çok atasözü bulmak olas›d›r. Örne¤in “Kaz gelecek
yerden, tavuk esirgenmez.” gibi...

Geleneksel öncesi düzeyin evreleri incelendi¤inde, ilk evrede ahlaki yarg›lama
aç›s›ndan benmerkezlili¤in do¤urdu¤u bir s›n›rl›l›k varken, ikinci evrede benmer-
kezlili¤in hafiflemesine karfl›l›k, bireyin bilinçli olarak kendi aç›s›ndan olaylara
bakma çabas› dikkat çekmektedir. 

II. Geleneksel Düzey
Bu düzeyde birey, baflkalar›n› da dikkate al›r, kabul edilmifl sosyal kurallar ve di-
¤er insanlar›n beklentilerini karfl›lama, eylemin var olan fiziksel sonuçlar›na göre
ön plandad›r. Bu düzeyde çocuk di¤er insanlar›n beklentileri ile tutarl› biçimde
davranmakla kalmaz, di¤er insanlar›n kurallar› ile bütünleflir, kurallara sahiplenir
ve onlar›n yarg›lar›na sayg› duyar. Bu düzey de iki alt evreyi kapsar: Üçüncü ve
dördüncü evreler. 

Üçüncü evrede birey biliflsel anlamda daha geliflmifl bir durumdad›r. Ahlaki
yarg›lar olufltururken çevresini de dikkate al›r. Özellikle bu evrede anne, baba, ev-
lat, efl, akrabalar gibi yak›n çevrenin beklentilerine karfl›l›k verme, onlar taraf›ndan
onaylanma ihtiyac› ve çabas› belirleyicidir. Bireyde “iyi çocuk”, “iyi anne-baba”,
“iyi efl” olma çabas›, ahlaki davran›fl olarak ortaya ç›kar. Birey, neyin iyi veya kö-
tü oldu¤una iliflkin kültürel kal›p yarg›lara boyun e¤ebilir. Ancak di¤er insanlar›n
davran›fllar›n› niyetlerine göre muhakeme etmeye de bafllar (Çileli, 1986).

Dördüncü evrede toplumsal sistemin korunmas›, topluma karfl› sorumluluklar
ahlaki yarg›lar› belirler. “do¤ru” davran›fl bir kiflinin görevini yapmas›, otoriteye
sayg› göstermesi ve sosyal kurallar› korumas› olarak tan›mlan›r. Birinci evreyle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda dördüncü evre yönelimi, oldukça geliflmifl ahlaki yarg›lar› içerir. Bi-
rinci evrede davran›fl›, ilgili ceza veya ödülün belirlemesi söz konusu iken, dör-
düncü evrede ahlaki kurala sayg› belirleyici etmendir. Bu düzeyde birey di¤er in-
sanlar›n haklar› oldu¤unu da anlayabilir. Bu düzeyden ahlaki tepki gösterebilmek
için empatik becerilerin geliflmifl olmas› gerekmektedir (Sprinthall & Sprinthall,
1990).
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Geleneksel düzeyin 3. ve 4. evreleri aras›ndaki önemli fark; 3. evrede bireyin
tan›d›¤›, bildi¤i insanlar› ve onlar›n de¤erlerini referans al›rken, 4. evrede tan›ma-
d›¤› ama ayn› toplumu oluflturdu¤unu bildi¤i kiflileri dikkate almas›d›r. Bu aflama-
ya kadar olan evreleri dikkate ald›¤›m›zda, evrelerin giderek büyüyen halkalar gi-
bi, biliflsel anlamda da daha geliflmiflli¤i yans›tt›¤›n› söyleyebiliriz. Kohlberg, Pia-
get’nin her bireyin soyut ifllemler dönemine ç›kamayaca¤› bilgisine paralel olarak,
Kohlberg de insanlar›n büyük bir k›sm›n›n geleneksel düzeyden ahlaki yarg›larda
bulunduklar›n›, gelenek sonras› düzeye çok s›n›rl› say›da insan›n ç›kabildi¤ine dik-
kat çekmektedir (Charles, 2003).

III. Gelenek Sonras› Düzey
Bu düzeyde ahlaki de¤erler ve ilkeler adil standartlar veya haklara dayal› olarak ta-
n›mlan›r. Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’n›n en üst aflamas› olan bu düzeyde
toplumsal olarak kabul edilmifl bir çok ölçütteki uyuflmazl›k ve çeliflki fark edile-
bilir. Bu evrede ahlak ve ahlaki davran›fl; otoritelerden, otoriteye boyun e¤mekten
veya yasalara uymaktan farkl› bir biçimde ve çok daha karmafl›k biçimde tan›mla-
n›r. Birey yasalar›n ve ifllevlerinin fark›ndad›r ancak, yasalar›n ak›lc› temellere da-
yanmas›n› ve de¤iflen sosyal durumlara uyma özelli¤ini de arar. Temel anahtar
kavramlar; adalet, insan haklar›, yaflam›n kutsall›¤› gibi evrensel ilkelerdir. Ahlak
gelifliminin bu aflamas›nda bireyler, yasalar›n veya yak›n çevrelerinin kendilerin-
den beklentileri yönünde de¤il de, kendi mant›klar› ve vicdanlar› do¤rultusunda
hareket ederler (Worthmanet ve di¤., 1999). Ölçütleri ne ödül, ne de cezad›r. Öl-
çütleri insan yaflam›n›n kutsall›¤›, onur, özgürlük gibi evrensel erdemlerdir. Bu dü-
zeyden tepki verirken bireyler, yasal dayanaklar› arama çabas›na girmedikleri gibi,
kimi zaman çeliflti¤inde, evrensel de¤erleri koruma pahas›na, yasalara ayk›r› da
davranabilmektedirler. 

Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’n› anlamay› kolaylaflt›rmak için bir örnek
gelifltirelim ve bu örne¤i her bir geliflim düzeyi için irdeleyelim: Sekiz yafl›ndaki
Bircan, ilkö¤retim üçüncü s›n›f ö¤rencisidir. Bayram tatilinde akrabalar›n›n kendi-
sine verdikleri bayram harçl›klar›n› harcamay›p, T.C. Mehmetçik Vakf›na ba¤›flla-
m›flt›r. Sizce Bircan, Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’na göre hangi düzeydedir?
E¤er, duraklamaks›z›n, baflka bir bilgi araflt›rmaks›z›n, “En üst düzey, gelenek son-
ras›, 6. evre!” diyorsan›z yan›t›n›z yanl›fl olacakt›r!

Bu ünitenin bafl›nda, Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’yla ilgili olarak, düzey
belirlenirken kiflilerin, gerekçelerinin, neden o davran›fl› do¤ru veya yanl›fl olarak
gördükleri konusundaki de¤erlendirmelerinin dikkate al›nd›¤› vurgulanm›flt›. Bu
bilgiye dayal› olarak, Bircan’a neden böyle bir harekette bulundu¤unu soral›m.
Verdi¤i yan›tlara göre ahlaki yarg›n›n düzeyinin nas›l de¤iflti¤i görülecektir:

Bircan: “Ne yapay›m, ö¤retmenim benden böyle davranmam› istedi, yapmasay-
d›m, kimbilir nas›l bir cezayla karfl›laflacakt›m.” diyorsa gelenek öncesi düzey, 1.
evreye özgü bir tepki gelifltirmifl olmaktad›r.
Bircan: “Böyle davran›rsam, çok daha fazla para ile ödüllendirilece¤imi düflün-
düm.” diyorsa gelenek öncesi düzey, 2. evreye özgü bir tepki gelifltirmifl olmaktad›r.
Bircan: “Böyle davranarak, anne babam›n benimle gurur duyaca¤›n› düflün-
düm.” diyorsa geleneksel düzey, 3. evreye özgü bir tepki gelifltirmifl olmaktad›r.
Bircan: “O insanlar bizim için canlar›n› verdiler, biz de bu ülkenin gelece¤i için,
flehitlerimizin ailelerine destek olmal›y›z.” diyorsa geleneksel düzey, 4. evreye özgü
bir tepki gelifltirmifl olmaktad›r. 
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Bircan: “Dini, cinsiyeti, ›rk› ne olursa olsun, zorda olan insanlara yard›m edebil-
mesi, bir toplumsal görevdir.” diyorsa gelenek sonras› düzey, 5. evreye özgü bir tep-
ki gelifltirmifl olmaktad›r.
Bircan: “‹nsanlar›n hayatta kalmak, onuru ile yaflamak haklar›d›r. Sadece bu ül-
kede de¤il, dünyan›n baflka bir yerinde de yafl›yor olsalar bu hakka sahipler.” di-
yorsa gelenek sonras› düzey, 6. evreye özgü bir tepki gelifltirmifl olmaktad›r.

Yukar›daki örnekte görüldü¤ü gibi, sergilenen davran›fl ilk bak›flta ahlaki ola-
rak do¤ruyu yans›tabilir. Bir kiflinin bir baflkas›n›n paras›n› çalmas› gibi bir yanl›fl›
da ça¤r›flt›rabilir. Ancak Kohlberg bu durumlar›n ötesine geçerek, öyküye katt›¤›
ayr›nt›larla kiflilerin geçici biliflsel çat›flmalar yaflamalar›na ortam yaratmaktad›r.
Böylece, kifliler durumu de¤erlendirme biçimlerine göre belli düzeylerde yer al-
maktad›rlar. tek bir örnekteki yorumun, kiflinin ahlaki düzeyinin belirlenmesi için
yeterli olmad›¤› da unutulmamal›d›r. Örnekten de anlafl›laca¤› gibi, Kohlberg’in di-
¤er düzeylerindeki evreleri aras›ndaki farklar çok belirgin iken, en üst düzeyi olan
gelenek sonras› düzeydeki iki evre aras›nda çok belirgin olmayan farklar söz ko-
nusudur. Nitekim, Kohlberg de, gelifltirdi¤i kuramla ilgili çal›flmalar›n›n devam›n-
da gelenek sonras› düzeyin tek evreli olarak da düflünülebilece¤ini belirtmifltir
(Sprinthall & Sprinthall, 1990). 

Halk› kan ba¤›fllamaya yöneltmek için haz›rlanan bir sosyal reklamda “Kan verin, bir gün
sizin de ihtiyac›n›z olabilir.” denmektedir. Bu mesaj, Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kura-
m›na göre hangi düzey ve hangi evreye özgüdür? 

AHLAK E⁄‹T‹M‹
Ahlak e¤itimi gerek anne ve babalar, gerekse ö¤retmenlerin çocuklu¤un çok er-
ken y›llar›ndan itibaren verilmesine inand›klar› bir seri ö¤retiyi içermektedir. Ço-
cu¤a do¤ruyu ve iyiyi ve dolay›s›yla do¤ru davranmay› ö¤retmek olarak genelde
anlafl›lan bilgiler toplulu¤u farkl› biçimlerde verilebilmektedir. ‹çinde yaflan›lan
kültürün özelliklerine göre çocu¤a “do¤ru/yanl›fl” davran›fl ayr›m›n›n ö¤retilmesin-
de temel al›nan dayanak de¤iflebilmektedir. Baz› kültürlerde korku, suçluluk ve
utanma duygular› dayanak olabildi¤i gibi, baz›lar›nda da bireysellik, özerklik ve
ak›lc›l›k a¤›rl›k kazanmaktad›r.

Korku, suçluluk ve utanma duygular›n› temel alarak verilen ahlak e¤itimi, ço-
cuklar›n ilerleyen y›llarda yetiflkin olduklar›nda boyun e¤me davran›fllar› gelifltir-
me, edilgen olma özelliklerini beslemektedir. Bunun alternatifi, çocu¤u tamamen
serbest b›rakmak, hiçbir kural koymamak da de¤ildir. Alternatif yaklafl›m; çocu¤a
rehberlik eden yetiflkinin çocukta afl›r› suçluluk yaratmayacak dozda bilgiler sun-
mas›d›r. Çocuk, bir tehdit ve korkutucu bir varl›¤›n gücünü hissetmeksizin, önce
içinde yetiflti¤i küçük grubun, giderek büyüyen sosyal çevresinin içinde toplum-
sallaflabilmelidir.

Çocu¤a verilen ahlak e¤itiminden sadece geleneklere uygun davranmay›, ön-
ceki kuflaklar›n de¤er ve davran›fl biçimini sonraki nesillere aktararak ö¤retmeyi
anl›yorsak, otorite, bask› ve ceza kavramlar› öne geçecektir. Bu durumda ö¤reti
ahlak e¤itiminden ç›k›p, “ahlak dersine” dönüflecektir. Ders olarak ele al›nd›¤›nda
klasik ö¤retim anlay›fl› ile bak›ld›¤›nda, ö¤rencinin sorgulamas› beklenmeksizin
bilgiler demetini al›p, kendine mal etmesi hedeflenmektedir. Oysa ça¤dafl bak›fl
aç›s›yla ahlak e¤itimi kiflilerin özgür iradelerini kullanarak, baflkalar›n› ve kendini
dikkate alan, kendine ve baflkalar›na sayg› gelifltirebilen, de¤erlerini salt içinde bu-

1236.  Ünite  -  Ahlak Gel ifl imi

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



lundu¤u küçük gruba de¤il, evrensel ögeler içeren bir temele dayal› olarak olufltu-
rabilen bireylerin gelifltirilme süreci olarak görülebilir. 

Piaget ahlak e¤itiminin özerklik ve karfl›l›kl›l›k olmak üzere iki anahtar kavra-
m›n› vurgulamaktad›r. Özerklikle bireyin ba¤›ms›zl›¤› vurgulan›rken, karfl›l›kl›l›k
ile kiflinin kendini merkez almamas›, baflkalar›n› da dikkate almas›n› içermektedir.
Piaget’ye göre bu iki kavram çocu¤un otorite bask›s›n› hissetmedi¤i, yaflam›, iliflki-
leri ve kendini sorgulayabildi¤i, irdeleyebildi¤i ortamlarda insanc›l de¤erlerin ka-
zan›lmas›n› sa¤layabilmektedir (Charles, 2003).

Geleneksel e¤itim ve ö¤retim ortam›nda, kurallar› ve süreci ö¤retmen belirler,
çocuktan beklenenler ise otoriteye ve getirdi¤i kurallara uymad›r. Ö¤retmenden
ö¤renciye do¤ru tek yönlü bilgi ak›fl›n›n oldu¤u böylesi bir ortamda hedeflenen
sa¤l›kl› ahlaki geliflimdense, ahlakl› davran›fllar›n sergilenmesidir. Ahlak geliflimin-
de sa¤l›kl› biçimde ilerleme, ahlakl› davran›fllar›n ürün olarak ortaya ç›kmas›na ne-
den olabilir, ancak sergilenen her ahlakl› davran›fl sa¤l›kl› bir ahlak gelifliminin ifla-
reti de olmayabilir. Çünkü kimi ahlaki davran›fllar içselllefltirilmemifl olmalar›na
karfl›n, toplum taraf›ndan onaylanmama, cezaland›r›lma vb nedenlerle anl›k olarak
sergileniliyor olabilir. 

Oysa ça¤dafl e¤itim anlay›fl›nda çocu¤un biliflsel, duygusal ve davran›flsal yön-
leri ile bütün oldu¤u gerçe¤i kabul edilmekte ve ö¤retim ortam›nda görev alan tüm
ö¤retmenlerin çocu¤un kiflilik ve toplumsal gelifliminden sorumlu oldu¤u vurgu-
lanmaktad›r. Bu anlay›flta okuldaki bir matematik ö¤retmeni de, bir psikolojik da-
n›flman (rehber ö¤retmen) kadar çocu¤un kiflilik geliflimine katk›da bulunma gibi
bir sorumlulu¤u almaktad›r. Kiflili¤in ve toplumsal geliflimin dikkate al›nd›¤› bir
e¤itim anlay›fl›nda e¤itim ortam›, ö¤rencinin di¤er ö¤rencilerle ve ö¤retmenleri ile
sa¤l›kl› iletiflim kurabildi¤i, farkl› görüfllerin paylafl›labildi¤i, özgür tart›flmalar yapa-
bildi¤i bir ortamd›r. Bu anlay›flta okulun ve ö¤retmenlerin görevleri, salt var olan
kültürel ögeleri aktarmak olmay›p, de¤iflen, geliflen yaflam koflullar›n›n gereklerine
cevap verecek, yeni de¤erlerin oluflumuna f›rsat verici bir ortam yaratmakt›r. 

Kohlberg’in ahlak geliflimi kuram›nda önerilen ahlak e¤itimi görüflü (Charles,
2003) de ça¤dafl e¤itim anlay›fl› ile örtüflmektedir. Ahlak dersi bafll›¤›n› tafl›yan ay-
r› bir ders olmaks›z›n, ö¤renciler yurttafll›k, tarih veya edebiyat gibi derslerde ah-
laki ikilemler yaflayarak, tart›flmalara kat›larak bir üst ahlaki düzeye ç›kma yönün-
de uyar›l›rlar. Bu tart›flmalar›n ifllevini yerine getirebilmesi için, tart›flmaya aç›lan
konunun çocuklar›n biliflsel geliflim düzeyine uygun olmas›, içinde bulunduklar›
ahlaki düzeyin de biraz ilerisinde olmas› gerekmektedir. Sosyal çevrelerindeki ah-
laki de¤erler, çocuklar›n beklenti ve yorumlar› için belirleyicidir. Çocuklar›n bir üst
ahlaki düzeye ç›kabilmeleri için uyar›c› almaya gereksinimleri vard›r. Söz konusu
uyar›c›lar gerçek yaflam olaylar› veya hipotetik durumlar yarat›larak, tart›flma or-
tamlar› oluflturarak sa¤lan›r. Çocuklara yüz yüze gelmedikleri, hiç tan›mad›klar›
ama ayn› toplumu paylaflt›klar› di¤er insanlar› da dikkate almalar›n› gerektiren or-
tamlar yarat›lmas›, geleneksel düzeyin bir sonraki evresine ç›kmalar› için bir davet
gibidir.

Ahlak gelifliminde daha üst düzeye ç›kma sürecini Piaget’in Biliflsel Geliflim
Kuram›’ndaki temel kavramlarla flöyle aç›klamak olas›; o güne kadar gelifltirmifl ol-
du¤u de¤erler sistemi ile yetinen, görece bir “denge durumunda” olan çocu¤a, ye-
ni uyar›c›lar verilerek “geçici bir dengesizlik” durumu yarat›lmakta, çocuk bu ara
evrede tekrar “dengeleme” yapma ihtiyac› duymaktad›r. Ancak uyar›c›lar bir üst
evreden oldu¤u için o güne de¤in edindi¤i bilgiler ve gelifltirdi¤i kurallar demeti
çocu¤un eski denge durumuna geçifline yetmeyecektir. Bu durumda “özümleme”
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ve “uyma” mekanizmalar›n› kullanarak yeni “biliflsel yap›lar” oluflturacak ve böy-
lece yeni “flema”lar gelifltirme ihtiyac› duyacakt›r. Bu süreç de onu bir üst evreye
götürecektir.

Ana-babalar›n veya di¤er yetiflkinlerin kurallar› ve denetimlerinin bask›n oldu-
¤u, çocuklardan sadece itaat beklenen çocuk yetifltirme yöntemleri, onlar›n Pia-
get’nin “D›fla Ba¤l› Dönem”, Kohlberg’in “Gelenek Öncesi Düzey” ine özgü özel-
likleri yayg›n olarak göstermelerine yol açacakt›r. ‹fllevsel ve ça¤dafl bir ahlak e¤i-
timinde, disiplin yaratma amac›, çocuklar›n kiflilik geliflimini sa¤lama amac›n›n
önüne geçmez. Çocuklarda özdisiplini, di¤er bir deyiflle kendi kendini yönlendire-
bilme yetisini gelifltirmek amaçt›r. Önceki kültürel birikimin yeni nesillere aktar›l-
mas› ve devam›n›n sa¤lanmas›nda güncellefltirme esast›r. Bir önceki nesle ait de-
¤erlerin de¤iflime u¤ramaks›z›n bir sonraki nesle aktar›lmas› amac›n›n gerçek d›fl›
oldu¤u ve de¤iflimin kaç›n›lmazl›¤› gerçe¤i kabul edilir. 

Çocu¤un “do¤ru ve yanl›fl” kavramlar›n› oluflturmas› ve bunu davran›fllar›, dü-
flünsel ve duygusal tepkileri ile yans›tmas› sürecinde, öncelikle yak›n çevresinin,
giderek içinde yaflad›¤› toplumun flekillendirici etkileri vard›r. Çocu¤un toplumsal-
laflmas› sürecinde benimsenen çocuk yetifltirme yöntemleri ve bu yöntemlerin
uzant›lar› olarak kullan›lan ödül ve ceza uygulamalar› olumlu ve olumsuz etkilere
sahiptir. Bunlardan ödül; çocu¤un istendik davran›fllar›n›n say›s›n› ve süreklili¤ini
sa¤lamak amac›yla kullan›l›r. Beklenen, ancak nadiren sergilenen bir davran›fl›n
ard›ndan verilen ödülle yetiflkin çocu¤a o davran›fl› gözlemekten duydu¤u hoflnut-
lu¤u yans›t›rken, az sergilenen veya hiç sergilenmeyen di¤er davran›fllar için de
çocu¤u cesaretlendirme-güdüleme çabas›na girmektedir. Ödülün davran›fl› flekil-
lendirmedeki ifllevi yads›namaz. Ancak yetiflkinler ödül verdiklerini san›rken “rüfl-
vet” veriyorlarsa veya her kazand›r›lmas› planlanan davran›fl için yetiflkin ile çocuk
aras›nda “pazarl›k” oluyorsa veya çocuk için bir davran›fl› yapmak de¤il de, ilgili
ödülü kazanmak bir hedef haline gelmiflse veya ödül verme ifllemi ve verilen ödü-
lün çocuk aç›s›ndan “de¤eri” yeterince irdelenmeden kullan›l›yorsa bu mekanizma
as›l ifllevini yerine getirmeyecektir.

Ahlaki de¤erlerin oluflumu süreci uzun y›llar alan k›smen bilinçli, k›smen de
fark›nda olmadan gerçekleflen ö¤renmelerle gerçekleflir. Çocu¤a baz› erdemlerden
söz ederken, söyledikleri ile uyuflmayan davran›fllar sergileyen anne-babalar, ö¤-
retmenler ve di¤er yetiflkinler bu sürecin sa¤l›kl› bir flekilde oluflmas›n› bozucu et-
ki yarat›rlar. Örne¤in yalan söylemenin yanl›fll›¤›n› vurgulayan ebeveynler zorda
kald›klar›nda çocuklar›n›n yan›nda yalan söylediklerinde, önerileriyle de¤il, yap-
t›klar›yla çocuklar›na model olacaklard›r.

Çocuklar›n geliflim özellikleri dikkate al›narak, farkl› ortamlar yarat›larak ahlaki
geliflimlerine katk›da bulunmak olas›d›r. Bunun için çok özel ortamlar da olmas›
gerekmemektedir. Örne¤in okulöncesi ça¤daki bir çocu¤u ele alal›m. Kendilerine
misafir gelen akran›yla oyun oynarken, büyük bir olas›l›kla her ikisinin de benmer-
kezci dönemde olmas›n›n bir yans›mas› olarak, oyuncak paylafl›m› s›ras›nda çat›fl-
ma olacakt›r. Yetiflkinler, böylesi bir durumu çözülmesi gereken bir sorun olarak
de¤il de ahlaki geliflimi besleyebilecek bir f›rsat olarak görebilirler. Durumu, sorun
olarak ele alan ebeveynler, derhal çat›flmay› çözmek veya çocuklar› anlaflmaya da-
vet etmek veya zorlamak gibi amaçlarla çeflitli mesajlar düzenlerler: “Hadi baka-
y›m, sen ev sahibisin oyunca¤›n› arkadafl›na ver, sen yar›n yine oynayabilirsin.”,
“E¤er gürültüyü hemen kesmezseniz ikiniz de o oyuncakla oynayamayacaks›n›z.”,
“Hadi b›rak›n onu, gelin, ben size pasta vereyim.” v.b...
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Görüldü¤ü gibi, bu müdahalelerin hiçbiri, çocu¤un ne sorun çözme becerisine,
ne de ahlaki geliflimine katk› sa¤lamayan giriflimlerdir. Ancak k›sa vadede “sorunu
çözdü¤ü!” için ebeveynler taraf›ndan tercih edilmekte ve hatta çeflitlendirilmekte-
dir. Böylesi yaklafl›mlar›n çocuklar üzerindeki bir baflka olumsuz etkisi de söz ko-
nusudur: Çocuklar bu yaklafl›mlarla “Sorunlarla karfl›laflt›¤›nda sen bunu çözemez-
sin, bir yetiflkinden yard›m al.” türevi mesajlar alabilmektedirler. Oysa yetiflkinler,
böylesi durumlarla karfl›laflt›klar›nda, öncelikle bir süre çocuklar›n kendi aralar›n-
da uzlaflmalar› veya anlaflmalar›na f›rsat vermeli, sonuç alamad›klar›n› gözledikle-
rinde, gerekirse devreye girmelidirler. Bu durumdaki müdahale de, çocuklara bir-
birlerini anlamalar›na ortam yaratacak baz› sorular sormak, sorular› yan›tlamalar›-
na f›rsat vermek, her bir yan›ta iliflkin di¤er çocu¤un yorum getirmesine ortam ya-
ratmak, bu arada çocuklar›n kendi aralar›nda iletiflimlerinin devam etmesine reh-
berlik etmeyi içermelidir. 

Bu tarz› yukar›daki örne¤e dayal› olarak örnekleyebiliriz:

Yetiflkin: Bir dakika beni dinler misiniz? Galiba ikiniz de ayn› oyuncakla oyna-
mak istiyorsunuz.
Aylin: Ama o benim oyunca¤›m!
Yetiflkin: fiimdi oynamas› için oyunca¤›n› arkadafl›na verince onun mu olacak,
evine mi götürecek?
Aylin: Ben (oyunca¤› göstererek) bunu çok seviyorum, ya götürürse?
Berk: Ama ben burada sadece birazc›k oynamak istemifltim!!
Yetiflkin: (Çocuk Aylin’e yönelerek) Ne diyorsun Berk’in bu dedi¤ine?
Aylin: Ama ya götürürse?
Yetiflkin: Berk, as›l iste¤inin burada biraz oynamak oldu¤unu söylüyor. Sen böyle
davrand›¤›n için sence Berk ne hissediyordur?
Aylin: Eee, biraz bana k›zm›flt›r...
Yetiflkin: Berk? (soran bir ifadeyle)
Berk: (K›rg›n bir ifadeyle) Hem k›zd›m, hem de küstüm, ben onunla oynamak için
geldim bu akflam. 
Yetiflkin: Sen ne diyorsun bu ifle Aylin?
Aylin: Ben seni üzmek istememifltim, (oyunca¤› uzat›p) al, ama bak dikkatli oyna-
yacaks›n tamam m›?
Berk: Tabi, ben de bunun baflka modeli var, sen bize geldi¤inde de onunla oy-
nars›n.
Yetiflkin: Anlaflma oldu galiba? (Çocuklardan onay al›r.) Bu anlaflmazl›¤› çözdü-
¤ünüz için ikinize de teflekkür ederim. Ben arkadafllar›m›n yan›na gidiyorum,
ama yine bir problem oldu¤unda sizin çözece¤inize inanabilir miyim?
Çocuklar: Evet, evet hadi sen git.

Yukar›daki örnek, tek bir ideal formül olmay›p, böylesi durumlarda gösterilebi-
lecek çok say›da tepkiden biridir. Görüldü¤ü gibi, yetiflkinin böylesi bir tarz gelifl-
tirmesi hem biraz zaman›, hem biraz çabay› gerektirmektedir. Örnekteki yetiflkin,
müdahalesinin bafl›nda bu yafl grubunun geliflimsel özellikleri hakk›ndaki bilgisi-
ne Aylin’le kurdu¤u empati sonucu elde etti¤i verilere ekleyerek bir girifl yapm›fl-
t›r. Bu tahmin her zaman gerçek hayattaki durum ile örtüflmeyebilir. Ama bu so-
run olmaz, e¤er tahmininiz tutmuyorsa, yeni bir tahminde bulunabilir veya çok da-
ha sa¤l›kl›s›, çocuklara olay› anlatt›rarak bilgi toplayabilirsiniz. Örnekteki yetiflkin,
giriflimleriyle iki çocuk aras›ndaki iletiflimin güçlenmesine arac›l›k etmifltir. Soru-
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suyla, oda¤› oyuncak paylafl›m›ndan duygulara çekmifltir. Bu tav›r bu dönemdeki
çocuklar›n vicdan geliflimi aç›s›ndan anlaml› bir giriflimdir. Bu örnekte yetiflkin,
farkl› bir yaklafl›mla diyalo¤un sonunda bir çocu¤un di¤erinden özür dilemesi, di-
¤erinin de buna teflekkür etmesine yol gösterme gibi bir rol de üstlenebilirdi. Bu
müdahale de okulöncesi yafltaki çocuklar›n geliflim görevleri aç›s›ndan uygun ola-
bilirdi. Ama buradaki yetiflkin, çabalar› için çocuklara teflekkür ederek model olma
yolunu seçmifl görünmektedir. Bu tarz da, özellikle çocuklar›n yetiflkinlerin “ne ya-
p›lmas› gerekti¤i” uyar›s›ndansa “ne yapt›klar›n›” çok daha iyi gözleyip içsellefltir-
dikleri gerçe¤iyle çok uyumlu görünmektedir.

Çocuklar›n ahlak e¤itiminde, vicdan geliflimini desteklerken nelere dikkat edilmelidir?
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Ahlak gelifliminin önemini kavramak

Ahlak; bireylerin sübjektif (öznel) olarak gelifltir-
dikleri iyi/kötü, do¤ru/yanl›fl biçimindeki yarg›-
lar›ndan oluflur. Ahlak sisteminden beslenen ah-
laki ilkeler, kifliler aras› iliflkileri ve beklentileri
yap›land›rmada bireylere dayanak oluflturur. Ay-
n› zamanda bireylere yaflam hedefi de oluflturur.
Bu, do¤ru kabul edilen kurallar› içsellefltirme,
koruma, o kurallara uygun yaflama gibi etkinlik-
leri içerir. Ahlak geliflimi sayesinde bireyler top-
lumsal iliflkilerinde görece ortak paydalara daya-
narak beklentiler oluflturabilmekte, davran›fllar
gelifltirebilmektedirler. 

Piaget’nin kuram›na göre ahlaki geliflimin daya-

naklar›n› aç›klamak

Piaget’ye göre ahlak geliflimi, gelifltirmifl oldu¤u
Biliflsel Geliflim Kuram›’nda vurgulad›¤› biliflsel
geliflime paralel olarak geliflir. Biliflsel Geliflim
Kuram›’na göre biliflsel geliflim; örgütleme ve
uyum sa¤lama gibi de¤iflmez ifllevler sonucu ge-
liflir. Bu do¤rultuda biliflsel geliflim organizman›n
çevresi ile iliflkisi sonucu özümleme ve uyum
sa¤lama süreçleri ile gerçekleflir (Çileli, 1986,
s.24). Özümleme ile organizma çevreden gelen
uyar›c›lar› mevcut yap›lar›na göre içe al›r. Uyum
sa¤lama mekanizmas›yla da, d›fl dünyadan gelen
uyar›c›larla uyuflmazl›k oldu¤unda, oluflturmufl
oldu¤u biliflsel yap›lar de¤iflime u¤rar.

Piaget’nin kuram›na göre ahlaki geliflim dönem-

lerini aç›klamak

Piaget’ye göre ahlak geliflimi iki dönemden olufl-
maktad›r. Bu dönemler; “d›fla ba¤l› dönem” ve
“Özerk Dönem” olarak adland›r›lm›flt›r. Yaflam›n
yaklafl›k ilk 10 y›l›n› kaplayan D›fla Ba¤l› Dönem-
de, ahlaki yarg›lar d›flsal fiziki ölçütlere göre ya-
p›l›r. Kiflinin büyük ölçüde somut ifllemler döne-
mine özgü biliflsel yeterliklere kavuflmas›, onu
ahlak geliflimi aç›s›ndan bir sonraki döneme,
özerk döneme girmeye haz›rlar. Özerk dönem’de
birey, bir davran›fl›n do¤rulu¤u/yanl›fll›¤› de¤er-
lendirirken, ortaya ç›kan fiziksel niteli¤i ile de¤il
de, bu sürecin bafllang›c›ndaki niyetle ilgilidir.
Piaget’ye göre her iki dönemde de bireyler fark-
l› nitelikte biliflsel örüntüleri kullan›rlar.

Kohlberg’in kuram›na göre ahlaki geliflim dö-

nemlerini aç›klamak

Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’nda kiflinin
içinde bulundu¤u düzey, bir sorunla karfl›laflt›-
¤›nda çözüme var›rken veya o davran›fla yönelir-
ken baflvurdu¤u ak›l yürütme süreci ile belirle-
nebilir. Kohlberg’in Piaget’nin Biliflsel Geliflim
Kuram›’na dayal› olarak gelifltirdi¤i bu kuram, ar-
d›fl›k üç temel düzeyden oluflmaktad›r. Bunlar-
dan ilki olan gelenek öncesi düzeyde çocu¤un
iyi ve kötü, do¤ru ve yanl›fl kavramlaflt›rmalar›,
eylemlerin fiziksel sonuçlar› taraf›ndan belirlenir.
Bir üst düzey, geleneksel düzey olarak adland›-
r›lm›flt›r ve bu düzeyde kabul edilmifl sosyal ku-
rallar ve di¤er insanlar›n beklentilerini karfl›lama,
eylemin var olan fiziksel sonuçlar›na göre ön
plandad›r. Kohlberg’e göre insanlar›n tümünün
ç›kamad›¤› en üst düzey, gelenek sonras› düzey
ad›n› al›r. Gelenek sonras› düzeyde adalet, insan
haklar›, yaflam›n kutsall›¤›, insan onuru gibi ev-
rensel ilkeler temel al›narak ahlaki yarg›larda bu-
lunulur.

Ahlak geliflimine katk›da bulunma yollar›n›

tart›flmak

Ahlak geliflimine katk›da bulunman›n bir çok yo-
lundan söz edilebilir. Önemli olan; çocu¤a reh-
berlik eden yetiflkinin çocukta afl›r› suçluluk ya-
ratmayacak dozda bilgiler sunmas›d›r. Çocu¤a
bir tehdit ve korkutucu bir varl›¤›n gücünü his-
settirmeksizin, önce içinde yetiflti¤i küçük grup-
ta, giderek büyüyen sosyal çevresinin içinde top-
lumsallaflabilme f›rsat›n›n verilmesidir. Çocuklar
iletiflimleri s›ras›nda ahlaki ikilemler yaflad›kla-
r›nda yetiflkinler, öncelikle bir süre çocuklar›n
kendi aralar›nda uzlaflmalar›na veya anlaflmalar›-
na f›rsat vermeli, sonuç alamad›klar›n› gözledik-
lerinde, gerekirse devreye girmelidirler. Bu du-
rumdaki müdahale de, çocuklara birbirlerini an-
lamalar›na ortam yaratacak baz› sorular sormak,
sorular› yan›tlamalar›na f›rsat vermek, her bir ya-
n›ta iliflkin di¤er çocu¤un yorum getirmesine or-
tam yaratmak, bu arada çocuklar›n kendi arala-
r›nda iletiflimlerinin devam etmesine rehberlik
etmeyi içermelidir.
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Ahlak e¤itiminin ifllevlerini tart›flmak

Ahlak e¤itimi gerek anne ve babalar, gerekse ö¤-
retmenlerin çocuklu¤un çok erken y›llar›ndan
itibaren verilmesine inand›klar› bir seri ö¤retiyi
içermektedir. Çocu¤a do¤ruyu ve iyiyi ve dolay›-
s›yla do¤ru davranmay› ö¤retici yan› vard›r. Reh-
berlik eden yetiflkinin afl›r› suçluluk yaratmaya-
cak dozda bilgiler sunmas›yla, bir tehdit ve kor-
kutucu bir varl›¤›n gücünü hissetmeksizin, önce
içinde yetiflti¤i küçük grubun, giderek büyüyen
sosyal çevresinin içinde çocu¤un toplumsallafl-
mas›na katk›da bulunur. Ahlak e¤itimiyle kifliler,
özgür iradelerini kullanarak, baflkalar›n› ve ken-
dilerini dikkate alan, kendilerine ve baflkalar›na
sayg› gelifltirebilen, de¤erlerini salt içinde bulun-
du¤u küçük gruba de¤il, evrensel ögeler içeren
bir temele dayal› olarak oluflturabilmektedir.

Ahlak e¤itiminin nas›l verilebilece¤ini tart›flmak

Ahlak e¤itimi, korku, suçluluk ve utanma duygu-
lar›n› temel almaks›z›n, çocuklar›n toplumsallafl-
mas›na destek sa¤layan bir ortam yarat›larak ve-
rilmelidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda sa¤l›kl› bir ah-
lak geliflimi için, ahlak dersindense, ahlak e¤iti-
mi daha ifllevseldir. Sa¤l›kl› ahlak geliflimi için
çocuklar›n gereksinimleri flunlard›r: Özgür irade-
lerini kullanabilmek, baflkalar›n› ve kendilerini
dikkate alabilmek, kendine ve baflkalar›na sayg›
gelifltirebilmek, de¤erlerini sadece yak›n çevresi-
ne göre de¤il, evrensel ögeler içeren bir temele
dayal› olarak oluflturabilmek. Bu hedefe sa¤l›kl›
iletiflim ortamlar› yarat›larak ulaflmak olas›d›r.
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1. Piaget’nin Ahlak Geliflimi Kuram›’na göre afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. ‹ki-yedi yafllardaki çocuklarda bafllang›ç düze-
yinde iflbirli¤i gözlenir.

b. Yedi-on yafllarda ahlaki gerçekçilik egemendir.
c. ‹ki-yedi yafllarda benmerkezci düflüncenin yan-

s›mas› gözlenir.
d. Yedi yafllar›ndaki çocuklar kurallar›n karfl›l›kl›

anlaflma ile düzenlenece¤ini anlarlar.
e. On yafl civar›nda ahlaki gerçekçilik geliflmeye

bafllar.

2. Piaget’nin Ahlak Geliflimi Dönemleri’ne göre afla¤›-
daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. D›fla Ba¤l› Dönem’e özgü ahlaki yarg›lar için So-
yut ‹fllemler Dönemi’ne gelmifl olmak gerekir.

b. Özerk Dönem, ahlaki gerçekçili¤in bask›n oldu-
¤u dönemdir.

c. D›fla Ba¤l› Dönem’de nesnel sorumluluk dikka-
te al›n›r.

d. D›fla Ba¤l› Dönem’de ahlaki gerçekçilik dikkate
al›n›r.

e. Özerk Dönem, yaflam›n ilk y›llar›ndan on yafla
kadar olan dönemdir.

3. Piaget’nin Ahlak Geliflimi Dönemleri’ne göre afla¤›-
daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. D›fla Ba¤l› Dönem’deki çocuklar davran›fl›n mad-
di sonuçlar›na dikkat ederler.

b. D›fla Ba¤l› Dönem’deki çocuklar kurallar›n de-
¤iflmez oldu¤una inan›rlar.

c. Özerk Dönem’deki çocuklar tersine çevirme ye-
tisini kazanm›fllard›r.

d. Özerk Dönem’deki çocuklar nesnel sorumlulu-
¤u dikkate al›rlar.

e. Özerk Dönem’deki çocuklar en az Somut ‹fllem-
ler Dönemi’ne gelmifllerdir.

4. Piaget’nin Ahlak Geliflimi Dönem’lerine bir davran›-
fl› ahlaki aç›dan de¤erlendirirken, o davran›fl›n maddi
sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i geliflim dönemi afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. D›fla Ba¤l› Dönem
b. Özerk Dönem
c. ‹fllemöncesi Dönem
d. Somut ‹fllemler Dönemi
e. Soyut ‹fllemler Dönemi

5. Piaget’nin Ahlaki Geliflim Dönem’lerinden hangisi
6-8 yafl grubunu kapsar?

a. D›fla Ba¤l› Dönem
b. Özerk Dönem
c. ‹fllemöncesi Dönem
d. Somut ‹fllemler Dönemi
e. Soyut ‹fllemler Dönemi

6. Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram› ile ilgili afla¤›da-
ki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Piaget’nin Kuram›’ndaki eksiklikleri tamamla-
mak üzere gelifltirilmifltir.

b. Piaget’nin Ahlak Geliflimi Kuram›’n› gelifltirmesi-
ne model olmufltur.

c. Kiflilerin ahlaki olarak do¤ru ya da yanl›fl oldu-
¤unu fark etmelerini gerektiren araçlar gelifltir-
mifltir.

d. Kültürden kültüre s›ras› de¤iflebilen geliflim dö-
nemlerini içerir.

e. Kiflilerin ahlaki düzeylerini ahlaki ikilemler ya-
flatarak ölçme yolunu seçmifltir.

7. Kastamonu’daki bir ilkö¤retim okulunun ikinci ka-
demesinde okuyan bir ergen olan Ahmet, Ya¤mur Or-
manlar›n›n yok olmamas› için bafllat›lan bir imza kam-
panyas›na kat›lm›flt›r. Arkadafl› Mehmet’in, bu durumla
ilgili tepkisi: “Ne o, oralarda bir akraban m› yafl›yor?” bi-
çimindedir. Ahmet’in yan›t›: “Hay›r, ama kampanyay›
organize eden hocay› çok seviyorum, o ne derse yapa-
r›m.” biçimindedir Bu örnekle ilgili olarak, Kohlberg’in
Ahlak Geliflimi Kuram›’na göre afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur?

a. Ahmet’in davran›fl› birinci evreye örnektir.
b. Mehmet’in tepkisi ikinci evreye örnektir. 
c. Ahmet’in davran›fl› dördüncü evreye örnektir.
d. Ahmet’in davran›fl› beflinci evreye örnektir.
e. Mehmet’in tepkisi üçüncü evreye örnektir.

8. “Gör beni, göreyim seni” biçimindeki atasözümüz
Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’n›n hangi evresine
örnektir?

a. Birinci evre
b. ‹kinci evre 
c. Üçüncü evre 
d. Dördüncü evre
e. Beflinci evre

Kendimizi S›nayal›m
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9. Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’na göre afla¤›da-
ki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹nsanlar›n ahlaki geliflim seyri evrenseldir.
b. Yafl, ahlaki geliflimi belirleyen tek unsur de¤il-

dir.
c. Üst düzeylere ç›k›ld›kça daha karmafl›k ahlaki

yarg›larda bulunulur.
d. Ergenlik döneminde en üst düzeye ç›k›l›r.
e. Ahlaki ikilemler, kaç›n›lmas› gereken sorunlu

durumlard›r.

10. Afla¤›dakilerden hangisi ahlak e¤itimi anlay›fl› aç›-
s›ndan yanl›flt›r?

a. Korku, suçluluk gibi duygular› temel alarak ve-
rildi¤inde, edilgin olma özellikleri geliflir.

b. Ahlak e¤itimi, olabildi¤ince ahlak dersi çerçeve-
sinde verilmelidir.

c. Tart›flma ve sorgulama f›rsatlar›n›n verilmesi ah-
lak geliflimini besler.

d. Herhangi bir ders içinde bile ahlaki ikilemler ya-
flat›labilir.

e. Ahlaki ikilemler geçici dengesizlik hali yarat›r.

Liseli gençlerden örnek davran›fl 
Yüzy›l Ifl›l Lisesi ö¤rencileri tam 4 y›ld›r 17 A¤ustos’ta
kimsesiz kalan 85 çocu¤a yard›m eli uzat›yor. Genç ö¤-
renciler, her y›l açt›klar› foto¤raf sergisinde yurtta yafla-
yan çocuklar›n yaflamlar›n› belgeliyor.Onlar, Gölcük
Depremi’nin y›kt›¤› minicik kalplere el uzatan bir avuç
liseli... Türkiye’nin yüre¤ini yakt›¤› depremde kimsesiz
kalan ve yerlefltirildikleri yurtta hayata yeniden kazan-
d›r›lmaya çal›flan yafllar› 5 ila 18 aras›nda de¤iflen ço-
cuklar›n ablalar›, a¤abeyleri.... Yüzy›l Ifl›l Lisesi’nin gö-
nüllü ö¤rencileri tam 4 y›ld›r, Türk-Alman Vakf› taraf›n-
dan Saray Köyü’nde yapt›r›lan bir yurda yerlefltirilen 85
çocu¤a yard›m ediyor. Ayda bir kez otobüsle giderek
yard›mlar› yetkililere teslim eden liseliler, bununla da
yetinmeyip ço¤unlu¤u psikolojik sorunlar yaflayan ço-
cuklar ile sohbet edip, oyunlar oynuyorlar. Yard›m kam-
panyalar›na “Sarayl› Çocuk Köyü Projesi” ad›n› veren li-
selilerin tek amac› ise, deprem sonras› bozulan moral-
leri yükseltmek, psikolojik dengeleri düzeltmek ve mi-
nik bedenleri yaflama yeniden ba¤layabilmek. Ö¤renci-
lere ön ayak olan Okulun Yarat›c›, Aktif ve Sosyal So-
rumluluklar Koordinatörü Emel Erkan “Depremin yara-
lad›¤› çocuklar, ilgiye en çok gereksinim duyduklar› ça-
¤› yafl›yorlar. Biz de tamam› çocukluk ve ilk gençlik y›l-
lar›n› yaflayan bu çocuklar›m›za dostluk ile sevgi payla-
fl›m›n›n hakim oldu¤u bir ortam sa¤lamay›, sosyallefl-
melerine destek vermeyi kendimize görev bildik. Dört
y›ld›r gönüllü ö¤rencilerimizle bunu yap›yoruz ve onla-
ra maddi manevi destek oluyoruz” diye konufltu.

Amaç, Onlar› Yaflama Ba¤lamak 
Genç ö¤rencilerin deprem çocuklar› için yapt›klar› bu-
nunla da s›n›rl› kalm›yor. Deprem sonras› Gölcük’te bir
sivil toplum örgütü disiplini sa¤lanmas› yönünde çal›fl-
malar bafllatan liseliler, yurtta yaflayan çocuklar›n ya-
flamlar›n›n anlat›ld›¤› foto¤raf sergileri aç›yorlar.

Her Y›l Sergi Aç›yorlar 
Gençler ilk sergilerini 2000 y›l›nda “Dostlu¤un Öyküsü”
ad›yla kendi okullar›n› açt›. Her y›l bir sergi açan genç
ö¤rencilerin son sergileri, geçti¤imiz cumartesi günü
“Biz Buraday›z Hepimiz” ad›yla Metrocity’de aç›ld›. Fo-
to¤raf sergileriyle çocuklar›n ac›lar› ile özlemlerini gös-
termeyi hedeflediklerini kaydeden Emel Erkan, “Ö¤ren-
cilerimiz bu sergilerle dünya üzerinde herhangi bir nok-
tada, herhangi bir yürekte çekilen bir ac›n›n, asl›nda
herkesin ac›s› oldu¤unu vurguluyorlar” diye konufltu. 

http://arsiv.sabah.com.tr/2004/02/26/gny116.html Eri-
flim Tarihi: 06.02.2008

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget ve Ahlak Geliflimi
Kuram›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piaget ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kohlberg ve Ahlak Geliflimi
Kuram›” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kohlberg ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kohlberg ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kohlberg ve Ahlak Geliflimi
Dönemleri” bafll›kl› bölümü gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ahlak E¤itimi” bafll›kl› bö-
lümü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bireylerin sübjektif (öznel) olarak gelifltirdikleri iyi/kö-
tü, do¤ru/yanl›fl biçimindeki yarg›lar› ahlak sistemlerini
oluflturur. Ahlaki ilkeler de, kifliler aras› iliflkileri ve bek-
lentileri yap›land›rmada bireylere dayanak oluflturur.
Bu, do¤ru kabul edilen kurallar› içsellefltirme, koruma,
o kurallara uygun yaflama gibi etkinlikleri içerir. Top-
lumsal iliflkileri s›ras›nda bireyler görece ortak paydala-
ra dayanarak beklentiler oluflturabilmekte, davran›fllar
gelifltirebilmektedirler. 

S›ra Sizde 2

Piaget’nin Ahlak Kuram›na göre özerk döneme özgü
ahlaki yarg›larda bulunabilmesi için çocu¤un, biliflsel
geliflim kuram›na göre en az somut ifllemler, büyük öl-
çüde de soyut ifllemler dönemine gelmifl olmas› gere-
kir. Özerk döneme özgü ahlaki yarg›larda bulunmak
için birey olay›n bafllang›c›na düflünsel anlamda geri
dönüp, sürecin bafllang›c› s›ras›nda o davran›fla yöne-
len kiflinin duygu ve düflüncelerini anlayabilecek bilifl-
sel olgunlu¤a gelmifl olmal› yani tersine çevrilebilme
yetene¤ine kavuflmufl olmal›d›r. Hipotetik düflünce ge-
lifltirebilmesi, görecelilik kavramlaflt›rmas›na, ulaflabil-
mesi, biliflsel yap›lar›n›n giderek karmafl›klaflmas› bire-
yin çok boyutlu, kapsaml›, esnek ve bir o kadar da tu-
tarl› ahlaki yarg›larda bulunmalar›na ortam yarat›r. Bu
özelliklerin kazand›r›lmas› için çocuklar›n s›n›f ortam›n-
da tart›flmalarda veya verilen ödevlerde ahlaki ikilemler
yaflayacaklar› deneyimler yaflamalar› önemlidir. 

S›ra Sizde 3

Geliflimsel özellikler hakk›ndaki teorik bilgilerini kul-
lanarak, ö¤rencilerini gözleyen bir e¤itimci, çocukla-
r›n ahlaki de¤erlerinin gelifltirilmesi s›ras›nda izlene-
cek stratejileri belirlemede bilinçli olabilir. Çocu¤un
biliflsel geliflimine dayanmadan birtak›m bilgi ve ku-
rallar› sunmaktan ve ondan sadece bunlar› bilmesi ve
uygulanmas›n›n beklenmekten, böylece ifllevsel olma-
yan bir yaklafl›m gelifltirmekten kaç›nabilir. Çocuklar›n
ahlaki geliflimlerine katk›da bulunmak için çok özel
zaman dilimleri yaratman›n veya düzenlemenin ge-
rekli olmad›¤›n› bilir. Çocuklar›n geliflim özellikleri,
haz›r olufl düzeylerini göz önüne alarak, yarat›c›l›¤›n›
kullanarak, yaflam›n ak›fl› s›ras›nda herhangi bir ö¤-
renme ortam›n› bile ahlak geliflimine katk› sa¤lamada
araç olarak kullanabilir.

S›ra Sizde 4

Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›, üç düzeyden olufl-
maktad›r. Her bir düzey, ikifler alt evreyi içermektedir.
Kiflilerin geliflimi en alt evreden en üst evreye do¤rudur.

S›ra Sizde 5

Bu mesaj, Kohlberg’in Ahlak Geliflimi Kuram›’na gele-
nek öncesi düzey ve 2. evreye özgüdür.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6 

Çocuklar›n ahlak e¤itiminde, ödül ve cezan›n a¤›rl›kl›
olarak kullan›lmas›, özellikle çocuklar›n kendi kendi-
lerini yönetme becerilerinin geliflimine ket vurmas›,
çocu¤un “do¤ru ve yanl›fl” kavramlaflt›rmalar›n›, d›flar-
dan ölçütlere dayayarak gelifltirmeleri, dolay›s›yla
özerkliklerinin geliflmesine olumsuz etki yapar. Bun-
lara ek olarak, ödül ve cezan›n niteli¤i, zamanlamas›,
s›kl›¤› konusunda bilinçli olunmamas› da bu araçlar›n
ifllevlerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Ahlaki de-
¤erlerin oluflumu süreci uzun y›llar alan k›smen bilinç-
li, k›smen de fark›nda olmadan gerçekleflen ö¤renme-
lerle gerçekleflir. Anne-babalar, ö¤retmenler ve di¤er
yetiflkinler, çocu¤a baz› erdemlerden söz ederken, söy-
ledikleri ile uyuflmayan davran›fllar sergilememeye
özen göstermelidirler.
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Ö¤renmenin
Temelleri

Ö¤retim ortamlar›nda f›rsat ve olanak eflitli¤inin sa¤lanmas›, ça¤dafl ve demokra-
tik e¤itim tart›flmalar›nda üzerinde s›kl›kla durulan konular aras›ndad›r. Ö¤retim
ortamlar›nda ö¤rencilere hangi ölçüde f›rsat ve olanak eflitli¤i sa¤lanabildi¤i ve bu-
nu baflarabilmenin olas› yollar›n›n neler oldu¤u yap›lan bu tart›flmalarda öne ç›-
kan ve yan›t› aranan temel sorun alanlar›ndan biridir. Öte yandan, f›rsat ve ola-
nak eflitli¤i sa¤laman›n, ö¤retim ortamlar›n›n niteli¤ini gösteren en önemli de¤ifl-
kenlerden biri oldu¤u belirtilmektedir. Bu ba¤lam içinde, ö¤renme yoluyla yeni bir-
tak›m yeterlikler kazanmak amac›yla e¤itsel ortamlarda bulunan bireylerin ö¤ren-
me özelliklerinin ve ö¤renmelerini etkileyen etmenlerin bilinmesinin ve ö¤retme-ö¤-
renme ortamlar›n›n söz konusu etmenler dikkate al›narak tasarlanmas›n›n, birey-
lerin süreçten en üst düzeyde katk› sa¤layabilmelerine, gizil güçlerini ortaya ç›ka-
rabilmelerine ve onlar› gelifltirmelerine olanak tan›mas› nedeniyle e¤itimde f›rsat ve
olanak eflitli¤i sa¤lamaya dönük uygulamalar aras›nda yer ald›¤› söylenebilir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

ö¤renme ile ilgili temel kavramlar ve bu kavramlar aras›ndaki iliflkileri aç›k-
layabilecek,
ö¤renme konusunda yap›lan tan›mlamalar aras›ndaki farkl›l›klara yol açan
etmenleri kavrayabilecek,
ö¤renmeyi etkileyen etmenlere iliflkin yap›lan s›n›flamaya temel oluflturan
de¤iflkenlerin neler oldu¤unu aç›klayabilecek,
ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenlerin neler oldu¤unu aç›klayabilecek,
ö¤renmeyi etkileyen çevresel etmenlerin neler oldu¤unu aç›klayabilecek,
ö¤renmeyi etkileyen ö¤retim hizmeti ile ilgili etmenlerin neler oldu¤unu aç›k-
layabilecek yeterliklere sahip olacaks›n›z.

N
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• Ö⁄RENME ‹LE ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR
• Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN ETMENLER
• Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN B‹REYSEL ETMENLER

• Zekâ ve Yetenek Kapasitesi
• Ön Bilgi
• Dolayl› Ö¤renme Kapasitesi
• Ö¤renme Biçimi ve Alg›lama Kapasitesi
• Ö¤renme Stil ve Stratejileri
• Öz Düzenleme Kapasitesi
• Öz Yeterlilik Alg›s›
• Güdülenme Özellikleri
• Dikkat

• Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN ÇEVRESEL ETMENLER
• Ö⁄RET‹M H‹ZMET‹N‹N Ö⁄ELER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ETMENLER

Örnek Olay

Artvin ‹linin fiavflat ‹lçesine ba¤l› Yavuz Köyü’nde bulunan ‹lkö¤retim Okulu’na
s›n›f ö¤retmeni olarak atanan Alp Ö¤retmen, meslek yaflam›n›n ilk dersine baflla-
yacak olman›n heyecan›n› olanca yo¤unlu¤uyla yafl›yordu. Fakültedeki hocas›-
n›n sözleri günlerdir kulaklar›nda ç›nl›yordu. “‹yi niyetli, istekli ve alana ilflkin bi-
rikimli olmak yeter koflul de¤ildir! Ö¤rencilerin ö¤renme özelliklerinin ve ö¤renme-
lerini etkileyen etmenlerin fark›nda olup, ö¤retimi bu de¤iflkenleri dikkate alarak
yap›land›rmad›kça, baflar›l› olma olas›l›¤›n›z tesadüflere kalm›flt›r. Yeni kuflakla-
r›n yetifltirilmesi sorumlulu¤u da tesadüflere b›rak›lacak bir konu de¤ildir. Ö¤ren-
cilerinize bildiklerinizi anlatmaya çal›flman›n ö¤retmek olmad›¤›n›, ö¤retmifl ol-
mak anlam›na gelmedi¤ini asla unutmay›n›z! Derin bir nefes ald› Alp ö¤retmen.
Öyle ya! diye m›r›ldand›. Ö¤retmenlerin dört y›ll›k bir lisans e¤itimiyle yetifltirilme-
lerinin ve ö¤retmen e¤itimi programlar›nda ö¤retmenlik meslek bilgisi derslerinin
yer almas›n›n bir anlam›, bir nedeni olmal›yd›. Ne tür haz›rl›klar ve düzenlemeler
yapmal›, hangi de¤iflkenleri kontrol alt›na almal› ve bu yolla da ö¤rencilerinin ge-
liflimlerine katk›da bulunabilmeliydi? Sahi, ö¤renmeyi etkileyen etmenler nelerdi?
Bireysel etmenler, çevresel etmenler, ö¤retim hizmeti ile ilgili etmenler ve bu bafll›k-
lara ait çok say›da alt bileflen…
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Anahtar Kavramlar
• Birey
• Ö¤renme
• Ö¤renmeyi Etkileyen Etmenler

• Ö¤renme ve Bireysel Etmenler
• Ö¤renme ve Çevresel Etmenler
• Ö¤renme ve Ö¤retim Hizmeti

‹çindekiler



Ö⁄RENME ‹LE ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR
‹nsan do¤as›na iliflkin olarak yap›lan araflt›rmalar›n az›msanamayacak bir bölümü
insan davran›fllar› üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. ‹nsan›n nas›l bildi¤i, davran›fllar›
nas›l ve hangi yollarla kazand›¤›, nas›l ve neye göre davrand›¤›, davran›fllar ara-
s›ndaki farkl›l›klar›n kayna¤›, davran›fllar› etkileyen etmenler gibi konular söz ko-
nusu araflt›rmalarda ele al›nan bafll›ca sorun alanlar› aras›ndad›r. Davran›fl kavra-
m›, insan›n tüm yaflam›n› kapsayacak genifllikte ve yaflamakla özdefl say›lan bir
kavramd›r. Davran›fl›, “organizman›n belirli uyar›c›lara karfl› gösterdi¤i tepki” ola-
rak tan›mlamak mümkündür. ‹nsan davran›fllar›n› biliflsel, duyuflsal ve devinsel
(psiko-motor) davran›fllar olmak üzere üç temel grupta ele almak olanakl›d›r. Bi-
liflsel davran›fllar; alg›lama, kavrama, düflünme ve hayal etme gibi alanlarla ilgili
zihinsel etkinliklerdir. Duyuflsal davran›fllar; bireyin ilgi, tutum, tav›r, kayg›, cesa-
ret, dostluk, dürüstlük vb. kiflilik de¤er yarg›lar›n›n ürünü olan davran›fllard›r (Öz-
soy ve Ataünal, 2001). Devinsel davran›fllar ise, zihin-kas koordinasyonunu temel
alan davran›fllard›r.

Bilindi¤i gibi, insanlar do¤umla getirdikleri türe özgü az say›daki davran›fl (ço-
¤unlukla refleksif, içgüdüsel ve devinsel davran›fllard›r) d›fl›ndaki tüm davran›fl ya
da yeterlikleri sonradan kazan›rlar. Bu bilgiyi önemli k›lan temel nedenlerden bi-
risi, insanlar›n gelifltirilebilir bir kapasiteye sahip olduklar›n› vurgulamas›d›r. Sahip
olunan bu yeterlik alan› ve kapasitesinin geniflli¤i, insan› di¤er canl›lardan ay›ran
bafll›ca özelliklerden biri olarak görülmektedir. “‹nsan, davran›fllar›n›n tamam›n›
do¤umla getirmiyorsa, herhangi bir davran›fla sonradan nas›l sahip olabilir ya da
davran›fl› nas›l edinebilir? Bu durum ne anlama gelmektedir? Bu sorunun yan›t›
“ö¤renme” kavram›n›n içinde gizlidir. ‹nsan önce söz konusu davran›fl›n ne oldu-
¤unu ve nas›l gerçeklefltirildi¤ini ö¤renir. Ard›ndan söz konusu davran›fl ya da dav-
ran›fllar› yerine getirir. K›saca, davran›fl ö¤renme yoluyla ortaya ç›kar. Davran›flla-
r›n kazan›ld›¤› sürece de ö¤renme ad› verilir. ‹nsan davran›fllar›n›n az say› ve tür-
deki bir bölümü ö¤renilmemifl davran›fllar (do¤umla getirilenler) önemli say› ve
türdeki bir bölümü ise ö¤renilmifl (sonradan edinilenler) davran›fllard›r.

‹nsana özgü bu temel bilgileri ortaya koyduktan sonra, konuyla ilgili olarak ya-
n›t› aranmas› gereken en önemli soru, insan›n nas›l ö¤rendi¤i ile ilgilidir. Bu soru-
ya verilecek yan›t, insan›n tafl›d›¤› gizemin bir yönüyle çözüme kavuflturulmas›
aç›s›ndan önem tafl›makla birlikte, özellikle bireylerin içindeki yaflayacaklar› top-
lumsal ve çevresel koflullarla bafl edebilecekleri yeterliklere kavuflturulmalar› ba-
k›m›ndan yaflamsal önem tafl›maktad›r. ‹nsan›n kim oldu¤u ve temel özelliklerinin
neler oldu¤u konusunda yap›lan ve yayg›n kabul görmüfl adland›rmalardan birisi,
insan› biyo-kültürel ve sosyal bir canl› olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›mdan yola
ç›k›ld›¤›nda, insan›n biyolojik, kültürel ve sosyal varl›¤›n› devam ettirmek için de
ö¤renmek zorunda oldu¤u söylenebilir. Örne¤in; biyolojik varl›¤›n›z› sürdürebil-
mek için hangi besin maddelerini tüketmenin tehlikeli ya da vücut için yararl› ol-
du¤unu ö¤renmek zorundas›n›z. Öte yandan, d›fllanmamak ya da yaln›zl›¤a itil-
memek için sosyal yaflamda kabul görmüfl davran›fl kurallar›n› bilmek ve buna uy-
gun davranmak durumundas›n›z. En basitiyle iletiflim kurabilmek için bile ö¤ren-
mek zorundas›n›z.

‹nsana yeni davran›fllar ö¤retilmeseydi bu durumun insan yaflam›n› nas›l etkileyebilece¤i-
ni tart›fl›n›z.
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‹nsan do¤umla getirdi¤i az
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tüm davran›fllar›n› ö¤renme
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edinmektedir.
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Ö¤renme, bireyin çevresi ile etkileflimi sonucu bir gereksinimini/gereksinimle-
rini karfl›layan ve onu çevresiyle daha yeterli olarak bafl edebilir k›lan bir de¤iflim-
dir. Ö¤renme, davran›fl de¤iflmesinin, bilgi, beceri ve tutumlar›n elde edildi¤i ey-
lem ya da süreçtir (Boyd, 1980). Ö¤renmeyi aç›klamaya çal›flan kuramlar genel-
likle iki kümede toplanmaktad›r. Bunlar, davran›flç› ve biliflsel kuramlard›r. Yir-
minci yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›kan bir yaklafl›m olan davran›flç›l›k, insan dav-
ran›fllar›n›n ölçülebilir ve gözlenebilir duruma getirilmesine a¤›rl›k vermifl, insan›n
gözlenemeyen ve ölçülemeyen davran›fl ve özelliklerini yok sayma derecesine
kadar ileri gitmifltir (Ormrod, 1990). Davran›flç›l›k ak›m›nda ö¤renme, bir uyar›c›
ile bir tepkinin efllefltirilmesi, bir uyar›c›ya karfl› gösterilen tepkinin pekifltirilmesi
süreci olarak tan›mlan›r. Daha çok devinsel davran›fllar›n ö¤renilmesine aç›kl›k
getiren davran›flç› kuram, tekrar, güdüleme ve pekifltirme yoluyla ö¤rencinin ken-
di eylemleriyle ö¤rendi¤inden hareketle, ö¤rencinin ö¤renme sürecinde etkin ol-
mas› gerekti¤ini savunur. Davran›flç› yaklafl›ma göre temelde iki tür ö¤renme ol-
maktad›r. Bunlardan ilki olan klasik koflullanmada nötr bir uyar›c›n›n koflulsuz bir
uyar›c› ile efllefltirilmesi söz konusudur. Edimsel koflullanma ise, bireyin bir dav-
ran›fl›n›n pekifltirilerek tekrarlanma olas›l›¤›n›n art›r›lmas› durumudur (Bacanl›,
1997). Davran›flç›lar, bir uyar›c›ya karfl› gösterilecek tepkinin, pekifltirme yoluyla
güçlendirilebilece¤i, pekifltirme tarifeleri kullan›larak davran›fl›n flekillendirilebile-
ce¤ini savunmufl ve kan›tlam›fllard›r. Ancak baz› durumlar davran›flç› ö¤renme il-
keleriyle aç›klanamad›¤›ndan psikologlar insan ö¤renmesini yeniden tan›mlama-
ya yönelmifller ve biliflsel ö¤renme kuramlar› a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r (Sene-
mo¤lu, 2005).

Ö¤renmenin yaln›zca uyaran-tepki ba¤› ile aç›klanamayaca¤›n› savunan biliflsel
yaklafl›m, ö¤renmeyi ö¤renenin zihinsel süreçlerinin belirledi¤ini öne sürerek, ö¤-
rencinin d›fl uyar›c›lar›n edilgin bir al›c›s› de¤il, onlar›n özümseyicisi ve davran›fl-
lar›n etkin oluflturucusu oldu¤unu belirtmektedir. Biliflsel ö¤renme kuramlar›, insa-
n›n dünyay› anlamland›rmada zihinsel süreçleri incelemektedir. Biliflsel aç›dan ö¤-
renme, bireyin zihinsel yap›lar›ndaki de¤iflme olarak tan›mlanm›fl, bu de¤iflme ile
bireyin davran›fllar›n›n da de¤iflti¤i ya da yeni davran›fllar kazand›¤› vurgulanm›fl-
t›r. Biliflsel kuramc›lar ö¤renmeyi aç›klarken gözlenebilen davran›fllarla birlikte iç-
sel yap›larla da ilgilenmifllerdir (Senemo¤lu, 2005). Bu yaklafl›ma göre ö¤renci,
kendi ö¤renmesinden sorumluluk duyar, kendisine sunulan› oldu¤u gibi almaz,
onun tafl›d›¤› anlam› keflfeder, bilgiler aras›nda uygun olanlar› seçer ve ifller. Bafl-
ka bir deyiflle, birey çevreden gelen uyar›c›lar› etkili bir biçimde ifller ve onlar› ye-
ni biçimlere dönüfltürür (Selçuk, 2000). Davran›flç› yaklafl›mla biliflsel yaklafl›m›n
her ikisinde de ö¤renme sürecinde ö¤rencinin etkin olmas› gerekti¤i görüflü savu-
nulur. Davran›flç› yaklafl›mda, ö¤rencinin uyar›c›larla etkileflimde bulunmak ve pe-
kifltireç almak için etkin olmas› gerekti¤i vurgulan›rken, biliflsel yaklafl›mda ö¤ren-
ci dikkatini kontrol ederek, uyar›c›lar› seçerek, onlar› anlaml› biçime getirip kodla-
yarak ö¤renme sürecine etkin olarak kat›l›r (Erden ve Akman, 1998). Bu yaklafl›m-
lar çok farkl› görünmekle birlikte birbirini tamamlay›c› nitelik tafl›rlar. Ö¤renmenin
tamam› yaln›zca davran›flç› yaklafl›mla aç›klanamayaca¤› gibi, biliflsel yaklafl›mla
da aç›klanamaz.

Ö¤renmeye iliflkin kimi farkl› görüfllerden de söz etmek olanakl›d›r. Bunlardan
biri olan beyin temelli ö¤renme kuram›, ö¤renmeyi biyo-kimyasal ya da elektro-
kimyasal bir de¤iflme (beyin hücreleri ile hücreleraras› ba¤ kurma) olarak görmek-
te ve aç›klamaktad›r. Bu yaklafl›ma göre, her bir yeni ö¤renmede beyin hücreleri
aras›nda yeni ba¤lar oluflmaktad›r (Jensen, 2000).
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Ö¤renme, ö¤rencinin etkin
kat›l›m›na dayanan bir
etkileflim sürecidir.



Bir baflka ö¤renme görüflü de yap›land›rmac› kuram› savunan bilim insanlar›na
aittir. Bu kuram, bilginin ö¤renenin sahip oldu¤u de¤er yarg›lar› ve yaflant›lar› ta-
raf›ndan üretildi¤i görüflünü savunur. Yap›land›rmac›l›k görüflünü savunanlar, ö¤-
renmeyi, yeni bilgiyi bulmak ve önceki deneyim ve bilgilere ba¤layarak yap›lan-
d›rmak olarak aç›klarlar (Lambert 1995; Kafai ve Resnick 1996). Yap›land›rmac› gö-
rüfle göre ö¤renme, bireyin zihninde oluflan bir iç süreçtir. Birey, d›fl uyaranlar›n
edilgin bir al›c›s› olmay›p, onlar›n özümleyicisi ve davran›fllar›n etkin oluflturucu-
sudur. Yap›land›rmac›l›k, ö¤renenlerin bilgiyi onlara verilen örgütlenmifl formlarla
almak yerine kendi deneyimlerini kullanarak ve yap›land›rarak ö¤rendiklerini söy-
leyen bir ö¤renme görüflüdür (Eggen ve Kauchak, 1999). Ö¤renme, ö¤rencilerin
duyu organlar› arac›l›¤›yla d›fl dünyadan alg›lad›¤› belirli bir nesne, olay, olgu ya
da kavrama iliflkin zihninde kendi bilgilerini yap›land›rmas› ya da en az›ndan ön-
ceki deneyimlerine dayal› olarak gerçe¤i yorumlamas› sürecidir (Deryakulu, 2000).
Ö¤renme konusunda yap›land›rmac› kuram›n görüflleri ile biliflsel kuram›n görüfl-
lerinin önemli ölçüde benzerlikler tafl›d›¤› söylenebilir.

Sonuç olarak, ö¤renme sürecini anlamak ve aç›klamak amac›yla ö¤renme ve
ö¤renme yollar› ile ilgilenen ö¤renme kuramlar›, ö¤renmeyi davran›fl›n de¤iflti¤i,
biçimlendi¤i ya da denetlendi¤i bir süreç olarak aç›klamaktad›rlar. Ö¤renmenin
varl›¤› genel olarak, davran›fllarda bir de¤iflme olmas›, de¤iflmenin kal›c› olmas› ve
kiflinin çevresiyle etkileflimi sonucu yani bir yaflant› ürünü olmas› ölçütlerine daya-
l› olarak incelenmektedir (Fidan, 1997). Öte yandan, ö¤renme sürecinin do¤as›
üzerinde henüz bir uzlaflma bulunmamakla birlikte, ö¤renmenin ö¤renci taraf›n-
dan denetlenen ve onu zihinsel, duygusal ve fizyolojik yönleri ile bu çaban›n içi-
ne katan içsel bir süreç oldu¤u üzerinde birleflilmektedir. Ö¤renmenin do¤as› ile
ilgili olarak kimi özelliklerden söz edilebilir. Bunlar flöyledir:

• Ö¤renme etkileflim gerektirir.
• Ö¤renme yaflant›lara dayal›d›r.
• Ö¤renme bir süreçtir.
Bireyde davran›fl de¤iflikli¤inin meydana gelebilmesi için, efl deyiflle ö¤renme-

nin gerçekleflebilmesi için bireyin çevresi ile etkileflim kurmas› ve etkileflim süre-
cinde geçirdi¤i yaflant›lar yoluyla de¤iflikli¤i oluflturmas› beklenmektedir. Etkile-
flim, bireyin çevresinden ald›¤› etkiler ve çevresine yapt›¤› tepkileri kapsayan bir
olgudur (Binbafl›o¤lu, 1994). Birey çevresiyle etkileflim sürecinde ve sonunda ken-
di yaflant›lar›n› oluflturur. Zaman içinde sürekli de¤iflim gösteren herhangi bir olay,
oluflum ya da hareket süreç kavram›n› anlat›r. Ö¤renmenin içsel bir süreç oldu¤u
gerçe¤i, sürecin özündeki dinami¤in ö¤rencinin yaflant›s› oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. Ö¤renmenin düzey ve niteli¤i, ö¤renci ile ö¤renme çevresi aras›ndaki et-
kileflimin düzey ve niteli¤inden ve e¤itsel çevrenin e¤itici gizilgücünden etkilenir.
Kiflinin yaflant›s›ndan geçmeyen bir ö¤renme olamayaca¤› gibi, bir ö¤retme de söz
konusu olamaz. Ö¤renebilmek için davranmak, çeflitli tepkilerde bulunmak gere-
kir. Bu yönüyle, ö¤renme, kat›l›m isteyen etkin bir oluflumdur. Ö¤renci davran›fl›n-
da yer almas› istenilen de¤ifliklikler ö¤rencinin kendi yaflant›s› yoluyla oluflup, ge-
liflmek durumundad›r. Birey, ö¤renirken, tüm özelliklerini, geçirdi¤i ö¤renme ya-
flant›s›nda ifle koflabilmelidir.

Bireylerin ö¤renmek için her yaflant›y› do¤rudan geçirmek durumunda olup olmad›klar›n›
tart›fl›n›z.
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Süreç, bir ürünün
oluflumunda yer alan
etkinlikler bütünüdür.
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Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN ETMENLER
Ö¤renme konusu üzerine yap›lan çal›flmalar, özünde bireysel bir etkinlik olan ö¤-
renmenin ancak ö¤rencinin süreç içerisinde etkin olarak yer almas› ve ö¤renmeye
elveriflli koflullara sahip olmas› durumunda gerçekleflebilece¤ini göstermektedir.
Ö¤renme sürecinin etkilili¤ini art›rmada, ö¤renmeyi etkileyen etmenlerin biline-
rek, sürecin, ö¤rencinin ö¤renme özelliklerini destekleyecek bir biçimde tasarlan-
mas› büyük önem tafl›maktad›r.

Ö¤renmeyi etkileyen pek çok de¤iflkenden söz edilebilir. Bireyin ö¤renme
özellikleri, bedensel, zihinsel, duyuflsal aç›dan ö¤renmeye haz›r oluflu, güdülen-
miflli¤i, kat›l›m›, ö¤renme amac›, içeri¤in birey için ö¤renilebilir özellik tafl›mas›,
uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi, ö¤renme ortam›n›n özellikleri, araç ve ge-
reçler, ö¤retici davran›fllar›, ö¤retim hizmetinin niteli¤i gibi bafll›ca etmenler ö¤ren-
me üzerinde belirleyici nitelikte rol oynamaktad›r (Ulu¤, 2007). Yukar›da örnekle-
ri verilen etmenler dikkatle incelenecek olursa, ö¤renmeyi etkileyen etmenlerin ki-
milerinin kayna¤›n›n bireyin kendisi oldu¤u; buna karfl›n kimi etmenlerin ise bire-
yin d›fl›nda yer alan çevresel ö¤elerden olufltu¤u görülebilecektir. Bu duruma ba¤-
l› olarak, kitab›n›z›n bu bölümünü oluflturan ö¤renmeyi etkileyen etmenler konu-
su, ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenler, çevresel etmenler ve ö¤retim hizmeti-
nin ö¤eleri ile ilgili etmenler bafll›klar› içinde ele al›nacakt›r.

Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN B‹REYSEL ETMENLER
Ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenler kavram› ile vurgulanmak istenilen fley, bi-
reyin sahip oldu¤u kendine özgü özelliklerinin onun ö¤renmesine do¤rudan ya da
dolayl› olarak etki etti¤idir. Bu özellikler, ö¤renmeyi etkileyen bireysel farkl›l›klar
olarak da adland›r›labilir. Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n›n nelerden olufltu¤u
ve tüm bunlar›n ö¤retme-ö¤renme süreçlerinin tasarlan›p uygulanmas›nda ne fle-
kilde dikkate al›naca¤›, uzunca bir süredir tart›fl›lan konular aras›ndad›r. E¤itim,
sistemin temel girdisi olan ve ö¤renmek amac›yla etkinlik gösteren kifli olan ö¤ren-
cinin ve onun ö¤renmesini etkileyen özelliklerinin bilinmesi, ö¤renmenin niteli¤i-
ni art›rmak için yap›labileceklerin belirlenmesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Zekâ ve Yetenek Kapasitesi
Zekâ ve yetenekler bireylerin kiflilik özellikleri kapsam›nda ele al›nabilecek konu-
lar aras›ndad›r. Kiflilik özellikleri; genetik özellikler ve çevresel etmenlerden kay-
naklanan özellikler olmak üzere iki boyutta ele al›nabilir. Bilindi¤i gibi insan› ken-
dine özgü yapan özelliklerin bir bölümü kal›t›msal yollarla ve “gen” ad› verilen ya-
p›yla aktar›lan özelliklerden oluflmaktad›r. Fiziksel görünüfl, beynin ifllevsel üstün-
lükleri, zekâ ve kimi yetenekler bu durumun örnekleri aras›ndad›r. Bireyin sahip
oldu¤u kiflilik özelliklerden kimilerinin ortaya ç›k›fl›nda genetik yap› tek bafl›na be-
lirleyici olmakla birlikte (kan grubu, deri rengi, göz rengi vb), kimi özelliklerin or-
taya ç›kmas›nda ise çevresel koflullar bask›n rol oynamaktad›r. Az›msanmayacak
say›da kiflisel özellik ise genetik yap› ile çevresel etmenlerin ortak etkilerinin ürü-
nüdür. Zekâ ve yetenekler bu durumun en iyi örnekleridir. Bireyler aras›ndaki
farkl›l›klar›n oluflmas›nda kal›t›m ve çevrenin tafl›d›¤› önemin bilinmesi, özellikle
s›n›rl› ekonomik kaynaklar›n etkili bir biçimde de¤erlendirilmesi noktas›nda yo¤un
tart›flmalar›n yaflanmas›na yol açmaktad›r. K›t kaynaklar, ö¤renme kapasitesi aç›-
s›ndan daha elveriflli olan zeki ve yetenekli bireyler için mi yoksa herkes için mi
harcanmal›d›r? Bu durum tarihsel bir tart›flma konusudur. Bu konuda uçta say›la-
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bilecek bir görüflü savunan Plato, insanlar›n yarad›l›fltan farkl›l›klar› bulundu¤unu,
bu farkl›l›klar›n belirlenerek toplumda herkesin niteli¤ine uygun görevler almas›
gerekti¤ini ifade etmifltir (Kuzgun ve Deryakulu, 2006). Çok say›da bilimsel arafl-
t›rman›n konusu olan zekâ, soyut bir kavramd›r. Araflt›rmac›lar zihinsel yap›lara ve
davran›fllara bakarak bireylerin zekâ kapasiteleri üzerinde ak›l yürütmüfllerdir.

Thorndike zekây›; soyut zekâ, sosyal zekâ ve mekanik zekâ olarak grupland›r-
m›flt›r. Zekây› ilk kez kuramsal boyutta inceleyen psikolog ise Guilford’dur. Guil-
ford’un gelifltirdi¤i zekâ testi, insan›n biliflsel sisteminin yap›sal bütünlü¤ü oldu¤u
ve süreçlerle ilgili ifllemlerin bireyden bireye farkl›l›k gösterdi¤i görüflüne dayan-
maktad›r. Piaget, zekây›, zihnin de¤iflme ve kendini yenileme gücü olarak tan›m-
lam›flt›r. Stenberg ise, zekây› tan›mlama konusunda yeni bir bak›fl aç›s› getirmifltir.
Zekân›n etkileflerek iflleyen farkl› bileflenlerden olufltu¤unu, bireyin içsel ve d›flsal
dünyas›yla deneyimlerinin zekâyla iliflkili oldu¤unu savunmufltur. Gardner, insan
zekâs›n›n objektif bir biçimde ölçülebilece¤i görüflünü savunan geleneksel anlay›-
fl› elefltirerek zekân›n tek bir etmenle aç›klanamayacak kadar çok say›da yetenek-
leri içerdi¤ini ileri sürmektedir. Gardner, zekây›, bir kiflide bulunmas› gereken üç
özelli¤e göre tan›mlam›flt›r. Bunlardan birincisi, bir ya da birden fazla kültürde de-
¤er bulan bir ürün ortaya koyabilme; ikincisi gerçek hayatta karfl›laflt›¤› sorunlara
etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi; üçüncü olarak ise çözüme kavufltu-
rulmas› gereken yeni ve karmafl›k sorunlar› keflfetme becerisi olarak tan›mlamak-
tad›r. Gardner, bireylerde zekân›n farkl› türleri bulundu¤unu ve her bir zekâ türü-
nün içinde farkl›laflan derecelerde yetenek bulundu¤unu savunarak içerik tan›m-
lamas› yapm›flt›r (Selçuk, Kay›l› ve Okut, 2004). Konu ö¤renme aç›s›ndan ele al›-
nacak olursa flunlar söylenebilir: Yak›n bir zaman kadar okullar zekâ ad›na sözel
ve matematik yetenekler üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Bu durumun bir sonucu olarak
da ö¤retim etkinlikleri bu iki alan› merkeze alarak yap›land›r›lm›fl ve gerçeklefltiril-
mifltir. Özellikle son y›llarda yap›lan çok say›da bilimsel araflt›rma ise yetenek ve
zekân›n, insan›n çok say›da özelli¤ini ve etkinli¤ini içine alan genifl bir kavram ol-
du¤unu ve bu iki alan d›fl›nda çok daha fazla say›da zekâ alan›n›n oldu¤u konu-
sunda bulgular ortaya koymakta, kan›tlar ileri sürmektedirler. Her bireyin çeflitli
yetenekleri ve bir zekâ kapasitesi vard›r. Bireylerin ö¤renmeleri ile zekâ ve yete-
nek kapasiteleri aras›nda do¤rusal bir iliflki vard›r. Bu noktada ö¤retmenlerin gö-
revi her ö¤rencinin kendine özgü güçlü yanlar›n›, daha az geliflmifl becerilerini
güçlendirmek için kullanmalar›na yard›m etmek olmal›d›r (Bümen, 2002; Büyüka-
lan Filiz, 2003).

Zekâ ve yeteneklerin oluflmas›nda genetik özellikler mi, çevre mi daha büyük rol oynar? 

Ön Bilgi
Herhangi bir konuda istenilen ö¤renmelerin gerçekleflebilmesi için ö¤rencinin o
davran›fl›n gerektirdi¤i biliflsel, duyuflsal ve devinsel yeterli¤e sahip olmas› gere-
kir. Bu durum genel olarak ön bilgi ya da ö¤renmeye haz›r olufl kavram› ile aç›k-
lanmaktad›r. Ön bilgi, ö¤rencinin bir davran›fl› gerçeklefltirmeye dönük kapasite-
sinin yeterlik durumudur. Ö¤rencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, al›flkanl›klar›, tu-
tumlar› ve de¤erleri ile ilgilidir. Bu ö¤eleri dikkate almayan bir süreçte amaçlanan
ö¤renme yaflant›lar›n›n oluflmas› oldukça güçtür. Ö¤rencinin ön bilgi ya da haz›r
oluflluk düzeyini aflan yaflant›lar onun ö¤renmesini engeller. Ö¤rencinin ö¤renme
gücünü aflan ö¤retme giriflimleri de, baflar›l› olamayaca¤› gibi, istenmedik izler de
b›rakabilir.
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Biliflsel Girifl Davran›fllar›: Biliflsel girifl davran›fllar›, ö¤renilecek konu için
gerekli oldu¤u düflünülen bilgi ve bilme ile ilgili ön ö¤renmeler bütünüdür. Bilifl-
sel girifl davran›fllar›, belli bir konu ya da ünitenin ö¤renilmesi için gerekli olan ön
koflul niteli¤inde önceki ö¤renmelerle kazan›lm›fl bilgi, beceri ve yeterliklerdir.
Ö¤renme ve ö¤retme kuramlar›na iliflkin aç›klamalar, ö¤rencinin ö¤renmesinde iç
durumunun ve önceki ö¤renmelerinin önemli rol oynad›¤›n› göstermektedir. Ö¤-
renci ile çevresi aras›ndaki etkileflim, ö¤renciye uygun yaflant›lar oluflturulmas›
durumunda olanakl› olmaktad›r. Bir anda yap›l›p bitirilen bir etkinlik olmayan ö¤-
renme, birbirini izleyen durumlar içinde yavafl yavafl oluflur. Bu nedenle, yeni bir
ö¤renme için gerekli olan daha önceki ö¤renmelerin hat›rlanmas› ve kullan›lmas›
zorunludur. Ö¤rencinin ö¤renece¤i ders ya da konu ile ilgili ön ö¤renmeleri, yeni
ö¤renmelerini kolaylaflt›r›r ve ö¤renmesini olanakl› k›lar. Ö¤rencinin ön ö¤renme-
leri ne kadar yeterli ise, yeni ö¤renmeleri o ölçüde kolay ve anlaml› olur. Ön ö¤-
renmeler, yeni bilginin kolayca kazan›l›p anlamland›r›lmas›nda etkili oldu¤u gibi,
yeni bilginin nas›l kazan›laca¤›na yol göstermede de etkilidir (Senemo¤lu, 2005).

Geliflim ve ö¤renme aç›s›ndan ö¤renci yeni bir ö¤renmeye belirli bir birikim ile
bafllar. Bu birikim, ö¤rencinin ö¤renme ünitesiyle etkileflimini ve bu etkileflimin
ürünü olan ö¤renmeleri etkilemektedir. Belirli bir ünitede gerçekleflen ö¤renme
düzeyi ya da h›z› aç›s›ndan bireyler aras›ndaki farklar›n ve kimi ö¤rencilerin neden
hiç ö¤renemediklerinin aç›klanmas›nda ö¤rencinin ö¤renmeyle ilgili birikiminin
önemli bir pay› vard›r. Okuldaki ö¤renme üniteleri, daha sonra gelen ünitelerin,
önceki ünitelerde kimi yeni davran›fllar›n kazan›lm›fl olaca¤› varsay›m›na dayan›r
(Bloom, 1979). Ö¤rencinin bir üniteye ya da bir derse bafllarken o ünite ya da der-
sin ön koflulu olan ö¤renmeleri tamamlamas› gerekir. Ön koflul niteli¤indeki bilifl-
sel ö¤renmeler tam olarak ö¤renilmemiflse yeni ö¤renme ezberlemenin ötesine gi-
demez ve istenilen davran›fl de¤iflikli¤i oluflmaz. Üst düzeydeki beceriler, alt bece-
rilerin baflar› ile yap›lmas›na ba¤l›d›r (Do¤an, 1997). Birey, ö¤renme sürecine etkin
kat›l›m yolu ile etkileflim kurdu¤u uyar›c›lara anlam verir ve yorumlar. Bireyin ön
bilgi ve becerileri, yeni uyar›c›lar› anlamas›na ve yorumlamas›na yard›mc› olur
(Bell ve Gredler, 1986). Bireye gelen yeni uyar›c›lara bireyin verdi¤i anlamlar, bü-
yük ölçüde geçmiflte edindi¤i yaflant›lara dayal›d›r.

Duyuflsal Girifl Özellikleri: Duyuflsal girifl özellikleri, ö¤rencilerin ö¤renme
sürecinde gösterecekleri çaban›n kayna¤› olarak düflünülen ilgi ve tutumlar› ile ba-
flar›l› olacaklar›na inanma derecesinden oluflan özellikler bütünüdür. Derse, konu-
ya ya da okula ve okuldaki ö¤renmeye iliflkin tutumlar, dikkat ve güdülenme ile
kiflilik özellikleri duyuflsal girifl özellikleri kapsam›na girer (Y›ld›ran, 1982). Ö¤ren-
ci baflar›s› üzerinde etkili olan pek çok de¤iflken bulunmaktad›r. Ö¤renme de¤iflke-
ni olarak da adland›r›lan ve çeflitli duyuflsal özellikleri de kapsayan bu de¤iflken-
ler, ö¤rencinin ö¤renmesini dolay›s›yla da baflar› düzeyini etkilemektedir. Ö¤ren-
cinin derslere ve ö¤renmeye karfl› ilgi, merak, istek ve çabas› ile olumlu kiflisel
özellikleri onun ö¤renmesini kolaylaflt›r›p baflar›s›n› art›r›rken tersi durumlar ö¤-
renmesini güçlestirmektedir (Ulu¤, 2007).

Okuldaki ö¤renilenler içinde biliflsel nitelikli ö¤renme ürünlerinin ço¤unun za-
manla unutulmas›na karfl›l›k, duyuflsal nitelikli ö¤renme ürünleri zamana dirençli
olarak ilgili oldu¤u konuda sonraki ö¤renmeleri kendi yönünde etkilemektedir
(K›l›çç›, 1992). Ö¤rencilerin sürece ya da sürecin herhangi bir boyutuna olumsuz
duyuflsal özelliklere sahip olarak girmesi, ö¤renmeye harcayaca¤› çabay› en alt dü-
zeyde sergileyece¤i anlam›na gelir. Duyuflsal girifl özellikleri içerisinde ele al›nabi-
lecek önemli koflullardan biri, derse oldu¤u kadar, ö¤retmene ve öteki ö¤rencile-
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re karfl› olumlu bir tutum içinde olmakt›r. Derse, ö¤retmene ve öteki ö¤rencilere
karfl› oluflabilecek ön yarg› ve olumsuz tutumlar ö¤rencinin derse kat›l›m›n› ve do-
lay›s›yla da baflar›s›n› olumsuz olarak etkiler. Tutumlar, yaln›zca duygu ve düflün-
celeri de¤il, ayn› zamanda bireyin heyecanlar›n›, de¤erlerini ve bunlar›n oluflmas›-
n› sa¤layan biliflsel ö¤eleri de içerir (Cücelo¤lu, 1991). Tutumlar, kendileri do¤ru-
dan gözlenemeyen ancak kimi davran›fllar›n gösterilmesine yol açan e¤ilimlerdir.

Ö¤rencinin derslerine ve okuluna karfl› olumlu bir tutuma sahip olmas›, onu
derslerine isteyerek çal›flmaya, ö¤renmeye ve akademik baflar›s›n› yükseltmeye
yöneltir. Bireyin ö¤retim etkinli¤ine, konuya, uygulanan ö¤retim yöntemine karfl›
olumlu tutuma sahip olmas›, ö¤renmeye istek duymas› ve ö¤retim etkinli¤ine et-
kin olarak kat›lmaya kendisini haz›r hissetmesi için, ö¤retim etkinli¤i ve konu ö¤-
renenler için çekici duruma getirilmelidir. Ö¤retim öncesinde, ö¤rencilerin duyufl-
sal girifl özellikleri olumlu duruma getirilmeli, ö¤retim yöntemlerinde zenginli¤e
gidilerek tutum düzeyleri birbirlerine yaklaflt›rmal›d›r.

Duyuflsal girifl özellikleri içinde ele al›nabilecek bir baflka kavram da kifliliktir.
Kiflilik, bireyi baflkalar›ndan ay›ran, bireyin do¤ufltan getirdi¤i ve sonradan kazan-
d›¤› özellikler bütünüdür. Duygular, yetenekler, güdüler, karakter, sosyal, fiziksel
ve biliflsel özellikler, de¤erler, tutumlar ve benzeri tüm özellikler kiflili¤i oluflturur
(Senemo¤lu, 2005).

Gerek bireysel ö¤retimde ve gerekse s›n›f ö¤retiminde, kat›l›m›n en önemli be-
lirtisi dikkat etme ve dikkati ö¤renme suresince sürdürebilmedir. Bunun yan›s›ra,
ö¤renmede dikkat ile kat›l›m›n süreklili¤ini ve canl›l›¤›n› belirleyen etmenlerden
biri de güdülenmedir (Fidan, 1997). Güdülenme, temel insan gereksinmelerinin
yan›s›ra merak ve ilgi ile ilgilidir. Ö¤renci, merak etti¤i konular› d›flar›dan zorlama
olmadan kendi iste¤i ve çabas›yla ö¤renmeye çal›fl›r. ‹lgi, özendiricidir. Ö¤renci, il-
gi duydu¤u konulara daha çok zaman ay›r›r, daha çok istekle yaklafl›r ve daha yo-
¤un bir kat›l›m gösterir. Ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerindeki baflar› ya da baflar›-
s›zl›¤›n kaynaklar›na iliflkin düflünceleri, onlar›n ö¤renmeye etkin biçimde kat›l›m-
lar› için gerekli güdülenme ve istekliliklerini etkiler (Wittrock, 1990). Ö¤renmeye
karfl› duyulan istek ve baflar› güdüsü, ö¤rencinin geçmiflte kendini baflar›l› ya da
baflar›s›z olarak alg›lamas›ndan etkilenir (Y›ld›ran, 1982).

Ö¤renmeyi engelleyen önemli etmenlerden biri ö¤rencinin sürekli baflar›s›zl›k
deneyimi geçirmesidir. Bu durum ö¤rencide kayg› yarat›r. Kayg›, güçlü bir istek ya
da dürtünün gerçekleflmeyecek gibi göründü¤ü durumlarda ortaya ç›kan tedirgin
edici duygudur. Afl›r› düzeyde bir kayg›, kat›l›m› ve ö¤renmeyi olumsuz yönde et-
kiler (Morgan, 1991). Weiner’in belirtti¤i gibi, kifli yeterli beceriye sahip olmad›¤›-
na inan›yor ve bundan dolay› da baflar›s›z olaca¤› önyarg›s› tafl›yorsa, baflar›l› ol-
mak için gerekli olan çabay› harcamas› durumunda bile baflar›s›z olaca¤›na iliflkin
inanc›n› korur. Bu durumda, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmad›¤›na inanan ki-
fli, önce baflar› beklentisini, ard›ndan da baflar›ya ulaflmak için harcamas› gereken
çaba ve çal›flma düzeyini düflürür. Ö¤rencinin ö¤renme sürecinin bafl›nda kendi
becerilerine iliflkin olumsuz inanç ve önyarg›lar›, süreç sonunda gerçeklefltirmifl ol-
du¤u baflar› düzeyi ile desteklenip kan›tlanm›fl olur.

Yukar›da ele al›nan ve ö¤renmeyi etkileyen önemli kimi kavramlar›n ayr›nt›l›
bir biçimde ele al›nmas› yerinde olacakt›r.

Dolayl› Ö¤renme Kapasitesi
Dolayl› ö¤renme kapasitesi kavram› ile bireylerin kendileri d›fl›ndaki bireylerin, efl
deyiflle baflkalar›n›n davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n sonuçlar›n› gözlemleyerek
gerçeklefltirdikleri ö¤renmeler anlat›lmaktad›r. Bireyin do¤rudan yaflant›s›na gerek
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olmaks›z›n, bir modelin gözlenmesi ya da yönergeler yoluyla ö¤renme yetene¤ini
vurgular. Baflkalar›n›n baflar› ve baflar›s›zl›klar›n› gözlemleyerek ö¤renme, ö¤reni-
len fleyin ne oldu¤una da ba¤l› olmakla birlikte bireyi olas› kimi zararlardan koru-
du¤u gibi zaman ve emekte ekonomiklik sa¤lar. Bisiklet sürme, yüzme gibi pek
çok becerileri deneme yan›lma ile ö¤renebilirken, kimi becerileri ise baflkalar›n›
gözlemleyerek ö¤reniriz (Korkmaz, 2003). Çim biçme makinesinin nas›l çal›flt›r›la-
ca¤›, odunun nas›l kesilece¤i gibi davran›fllar› hiç yapmadan ya da yapt›¤›m›zda
hiç pekifltirmeden modelleri gözleyerek ö¤renebiliriz. Bu tür ö¤renmelere gözle-
yerek ö¤renme ad› da verilmektedir. Bireylerin dolayl› ö¤renme kapasiteleri, için-
de bulunduklar› çevrenin zenginli¤i ve bu çevrede geçirdikleri yaflant› zenginlikle-
rinden do¤rudan etkilemektedir. ‹nsano¤lunun sahip oldu¤u biliflsel kapasite on-
lara deneyimlerden yaralanma noktas›nda önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu dene-
yimlerin önemli bir bölümünde neden-sonuç ba¤lant›lar› vard›r. Bireyler, “nelerin
neye yol açt›¤›” hakk›nda düflünce üretebilirler, bir olaya iliflkin olas› sonuçlar› ön-
görebilir ve ortaya ç›kan sonuçlardan yola ç›karak düflüncelerinin geçerli¤ini belir-
leyebilir (Bandura, 1999). Gözlenen davran›fl de¤er verilen bir ürünle sonlan›rsa
birey o davran›fl› yapmak için istek duyar. Örne¤in, baflar›l› olmak birey için önem-
li bir durum ise, birey baflkalar›n›n baflar›lar›n› ya da baflar›s›zl›klar›n› gözleyerek
belli bir davran›fl için kendi yeterliliklerini de¤erlendirebilir.

Ö¤renme Biçimi ve Alg›lama Kapasitesi
Ö¤renme biçimi, bireyin kendisini çevreleyen uyar›c›lar› alg›lama, iflleme, düzen-
leme ve anlamland›rma konusundaki tutarl› ve karakteristik yaklafl›m›d›r (fiimflek,
2006). Alg›lama, bilginin anlamland›r›lmas› ve yorumlanmas› sürecidir. Bireyin sa-
hip oldu¤u ön bilgiler yeni uyar›c›lar› alg›lamas›nda oldukça etkili bir rol oyna-
maktad›r. Bu durumun temel nedeni bireyin, yeni karfl›laflt›¤› bilgileri önceki ö¤-
renmeleriyle iliflkilendirerek yap›land›rmas›d›r. Ö¤retmenlere, yeni ö¤renme biri-
mine geçmeden önce ö¤retim süreci bafl›nda ö¤rencilerin ilgili ön ö¤renmelerini
belirlemeleri ve olas› eksik ve yanl›fl ö¤renmelerini düzeltmeleri gerekti¤i önerisi-
nin getirilmesinin temel nedenlerinden birisi de bu durumdur. Öte yandan alg›la-
ma; bireyin zihinsel kuruluflu, bilgiyi örgütlemede izledi¤i yollar, yaflant›lar›, güdü-
lenmifllik düzeyi, beklenti düzeyi gibi pek çok etmenden etkilenir. Alg›lama süre-
ci, duyusal kay›tta uyar›c›lara dikkat etme ile bafllamaktad›r. Duyusal kayda gelen
bilgiler içerisinde yaln›zca alg›lanabilenler k›sa süreli belle¤e aktar›lmaktad›r (Se-
nemo¤lu, 2005). Ö¤renme biçimi konusundaki s›n›flamalar içinde en iyi bilinen
“alan ba¤›ml›-alan ba¤›ms›z” fleklindeki s›n›flamad›r. Alan ba¤›ml› bireyler, bütüne
odaklan›r ve öncelikle genel tabloyu görürler. Bütüncül düflünmenin bir sonucu
olarak, nesneler, olaylar ve kifliler aras›ndaki iliflkileri topluca de¤erlendirme e¤ili-
mindedirler. Bilgiyi transfer etmede güçlük yaflarlar. Bütünün tümü üzerinde yo-
¤unlaflmalar› nedeniyle ço¤unlukla alt bileflenlerin ya da ayr›nt›lar›n fark›na vara-
mazlar. Alan ba¤›ms›z bireyler ise, bütünden daha çok parçalar üzerinde yo¤unla-
fl›rlar. Onlar için ayr›nt›lar bütünün kendisinden çok daha dikkat çekicidir. Farkl›-
l›klar› ay›rt etmede ustaca davran›rlar. Bireysel çal›flma, bireyci bir anlay›fla sahip
olma ve ço¤unlukla say›sal alanlarda daha baflar›l› sonuçlar elde etme bu tür kifli-
lerin özellikleri aras›ndad›r. Ö¤renme biçimi ile ilgili olarak alan ba¤›ml› ve alan
ba¤›ms›z s›n›flamas› d›fl›nda, uyarlay›c›, ayr›flt›r›c›, birlefltirici, özümseyici, eylemci,
yans›t›c›, yararc›, buluflçu gibi kimi s›n›flamalar da yap›lmaktad›r (fiimflek, 2006).

Ö¤rencilerin beklentileri ile alg›lamalar› aras›nda ne tür bir iliflkinin kurulabilece¤ini
tart›fl›n›z.
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Ö¤renme Stil ve Stratejileri
Ö¤renme stili, bireylerin ö¤renmelerini etkileyen zihinsel özelliklerinden biridir.
Ö¤renme stili, “ö¤rencilerin nas›l alg›lad›¤›, ö¤renme çevresiyle nas›l etkileflimde
bulundu¤u ve bu çevreye yönelik tepkilerin az çok kal›c› göstergeleri olan biliflsel,
duyuflsal ve fizyolojik özellik”leri olarak tan›mlanabilir (Aç›kgöz, 2003). Biggs ve
di¤erleri (2001), ö¤rencinin kendi ö¤renme stilinin ne oldu¤unu bilmesi durumun-
da ö¤renmenin daha kolay gerçekleflece¤ini ve büyük olas›l›kla da ö¤rencinin ö¤-
renme sürecinde baflar›l› olaca¤›n› belirtmektedir. Ö¤renme stillerinin bireyler ara-
s›nda farkl›l›k göstermesi nedeniyle, etkili bir ö¤retim için olabildi¤ince farkl› ö¤-
retim yöntem ve tekniklerinin kullan›lmas› ve bilgilerin sunumunun farkl› yakla-
fl›mlarla gerçeklefltirilmesi gerekir. fiimflek (2006), ö¤retim sürecinde farkl› ö¤ren-
me biçimlerine sahip çok say›da ö¤rencinin bulundu¤unun dikkate al›nmas›n› ve
bu nedenle kullan›lan ö¤retim yöntemlerinin çeflitlendirilmesini, bilginin sunu-
munda farkl› e¤itim ortamlar›ndan yararlan›lmas›n› ve kavramsal ve deneyimsel
bilginin dengelenmesini önermektedir.

Bireylerin ö¤renmelerini etkileyen zihinsel etkenlerden bir di¤eri de ö¤renme
stratejileridir. Weinstein’a göre (1986), ö¤renme stratejisi “ö¤rencinin ö¤renme s›-
ras›nda kulland›¤› ve bilgiyi kodlama sürecini etkileyen davran›fl ve düflünceler”dir
(Aç›kgöz, 2003). Senemo¤lu’na göre (2005), ö¤renme stratejileri, ö¤rencinin dikka-
tine, ö¤renmesine, hat›rlamas›na ve düflünmesine rehberlik eder. Bireyin kendini
izleme, kendine rehberlik etme etkinlikleri daha çok onun becerileri etkili olarak
kazanmas›na ve kullanmas›na yard›m eder. Ö¤rencinin dikkat etme, kodlama, ge-
riye getirme, transfer etme ve sorun çözme için çeflitli stratejileri ö¤renmesi, ba¤›m-
s›z ö¤renciler ve ba¤›ms›z düflünürler yetifltirmek aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Et-
kili ö¤renme stratejilerinin bilinmesi kadar ö¤retilmesi, bunun da ötesinde bilinen
stratejilerin do¤ru kullan›lmas› da önemlidir. Ö¤retmenler bir yandan konu alan›-
na özgü bilgi ve becerileri ö¤retirken, di¤er yandan ö¤rencilerinin ba¤›ms›z ve et-
kili ö¤renen ö¤renciler olmalar›na yard›m edebilirler (Güven, 2004). Ö¤renmenin
bireysel bir süreç oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda ö¤rencilerin, biliflsel stratejilerin ne-
ler oldu¤unu ö¤renmeleri, uygun seçimler yapabilmeleri ve kulland›klar› stratejile-
rin sonuçlar›n› gözden geçirebilmeleri önemlidir. fiimflek (2006), ö¤rencilere ö¤-
renme stratejilerinin ö¤retilmesinde, öncelikle ö¤retmenin stratejiyi tan›mlamas› ve
modellemesi gerekti¤ini, ard›ndan söz konusu stratejinin ö¤renci taraf›ndan uygu-
lanmas› gerekti¤ini ve bu aflamada ö¤renciye gerekli yard›m›n ve zaman›n sa¤lan-
mas›n›n önemli oldu¤unu ve ö¤renilen stratejinin sürekli kullan›m› için ö¤rencile-
rin özendirilmesi gereklili¤ini vurgulamaktad›r.

Öz Düzenleme Kapasitesi
Bu kavram, kiflinin duygular›n›, düflüncelerini ve eylemlerini amaçlar›na ulaflacak
flekilde yönlendirmesi için gösterdi¤i sistemli çabalar olarak tan›mlanabilir. Bu ko-
nuda baflar›l› olan ö¤renciler, akademik amaçlar›n› belirleyerek bu amaçlara ulafl-
mak için gerekli taktikleri seçer ve süreci devaml› olarak izlerler. Amaçlar›n› orta-
ya koyan, etkili biçimde planlama yapan ve süreci sistemli bir biçimde izleyen ö¤-
renciler, akademik aç›dan, bu etkinlikleri yapmayan ö¤rencilerden çok daha iste-
nilir sonuçlar elde etmektedirler (Volters, 1998; Schunk, 2001). Öz düzenleme kap-
sam› içinde ele al›nmas› gereken bir baflka kavram da bireyin sembollefltirme ka-
pasitesidir. Sembollefltirme, bir davran›fl›n kazan›lmas›, korunmas›, gerekli durum-
larda performans olarak d›fla vurulmas›nda oldukça önemli bir de¤er tafl›maktad›r.
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Kazan›lan davran›fl ya da davran›fllar, anlaml› sembolik flekillerde depolan›p kod-
lanmalar› durumunda oldukça uzun süre korunakl› bir biçimde kalma olana¤›na
sahip olurlar. 

Öz Yeterlik Alg›s›
Öz yeterlik, bireylerin belirlenmifl bir performans hedefine ulaflmak için gerekli et-
kinlikleri düzenleme ve gerçeklefltirme konusunda bireysel yeteneklerine iliflkin
alg›lamalar› olarak tan›mlamaktad›r (Schunk, 2001). Baflka bir tan›ma göre de öz
yeterlik alg›s›, bireyin belirli bir amaca ulaflmada gösterece¤i davran›fllar› gerçek-
lefltirmek için gerekli becerilere sahip oldu¤u konusundaki inanc›, kendini alg›la-
y›fl›d›r (Parzinger, Reeves ve Welch, 2006).

Öz benlik sisteminin dinamik bir yönünü oluflturan yetkinlik beklentisi, bir
davran›fl›n bafllay›p bafllamayaca¤›, davran›fl› sonland›rmak için ne kadar çaba har-
canaca¤›, engelleyici ve y›ld›r›c› durumlara karfl› hangi ölçüde direnilece¤inin be-
lirleyicisidir. Öz yeterlik inançlar› olarak da adland›r›lan bu yeterlik alan›, kiflilerin
içinde bulunduklar› durum karfl›s›nda hangi ölçüde ve ne kadar süre çaba harca-
yacaklar›n› ve güçlüklerle karfl›laflmalar› durumunda söz konusu güçlü¤ü aflma ko-
nusunda hangi yollarla kendilerini toparlayabileceklerini belirlemelerine yard›mc›
olmaktad›r. Öz yeterlik, bireyin etkinliklerinin seçimini, etkinlikteki çabas›n›, bir
güçlükle karfl›laflt›¤›nda gösterece¤i sabr›n süresini, duyaca¤› kayg› ya da güven
düzeyini etkiler (Senemo¤lu, 2005). Bandura’ya göre (1977), herhangi bir durum-
daki yeterlik alg›s› ya da beklentisi temelde dört kaynaktan ortaya ç›kmaktad›r:

• Bireyin daha önceki baflar› ya da baflar›s›zl›k deneyimleri,
• Di¤er bireylerin gerçeklefltirdikleri etkinliklerin sonuçlar›ndan elde edilen

dolayl› deneyimler,
• Bireylerin baflarabilecekleri noktas›ndaki ikna olmuflluklar› ve
• Kayg›, stres, yorgunluk, ruhsal durum gibi duygusal uyar›lmalar.
Öz yeterlik beklentisinin ortaya ç›kmas›na neden olan bu kaynaklar incelendi-

¤inde, performans baflar›lar›n›n, yeterlik bilgisinin en etkili kayna¤› oldu¤u görül-
mektedir. Bireylerin geçmiflteki baflar›lar› ö¤renme beklentilerini art›rmakta, tek-
rarlanan baflar›s›zl›klar ise ö¤renmenin gerçekleflebilece¤ine olan inançlar›n› ve
dolay›s›yla da ö¤renmenin niteli¤ini olumsuz olarak etkilemektedir (Alderman,
1999). Olumlu ve olumsuz sözel mesajlar da yeterlik beklentisini etkilemektedir.
Örne¤in birisinin verilen durumun gerektirdi¤i becerilere sahip oldu¤u ikna edici
bir biçimde savunuldu¤unda öz yeterlik beklentileri artabilmektedir (Eysenck,
2000). Benzer biçimde, yap›lacak göreve iliflkin stres ve endifle gibi güçlü duygu-
sal tepkiler, sonuçlar›n baflar› ve baflar›s›zl›¤›n› sezme konusunda ipuçlar› vermek-
tedir (Bandura, 1977). Öz yeterlik beklentisi yüksek ö¤renciler, ö¤renme etkinlik-
lerine daha istekli yaklaflmakta, güçlükler karfl›s›nda uzun süre çaba harcamakta,
daha etkili stratejiler kullanmakta ve daha yüksek performans göstermektedir (Eg-
gen ve Kauchak, 1999). Bir ifli baflarmak için gerekli olan becerilere sahip oldu¤u-
na inanan kifliler, yüksek öz yeterli¤e sahiptirler ve bu kifliler genellikle o ifli ger-
çeklefltirmede baflar›l› olurlar. Bir ifli baflarmak için gerekli beceriye sahip olmad›-
¤›na inanan kifliler ise düflük öz yeterli¤e sahiptirler ve genellikle o ifli baflaramaz-
lar (Karsten ve Roth, 1998). Özyeterli¤i yüksek olan kifliler, yeni ö¤renmelere kar-
fl› daha az direnç göstermekte, yap›lan yenilikleri daha h›zl› kabul etmekte ve ö¤-
renmektedirler (Sam, Othman ve Nordin, 2005).

146 E¤it im Psiko lo j is i



Çocuklarda öz yeterlik alg›s›n›n gelifltirilebilmesi için ö¤retmenlerin ö¤retimin
bireysellefltirilmesini sa¤lay›c› önlemler almalar›, ö¤retme-ö¤renme ortamlar›n› dü-
zenlemeleri gerekmektedir. ‹fl birli¤ine dayal› ö¤renme, tam ö¤renme, vb. yöntem-
ler kullan›larak çocukta, öz yeterlik ve öz düzenlemenin gelifltirilmesine yard›m
edilebilir (Senemo¤lu, 2005). Ö¤rencilerin öz yeterlik alg›lar›n› güçlendirmek için
ö¤retmenlerin gerçeklefltirmeleri gereken öteki kimi uygulamalar flunlard›r (B›k-
maz, 2004):

• Ö¤retmen, ö¤renciler için iyi bir model olmal›d›r.
• Ö¤retmen, ö¤rencilerin öz yeterlik kazanmalar›n› destekleyen ve güçlendi-

ren ö¤retim yöntemlerinin kullan›lmal›d›r.
• Ö¤retmen, güdülenme ilkelerinin vurguland›¤› ö¤renme ortamlar› olufltur-

mal›d›r.
• Ö¤retmen, ö¤rencilere verilecek görevlerin çok zor ve kayg› verici olmas›n-

dan kaç›n›lmal›d›r.
• Ö¤retmen, performanslar›na iliflkin ö¤rencilerine sistemli olarak geri bildi-

rim vermeli; uzak hedeflerle ba¤lant›l› gerçekleflebilir yak›n hedefler olufl-
turmalar› konusunda ö¤rencilere yard›mc› olmal›d›r.

Öz yeterlik alg›s› içinde ele al›nmas› gereken önemli bir de¤iflken de akade-
mik benlik kavram›d›r. Duyuflsal girifl özellikleri aras›nda baflar›y› belirlemede en
yüksek etkiye sahip olan akademik benlik kavram›, ö¤rencinin ö¤renme özgeç-
mifline dayal› olarak, hedeflerle tutarl› ö¤renme düzeyine ulafl›p ulaflmayaca¤›na
iliflkin kendini alg›lay›fl tarz›d›r. Benlik kavram› olumlu ya da olumsuz olabilir.
Ö¤retmenler, olumlu ve yap›c› davran›fllarla ve yaratacaklar› baflar› f›rsatlar›yla
ö¤rencilerinin benlik kavramlar›n› olumlu yönde etkileyebilirler (Thornbug, 1973,
Akt: Bilen, 2002).

Güdülenme Özellikleri
Ö¤renmenin en önemli bileflenlerinden biri olan güdülenme, bireyi belli etkin-
likleri gerçeklefltirmeye yönelten, enerji ve cesaret veren biliflsel, duyuflsal ve fiz-
yolojik boyutlar› olan bir güçlenme durumu olarak tan›mlanmaktad›r (Fidan,
1997). Ö¤renmeyi ve baflar›y› etkileyen, ona katk›da bulunan güdülenme bireyin
gereksinimlerini karfl›lamak için belli bir amaç do¤rultusunda davran›fllar üret-
mesine, amaca ulaflmak için çaba harcamas›na iflaret eder (Ülgen, 1994). Güdü-
lenmeyi etkileyen üç temel ö¤e flunlard›r (Pintrich ve Groot, 1990; Akt. Erden ve
Akman, 1996):

• Amac›n birey için tafl›d›¤› de¤er,
• Bireyin amaca ulaflma beklentisi,
• Bireyin yap›lan/yap›lacak olan ifle yönelik duygusal tepkisi
Bandura’ya göre, birey geçmifl yaflant›lar›na dayal› olarak ya da baflka kiflilerin

yaflant›lar›n› gözleyerek bir iflin gelecekteki sonuçlar›n› kestirir ve yap›lacak olan ifl
bireye katk› sa¤layacaksa ifle güdülenir. Ö¤renciler okullarda alacaklar› derslerin
hangilerinden baflar›l› ya da baflar›s›z olacaklar› hakk›nda bir yarg› gelifltirirler. Ge-
lifltirdikleri bu yarg› da elde edecekleri sonucu büyük ölçüde etkileyecektir (Sel-
çuk, 2000). Örne¤in, bir ö¤renci, herhangi bir derste ö¤renece¤i bilgilerin kendisi-
ne katk› sa¤layaca¤›na ve baflar›l› olaca¤›na inan›yorsa daha özverili davranacak
ve baflarmak için daha yo¤un çaba gösterecektir. Yine Bandura’ya göre ö¤renme
ve performans birbiriyle bütünleflmifltir (Ayd›n, 2005). Bireyler, kimi davran›fllar›
gözlem yoluyla kazanabilirler ancak gereksinim duyuncaya ve güdüleninceye ka-
dar söz konusu davran›fl› performans olarak göstermezler. Konu bu yönüyle ele
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al›nd›¤›nda güdülenme, ö¤renilenleri performansa dönüfltürmeyi sa¤layan bir sü-
reç olarak görülebilir. Yüksek düzeyde güdülenen bir ö¤rencinin davran›fllar›nda
isteklilik, kararl›l›k, devaml›l›k ve ›srar vard›r.

Bireylerin davran›fllar› üzerinde belirleyici etkiye sahip oldu¤u görülen güdüsel
etkenlerin, ö¤retme-ö¤renme süreçlerinde de önemli rol oynad›¤› yap›lan çal›flma-
larda ortaya konulmufltur. S›n›fta ders dinlemek yerine oyun oynayan, çevreyi iz-
leyen ya da arkadafl›yla flakalaflarak derste zaman›n› geçiren ö¤rencilerin az da ol-
sa güdülendiklerinden söz edilebilir. Ancak, bu tür bir güdülenme ö¤retmenin ö¤-
rencilerin ulaflmas› için ortaya koydu¤u amaçlar do¤rultusunda de¤ildir. Ö¤retme-
ö¤renme sürecinde güdülenmenin kayna¤› çeflitlilik göstermektedir. Ö¤renme is-
te¤i bireyin kendi iste¤i ve çabas›yla ortaya ç›k›yorsa güdülenme kayna¤› içten, bir
ödüle dayan›yorsa güdülenme kayna¤› d›fltan gelmektedir. Hiçbir yapt›r›m olmak-
s›z›n gösterilen davran›fl›n temelinde içsel güdülenme bulunmaktad›r. ‹çten güdü-
lenen birey, ö¤renme eksiklerinden haberdar edilmesi durumunda kendi istek ve
çabas›yla davran›fl gösterebilir. D›fltan güdülenen birey ise, görevler üzerinde çal›-
fl›r çünkü katk›s›n›n ödül ya da cezadan kaç›nma gibi istenilen bir sonuca ulaflaca-
¤›na inanmaktad›r (Balaban, 2002). Ö¤rencilerde, akademik ç›kt›lar› kontrol alt›na
alma duygusunun sa¤land›¤› etkinlikler içten güdülenmeyi art›rmakta, bunun tersi
durumlarda güdülenme düzeyi düflmektedir. Ayr›ca, ö¤rencilerin, dersin amaçla-
r›yla iliflkili durumlara kat›ld›¤›, benzeflim ya da oyunlar›n bulundu¤u etkinliklerle
de içsel güdülenme art›r›labilir. Oyunlar, ö¤renmeye geleneksel yaklafl›mdan daha
farkl› çözümler sunarak ö¤rencinin güdülenmesini, çabas›n› ve dikkatini art›rmak-
tad›r (Pintrich ve Schunk, 1996). ‹çsel güdülenme, öz yeterlik kavram› ile yak›ndan
iliflkilidir. Bireyin kendi öz yeterli¤i konusunda olumsuz bir alg›ya sahip olmas›,
hem harekete geçmesini hem de performans standartlar›na ulaflmas›n› güçlefltire-
rek bireyin ö¤renme sürecinde gerçek potansiyelini ortaya koymas›n› engeller.
Okullarda ö¤rencilerin olumlu benlik alg›s› ve olumlu öz yeterlik inanc› kazanma-
lar›na önem verilmelidir (Ayd›n, 2005).

Baflar›ya güdülenme ile ö¤renme performans› aras›nda ne tür bir iliflkinin kurulabilece¤i-
ni tart›fl›n›z.

Dikkat
Bireyler, günlük yaflam›n her an›nda oldu¤u gibi, ö¤renme sürecinde de çok say›-
da uyaranla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. S›n›rl› kapasite nedeniyle, duyusal bellekten
gelen büyük miktardaki bilginin k›sa süreli belle¤e bilinçli bir formda ve k›sa sü-
rede gönderilmesi olanakl› de¤ildir. Bu nedenle uyaranlar aras›nda bir seçme iflle-
mi yap›lmas› gerekmektedir. Alg›lanan uyaranlar içerisinde önem tafl›yanlar›n, de-
tay olarak adland›r›labilecek uyaranlardan ay›klanmas› sürecindeki baflar›, ö¤ren-
me için harcanan zaman ve eme¤in miktar›na ek olarak ö¤renmenin niteli¤ini de
do¤rudan etkilemektedir. Bu ayr›flt›rma ifllemin gerçeklefltirilmesinde dikkat belir-
leyici bir öneme sahiptir. Dikkat, uyaranlar üzerinde bilinçli odaklanma süreci ola-
rak aç›klanabilir. Dikkat kavram›n›n aç›klanmas›nda bilinçlilik vurgusu yap›lmas›-
n›n temel nedeni, bireyin uyaranlar› iflleme sürecinde, duyusal bellekten k›sa süre-
li belle¤e geçecek olan bilgilerin dikkat yoluyla fark›na var›lmas› ve bilinçli olarak
seçilmesi gereklili¤idir. Bu süreç, önemli bilgiye karar verme, önemli bilgi üzerin-
de odaklanma ve odaklan›lan bilginin bilgi iflleme sürecine gönderilmesi biçimin-
de gerçekleflmektedir. Ö¤renme sürecinde dikkatin yo¤unlaflaca¤› bilginin seçi-
minde içsel özellikler ve d›flsal uyar›c›lar etkilidir. ‹çsel özellikler; bireyin kendisi
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ile ilgili özelliklerdir. Beklentileri, yaflant› zenginli¤i, ilgileri ve gereksinimleri, dik-
kati etkileyen içsel özelliklerdendir. Dikkat çekici d›flsal uyar›c›lar ise dört grupta
toplanmaktad›r (Senemo¤lu, 2005):

Fiziksel uyar›c›lar: Bir ya da birden fazla duyu organ›n› etkileyen al›fl›lm›fl›n
d›fl›ndaki uyar›c›lard›r. Resimler, haritalar, yaz› tahtalar›, yans›lar vb. bu türde
uyar›c›lardand›r.

Ayk›r› uyar›c›lar: Birbirine uygun olmayan, bütünlük tafl›mayan uyar›c›lard›r.
Z›t etki yaratan, ayk›r› gelen uyar›c›lar ö¤rencinin dikkatini harekete geçirmekte-
dir. Özellikle gösteri s›ras›nda, ö¤rencinin dikkatini harekete geçirmede ayk›r› uya-
r›c›lar s›kça kullan›lmaktad›r.

Duygusal uyar›c›lar: Kimi uyar›c›lar duygusal tepkileri uyar›r ve etkinlik düze-
yinin artmas›na yol açarlar. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencilere isimleriyle
seslenmek etkili duygusal uyar›c›lardand›r.

Emir verici uyar›c›lar: Büyük ölçüde sonuçlarla ilgili uyar› niteli¤i kapsayan sö-
zel ifadelerdir. Ö¤retmenin kulland›¤› “Bu noktaya dikkat edin!”, “fiimdi söyleye-
ce¤im fley çok önemli!” gibi ifadeler bu tür uyar›c›lara örnek olarak verilebilir. Se-
nemo¤lu’nun (2005), Emmer ve Millet’ten aktard›¤›na göre dikkatin bir noktada
yo¤unlaflmas›n› sa¤lamak için flunlar yap›labilir:

• Ö¤rencilere dersin hedefleri aç›klanmal›d›r.
• Sorular sorularak ö¤rencilerin merak duygusu uyand›r›lmal›d›r.
• S›n›f›n yerleflim biçimini de¤ifltirmek, zengin araç-gereçler kullanmak gibi

düzenlemelerle fiziksel ortamda de¤iflikler yap›lmal›d›r. 
• Ö¤retmen, s›n›f içinde jest ve mimiklerini etkili bir flekilde kullanmal›, ö¤-

rencilerin dikkatlerini da¤›tacak davran›fllardan kaç›nmal›d›r.
Dikkat çekici uyar›c›lar yerinde ve zaman›nda, ölçülü bir flekilde kullan›lmal›-

d›r. Aksi halde dikkat da¤›t›c› etki de gösterebilmektedirler.
Buraya kadar olan bölümde ö¤renmeyi etkileyen kimi bireysel etmenler üze-

rinde durduk. Kuflkusuz, bireysel etmenlerin tümü burada ele al›nanlarla s›n›rl›
de¤ildir. Kiflilik özellikleri, fiziksel sa¤l›k, beynin organik ve kimyasal yap›s›, bes-
lenme biçimi, yaflam al›flkanl›klar›, geliflim özellikleri, ilgiler, inançlar, cinsiyet,
denetim oda¤› gibi daha birçok bileflenin ö¤renmeyle do¤rudan iliflkisini kurmak
olanakl›d›r.

Ö⁄RENMEY‹ ETK‹LEYEN ÇEVRESEL ETMENLER
Ö¤renme, bofllukta meydana gelen bir süreç ya da kazan›m de¤ildir. Ö¤renme
mutlaka belli bir çevrede meydana gelir. Bu yönüyle, ö¤renmeyi etkileyen bir
baflka etmen grubu da ö¤renmenin gerçekleflti¤i çevre ve bu çevrenin ö¤eleri ile
ilgilidir. Ö¤retme-ö¤renme ortam› olarak da adland›r›labilecek bu çevrenin ö¤e-
leri; ö¤retmen, s›n›f içi iletiflim ve grup dinami¤i ve e¤itim araçlar› ve ö¤retim
yöntemlerinden oluflmaktad›r.

Ö¤retme-ö¤renme ortam›, ö¤retim etkinliklerinin olufltu¤u, ö¤rencinin bilgiyle
etkileflimde bulundu¤u çevredir. Baflka bir deyiflle, ö¤retme-ö¤renme etkinliklerin-
de konunun özelli¤ine göre etkileflimde bulunulan personel, araç-gereç, tesis ve
donan›m gibi ö¤elerin oluflturdu¤u aland›r. Ö¤renmenin gerçekleflmesi, öncelikle
ö¤renmeye uygun bir ortam›n varl›¤›n› gerektirir. Ö¤renme, ö¤renci ile onu saran
çevrenin etkileflimi sonucu olufltu¤undan, ortam, tüm bu ö¤elerin belli e¤itim
amaçlar› do¤rultusunda ve bir sistem bütünlü¤ü içinde kullan›ld›¤›nda etkili olur.
Ö¤retme-ö¤renme ortam›, ö¤rencilere bilgiyi sunabilecek, yeteneklerini gelifltire-
cek ve onlar›n ö¤renmeden hofllanabilecekleri biçimde güçlendirilmelidir. Ö¤ren-

1497.  Ünite  -  Ö¤renmenin Temel ler i



ciye ö¤renme iste¤i uyand›rabilecek bir ortam yarat›lmaz ise, ö¤rencinin gerçek
yeteneklerini ortaya ç›karmak ve kat›l›m›n› sa¤lamak güçleflir. Ö¤retmenlerin, ö¤-
rencinin düzeyine, gereksinmelerine, ilgi ve yetenek düzeylerine en uygun ö¤ren-
me yaflant›lar›n› sa¤layacak ö¤renme ortamlar›n› seçmeleri gerekir. Ö¤retme-ö¤-
renme ortam›nda ö¤rencileri cesaretlendirici bir çevre oluflturularak ö¤rencilerin
daha etkin kat›l›mlar› sa¤lanmal›, hata yapmalar›na izin verilerek süreçte risk alma-
lar› desteklenmelidir (Eriflti, 1998).

Ö¤retme-ö¤renme ortam›nda fiziksel ve psikolojik düzenlemeler, ö¤renmenin
oluflmas› aç›s›ndan önemli rol oynar. S›n›f ortam›n›n fiziksel düzenine iliflkin alan-
lar; s›n›f›n geniflli¤i, ›s›, ›fl›k, ses, renkler, temizlik, estetik, araç-gereçler, oturma
düzeni gibi boyutlar› kapsar (Baflar, 1994). Ö¤rencinin öteki ö¤rencilerle, ö¤ret-
men ve ö¤renme kaynaklar› ile etkileflimi fiziksel de¤iflkenlerden etkilenir. Ö¤ret-
me-ö¤renme ortam› olarak s›n›ftaki ö¤renci say›s›n›n ö¤renmeye etkisi ile ilgili ya-
p›lan araflt›rmalarda küçük gruplarla yap›lan çal›flmalar›n, ba¤›ms›z çal›flabilme,
ö¤renme sürecine kat›labilme gibi olumlu ö¤renci davran›fllar›n› olanakl› k›ld›¤›
görülmüfltür. Gruplar›n küçük olmas›n›n ö¤renci kat›l›m›n› art›rd›¤›, konu içi tart›fl-
malara ortam yaratt›¤›, kalabal›k ortamlar›n ise ö¤rencinin e¤itim etkinliklerine ka-
t›l›m›n› düflürdü¤ü belirlenmifltir (Aky›ld›z, 1994). Kalabal›k ortamlarda ö¤retim da-
ha çok ö¤retmen merkezli ve ö¤rencileri kritik düflünmeye götürücü etkinlik dü-
zeyi düflüktür (Cain, 1992). S›n›ftaki ö¤renci say›s›, s›n›f içi iletiflim örüntüleri, yer-
leflim biçimi, ö¤retim yöntemi gibi düzenlemeler üzerinde de belirleyici rol oynar
(Eriflti, 1998).

S›n›ftaki yerleflim düzeni de ö¤rencinin ö¤renmesini etkilemektedir. Ö¤retme-
nin, ö¤retim s›ras›nda ö¤rencinin içeri¤i anlad›¤›na iliflkin tepkisini görmesi gere-
kir. Bu nedenle, iyi bir ö¤retim ancak yüz yüze iliflkinin oldu¤u s›n›f ortam›nda
oluflur. Çift yönlü, yüz yüze iliflkinin oldu¤u bir s›n›f ortam›, ö¤renci aç›s›ndan ol-
du¤u kadar ö¤retmen aç›s›ndan da önemlidir. Ö¤retmen böyle bir ortamda ö¤-
rencilerin tepkilerine bakarak yaln›z ne ölçüde ö¤retti¤ini de¤il, ayn› zamanda na-
s›l ö¤retmesi gerekti¤ini de belirleyebilir. S›n›f içi yerleflim düzeni, ö¤renmeye
yard›m edici, konu ve yönteme uygun olmal›d›r. Ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n fi-
ziksel koflullar› ve oturma düzeni ö¤renciyi güdüleyici, s›n›ftaki demokratik iklim
ö¤renciyi ö¤retim etkinli¤ine kat›lmaya cesaretlendirici ve özendirici olmal›d›r. Et-
kili ö¤retmenler, ö¤rencilerin düflünme, tart›flma, soru sorma ve araflt›rmada ken-
dilerini rahat hissedecekleri bir ortam yaratarak, ö¤renmeyi kolaylaflt›rmaktad›rlar
(Gordon, 1993).

Yukar›daki aç›klamalarda da belirtildi¤i gibi, ö¤retme-ö¤renme ortam›n›n ö¤-
rencilerin ö¤renmelerini etkileyen önemli yönleri vard›r. Bunlar, ö¤retme-ö¤renme
ortam›n›n ö¤eleri olarak adland›r›labilir. Bunlar›n bafll›calar›, ö¤retmen, s›n›f içi ile-
tiflim, e¤itim araçlar› ve ö¤retim yöntemleridir.

Ö¤retmen: Ö¤retmen davran›fllar› üzerine yap›lan araflt›rmalar ö¤retmen dav-
ran›fllar›n›n ne derece önemli oldu¤unu ortaya koyman›n yan›s›ra, ö¤renci baflar›-
s›n› oldukça yüksek düzeyde etkiledi¤ini göstermektedir (Gömleksiz, 1990). Bilim-
sel ve teknolojik ilerlemeler ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c› olanaklar sunmakla birlikte,
ö¤retmen ö¤esi, e¤itim etkinliklerinde yeri doldurulamayan birincil ö¤e olma özel-
li¤ini her zaman sürdüre gelmifltir.

Ö¤renmeyi etkili bir biçimde düzenleme, sürdürme ve yönetme, ö¤rencileri
birbirlerinden ö¤renme ve benzeri etkinliklerde bulunmaya yöneltme ve bunda
baflar›l› olma, ö¤retmenin s›n›f içindeki baflar›s›n› ortaya koyan etmenlerdir (Dilek,
1993). Baflar›l› bir ö¤renmeyi gerçeklefltirmede ö¤retmenin s›n›f yönetimi önemli
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bir etkendir. Bir bilginin en iyi biçimde ö¤renilmesi, s›n›fta ö¤renme süreçlerinin
en iyi biçimde planlanmas›na ba¤l›d›r (Büyükkaragöz, 1997). Bichler ve Snow-
man’›n belirttiklerine göre, bir s›n›f›n iyi yönetilip yönetilmedi¤inin dört gösterge-
si vard›r: Ö¤renciler, kendilerinden bekleneni biliyorlard›r ve bekleneni yapt›kla-
r›nda baflar› duygusu yaflarlar. Ö¤renciler, ö¤retmenlerin yönlendirdi¤i ö¤retim et-
kinlikleriyle meflguldürler, bofla geçen zaman çok azd›r ve rahat bir s›n›f ortam› ile
ifle dönük bir ortam vard›r (Bacanl›, 1997).

Ö¤retmenin ö¤rencilerin gereksinmelerine karfl› duyarl› olmas›, s›n›fta olumlu
duygusal bir ortam yaratabilmesi, ö¤retimi etkili bir biçimde sürdürebilmesi, s›n›f
yönetimini etkili bir biçimde sa¤layabilmesi, ö¤renmenin sa¤lanmas› bak›m›ndan
kritik gerekliliklerdir (Jones ve Jones, 1990). Ö¤retimi etkili k›labilecek bir ö¤ret-
menin, liderlik yetene¤ine sahip, bilgi tafl›y›c› ve aktar›c› de¤il, bilgi kaynaklar›na
giden yolu gösterici, gerekli ö¤reticilik davran›fllar›n› kazanm›fl, ö¤retmen-ö¤renci
etkileflimini sa¤layan yeterlikte olmas› gerekir. Bu noktada ö¤retmenden beklenen
davran›fllar, her fleyden önce ö¤renciyi iyi tan›mas›, kat›l›m› sa¤lamas›, ipucu ver-
mesi, yöntem ve teknikleri etkili kullanmas›, pekifltireç vermesi, dönüt-düzeltmeyi
sa¤lamas› ve araç-gereçlerden yeterince yararlanabilmesi gibi etkinliklerdir (fiahin,
1998). Ö¤retmenin ö¤renciye verdi¤i de¤er ö¤rencinin ö¤retme-ö¤renme etkinlik-
lerine daha etkin kat›l›m›na ya da tam tersine ö¤renmekten vazgeçmesine neden
olmaktad›r (Pehlivan, 1995). Ö¤reticilik görevini üstlenmifl bir kifli, s›n›f ortam›nda
zenginli¤in verimlili¤i art›rd›¤›n› bilmeli ve desteklemelidir. Ça¤dafl bir ö¤retici, ö¤-
rencileri kendi görüflleri do¤rultusunda yönlendirmeden, onlar› olduklar› gibi ka-
bul etmeli ve ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecine kat›l›m yoluyla ö¤renmeleri-
ne ve kendilerini gelifltirmelerine olanak sa¤lamal›d›r. Ö¤retici, ö¤renciye s›n›fta
ö¤renme ve baflarma f›rsat› vermelidir.

S›n›f içi ‹letiflim ve Grup Dinami¤i: S›n›f, e¤itsel amaçlar›n gerçeklefltirilme-
si için yap›land›r›lm›fl e¤itim ortam›d›r. Bloom (1979), okulda ö¤renme konusunda
s›n›ftaki ö¤renme ortam›n›n önemli oldu¤unu vurgulayarak s›n›f içinde ö¤rencile-
rin ö¤retmenleriyle ve arkadafllar›yla iliflkileri ile ö¤retmenlerin ö¤rencileriyle ilifl-
kilerinin s›n›f ortam›n›n niteli¤ini belirledi¤ini ifade etmektedir. E¤itim ortam›n› ö¤-
renmeye elveriflli yapan, s›n›f›n içinde oluflan insanlararas› iletiflim, etkileflim ve
iliflkiler bütünüdür (Baflaran, 1996). Ö¤retme-ö¤renme etkinliklerinin s›n›f orta-
m›nda gerçekleflti¤i düflünüldü¤ünde, ö¤retim eleman› ve ö¤rencilerin s›n›f içi
davran›fllar›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r.

Ö¤rencilerin bilgi düzeylerinde, tutumlar›nda ve davran›fllar›nda amaçlanan
yönde de¤iflme oluflturman›n ön koflulu, ö¤retmen ile ö¤renciler aras›nda sa¤l›kl›
bir iletiflimin kurulabilmesidir. Bir ö¤retmenin etkililik derecesi, gerçek anlamda o
ö¤retmenin ö¤rencileri ile iletiflim kurmada gösterdi¤i becerinin düzeyi ve çeflitli-
li¤i ile ölçülür. Ö¤retmenin ö¤rencilere herhangi bir konuda birfley ö¤retebilmesi,
kendisiyle ö¤rencileri aras›nda o konuda bir iletiflimin kurulmas›na ba¤l›d›r. Etkili
bir ö¤retim için ö¤retmenin s›n›f ortam›nda çeflitli iletiflim biçimlerine aç›k olmas›
gerekir. S›n›fta, ö¤retmen-ö¤retmen, ö¤retmen-ö¤renci etkileflimi yan›nda ö¤renci-
ö¤renci etkileflimine de ortam haz›rlanmal›d›r (Küçükahmet, 1995). Ö¤retmen ve
ö¤renciler aras›nda sa¤l›kl› bir iletiflim biçimi için gerekli ilk koflul, iletiflimin çift
yönlü olmas›d›r. Bu koflul ö¤retme-ö¤renme süreçleri için yaflamsal önem tafl›r
(Deryakulu, 1992). ‹letiflimin temel ö¤esi dildir. ‹letiflim ve düflünme süreci için be-
lirlenmifl kurallara göre kullan›lan simgeler tak›m› olarak tan›mlanan dilin (Mor-
gan, 1991), ö¤retmenlerce etkili kullan›lmas› gerekir. Ö¤retmen, ö¤rencinin kayg›-
s›n› azaltan, derse kat›l›m›n› güçlendiren ve güdüleyen bir iletiflim biçimi benimse-
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melidir. ‹letiflimde anlamlar› paylaflmay› kolaylaflt›ran dil kadar önemli bir baflka
ö¤e, ses tonu ve beden dilidir. Bu nedenle, ö¤retmen aç›k ve anlafl›l›r biçimde ko-
nuflmal› ve bedensel tepkilerinin konunun niteli¤ine ve vermek istedi¤i mesaja uy-
gunlu¤una dikkat etmelidir.

S›n›f ortam›, ifl birli¤i, de¤er verme, verimlilik, uyum, sevecenlik, anlay›fl, espri,
öz sayg›, esneklik ve dikkat toplafl›m›n›n sa¤land›¤› nitelikli bir ortam olmal›d›r.
Ö¤renme bir etkileflim süreci oldu¤undan ö¤renci bu etkileflim sürecine etkin ola-
rak kat›lmal›, duygu ve düflüncelerini aç›klama f›rsat› bulmal›d›r. S›n›fta empatik
bir iletiflim süreci oluflturulmal›, sorumluluk alabilen, tart›flan, paylaflan ö¤renci ti-
pi temel al›nmal›d›r. Say›lan bu özellikleri gerçeklefltirmesi beklenen ça¤dafl e¤itim
anlay›fl›nda dört temel tema belirginleflmektedir. Bunlar, bilgi, ö¤retmen, ö¤renci
ve ö¤renmedir. Ö¤retimde bilgi al›p verme yerine düflünmeyi ö¤renme önem ka-
zanmaktad›r. Yirmibirinci yüzy›l için öngörülen düflünen s›n›flar› oluflturabilmek
için, sorun çözebilen, objektif karar verebilen, araflt›r›c›, etkili iletiflim kurabilen,
yarat›c› ve ö¤renmeyi ö¤renmifl bireylere gereksinim vard›r (Aksu, 1996). Otoriter
bir ortam, s›n›f etkileflimini en düflük düzeyde tutmaktad›r. Böyle bir ortam kayg›-
ya da neden olmaktad›r (Fidan ve Erden, 1997). Nitelikli ö¤renmeler, gerginli¤in
olmad›¤›, esnek, demokratik, çok resmi olmayan ve yerine göre içten bir topluluk
niteli¤i tafl›yan s›n›f ortam›nda sa¤lanabilir (Willis, 1993). Demokratik s›n›f ortam›-
n›n varl›¤› s›n›ftaki baflar›y› etkileyen önemli bir etkendir. Ö¤retmen bir k›lavuz ro-
lünde, ö¤rencileri düflünmeye, araflt›rmaya yöneltme ifllevine sahiptir. Ö¤retmenin
s›n›fta yerlefltirece¤i demokrasinin temelini karfl›l›kl› sayg› ve sevgi oluflturur. Bu
durum, ö¤rencinin baflar›s›n› art›raca¤› gibi kiflilik geliflimini de etkileyecektir
(Aç›kgöz, 1986). Ayr›ca, olumlu iliflkiler ö¤renciyi ö¤retmenin yapt›klar›na kat›lma-
ya güdüler. Bunu sa¤lamak için de ö¤retmenin s›n›fta, aç›kl›k, dürüstlük gibi tu-
tumlar› göstermesi gerekir. Öte yandan, s›n›f› oluflturan grup üyeleri aras›ndaki
olumlu ba¤l›l›k, bireylerin çal›flmalar›n› gelifltirme konusunda da olumlu etki ya-
par. S›n›f içindeki olumsuz ba¤l›l›k ya da ba¤l›l›¤›n bulunmamas› ö¤renciler aras›n-
da yar›flmac›, bireyci davran›fllar›n oluflmas›na yol açar (Saban, 2002).

E¤itim Araçlar› ve Ö¤retim Yöntemleri: Amaçlanan ö¤renmelerin kazand›-
r›lmas›n›n öncelikli koflullar›ndan biri, bu ortamda, e¤itim araçlar›n›n ifle koflularak
ö¤rencinin do¤rudan yaflant› geçirmesini ve etkileflimde bulunmas›n› sa¤lamakt›r.
Ö¤renme sürecinde bilginin sunulmas›n› sa¤layan kanallara, yani sembolleri ileten
e¤itim araçlar›na gereksinim vard›r. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde e¤itim araçlar›n-
dan uygun biçimde yararlan›ld›¤›nda ö¤renme kolaylafl›p, zenginleflmektedir. E¤i-
tim araçlar›, etkin, somut ve aflamal› ö¤renmeyi sa¤lar. Tüm bunlar›n yan›s›ra, s›-
n›f ortam›nda uygun e¤itim araçlar›ndan yararlanman›n dikkat toplafl›m›n›, ö¤ren-
menin kal›c›l›¤›n› sa¤lama ve ö¤renci kat›l›m›n› art›rma gibi olumlu etkileri vard›r
(Sönmez, 2000).

Amaçlanan davran›fllar› kazand›rmak ve daha nitelikli ö¤renmelerin oluflmas›n›
sa¤lamak amac›yla kullan›lan ve ö¤retme-ö¤renme yard›mc›lar› olan e¤itim araçla-
r›n›n ö¤retme-ö¤renme sürecinde ise koflulmas›, ö¤rencilerin farkl› biliflsel ve de-
vinsel becerilerini daha yo¤un olarak kullanmalar›n› sa¤lar. Ö¤renme s›ras›nda ö¤-
renci ne kadar çok duyu organ›n› kullan›r ve sürece kat›l›rsa, ö¤renmesi o ölçüde
artar. S›n›f ortam›nda e¤itim araçlar›n›n yaln›zca ö¤retmen taraf›ndan kullan›lmas›
yeterli de¤ildir. Ö¤renci kat›l›m› yetenince sa¤lanamad›kça yüzeysel bir ö¤renme-
nin ötesine geçilemez. Ö¤renci konu ile ilgili ö¤elerle etkin olarak etkileflti¤inde
ö¤renme gerçekleflir. Bu nedenle, ö¤renci gerekti¤inde e¤itim araçlar›n›n kullan›-
c›s› olarak da ö¤retme-ö¤renme sürecine etkin olarak kat›lmal›d›r. Özellikle ö¤ren-
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cide birtak›m beceriler gelifltirilmek isteniyorsa, o beceriye temel olan arac›n ö¤-
renci taraf›ndan da etkin olarak kullan›lma zorunlulu¤u vard›r (Ergin, 1995). Kul-
lan›lan araçlarda bulunmas› gereken en önemli nitelik kullan›fl amac›na uygunlu-
¤udur. Kullan›lan e¤itim araçlar›n›n uygun araçlar olmas›, amaçlanan ö¤renmenin
gerçekleflmesine ve bu etkiyi ö¤rencilerin tümünde göstermesine ba¤l›d›r.

Ö¤retme-ö¤renme ortamlar›nda e¤itim araçlar›n›n ifle koflulmas›n›n yan›s›ra
kullan›lan ö¤retim yöntemleri de sürece kat›l›m› etkilemektedir. Yöntem, bir soru-
nu çözmek, bir deneyi sonuçland›rmak, bir konuyu ö¤renmek ya da ö¤retmek gi-
bi amaçlara ulaflabilmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen yoldur. Baflka bir de-
yiflle yöntem, ö¤renme yaflant›lar›n›n desenlenmesi, uygulanmas› ve de¤erlendiril-
mesi aflamalar›nda seçilen ve izlenen yoldur. Ö¤retim yöntemleri, ö¤rencinin ö¤-
renmesine etkide bulunan tüm de¤iflkenlerin denetlenmesini, ö¤renciye kazand›-
r›lacak davran›fl›n türüne göre yeniden yap›lanmas›n› içerir.

Ö¤retim yöntemleri geliflme aç›s›ndan farklar› belirlemek amac› ile geleneksel
ve ça¤dafl yöntemler olmak üzere iki grupta incelenmektedir: Geleneksel yöntem-
lerde süreç ö¤retmenin merkezde oldu¤u görüflüne göre biçimlendirilmifltir. Ö¤-
retmen-ö¤renci etkilefliminde zaman›n tamam›na yak›n›n› ö¤retmen kullanmakta-
d›r. Bu tür bir süreçte grup ö¤retimi yap›ld›¤›ndan, ö¤renenin bireysel farkl›l›klar›,
yetenekleri, ilgileri, beklentileri, ö¤renme h›zlar› yeterince dikkate al›nmamaktad›r.
Özellikle büyük gruplarda bireyselli¤e önem vermeyen düz anlat›m yöntemi, kat›-
l›m› ve ö¤renmeyi olumsuz etkilemektedir (Willis, 1993). Ça¤dafl yöntemlerde ise,
ö¤retmen, ö¤rencinin ö¤renmesini kolaylaflt›rma, ö¤renciye k›lavuzluk etmekle
yükümlüdür. Bilgi insan›n›n yetifltirilmesi, bireysel sorumlulu¤un ve etkin kat›l›m›n
ön planda oldu¤u e¤itim ortamlar›n›, belirli bir yerle s›n›rland›r›lmayan sürekli e¤i-
tim anlay›fl›n›, ö¤retmen yerine ö¤rencinin merkezde oldu¤u ö¤retim yönetimleri-
ni gerektirir (F›nd›kç›, 1996). Ö¤retimi etkili k›labilmek için de ö¤retmenlerin çok
zengin bir yöntem bilgisine sahip olmalar› ve ö¤rencilerin ö¤renmelerinin niteli¤i-
ni art›rmak için farkl› ö¤retim yöntemlerini kullanmalar› gerekir. Ö¤retme iflinde
kullan›lacak yöntemin, ö¤rencinin dikkatini sürekli tutma, hat›rlamas›n› sa¤lama,
ipuçlar›n› kolayca yakalamas›n› ve ö¤renme ifline do¤rudan kat›lmas›n› sa¤lama gi-
bi ifllevleri olmal›d›r (Fidan, 1997). Ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecine etkin
kat›l›m›n› sa¤layan yöntemler, onlar›n, dünyan›n h›zla de¤iflen koflullar›na uyma
becerilerini art›rmaktad›r (Benjamin, 1991). Ö¤retim yöntemlerinin seçiminde ö¤-
rencilerin geliflim düzeyleri ve ön koflul ö¤renmeleri dikkate al›nmal› ve ö¤renci-
lerin etkin kat›l›m›na olanak verecek uygun yöntemler seçilmelidir (Do¤an, 1997).

Ö⁄RET‹M H‹ZMET‹N‹N Ö⁄ELER‹ ‹LE ‹LG‹L‹
ETMENLER
Ö¤retim hizmeti, ö¤retme-ö¤renme sürecinde yer alan ö¤retme durumu-ö¤renci
etkilefliminin yönetimidir. Ö¤retim hizmeti, bu süreçte neleri, niçin ve nas›l yapa-
caklar› konusunda ö¤rencileri bilgilendirme, ö¤renmeleri amaçlanan davran›fllar›
denemeye ve onlar› ö¤retme-ö¤renme sürecine kat›lmaya özendirme, istendik
davran›fllar›n› pekifltirme ve amaçlanana yak›n olmayan davran›fllar›n› düzeltmeye
dönük önlemleri içerir. Ö¤retim hizmeti, ö¤retme-ö¤renme sürecindeki etkileflim-
lerin tam olarak istenen s›ra ve düzeyde gerçeklefltirilmesi ve bu etkileflimlerin
amaçlanan davran›fl de¤iflikli¤i gerçekleflinceye kadar sürdürülmesidir. Ö¤retim
hizmeti, dört temel ö¤eden oluflmaktad›r. Bunlar; ipuçlar›, kat›l›m, pekifltirme ve
dönüt ve düzeltmedir.
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‹puçlar›: ‹puçlar›, ö¤renme sürecinde ö¤renciye neyi ö¤renece¤ini, bunlar›
ö¤renirken ne yapaca¤›n› anlatmak için kullan›lan mesajlar›n tümü olarak tan›m-
lanmaktad›r (Sönmez, 1994). ‹puçlar›, istenilen davran›fl› ortaya ç›karmak amac›y-
la ö¤renciyi isteklendirici ve ona kimi fleyleri hat›rlat›c› ön uyaranlard›r. K›saca be-
lirtilirse, ipuçlar› ö¤rencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davran›fllar›n ya-
p›lmas›na yard›mc› olan davran›fllard›r. Temel ifllevi ö¤retme-ö¤renme sürecinde
neleri, niçin ve nas›l yapaca¤›n› ö¤renciye iletme olan ipuçlar›n›n sabit bir biçimi
yoktur. ‹puçlar›, sözlü ya da yaz›l› ipucu, resim, sema, jest, mimik ya da bunlardan
birkaç›n› birden içeren kompozisyonlar biçiminde olabilir (Özçelik, 1992). Ö¤ret-
menin derste örnek vermesi, soru olarak ö¤renciyi düflündürmesi, renk kullanma-
s›, ses tonunu belirli noktalarda farkl›laflt›rmas›, ipucu amac›yla yap›lan etkinlikler-
den kimileridir (Fidan, 1997).

Ö¤rencilerin, ö¤retme-ö¤renme sürecine etkin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›nda, onun
bu süreçte neleri ve nas›l yapaca¤›n› gösteren ipuçlar›n›n önemli rolü vard›r. ‹puç-
lar› ö¤renciye bilgi verir, dikkatinin bir etkinli¤e yönelmesini sa¤lar. Ayr›ca, ö¤ren-
cinin bildiklerini hat›rlamas›na, de¤iflik ö¤eler aras›nda iliflki kurmas›na yard›m
eder. Davran›fllar dizisinin her ad›m›nda ö¤rencilerin dikkatini çekerek kritik du-
rumlar› alg›lamalar›n› ve bu yolla ö¤renmelerini sa¤lamak ancak ipuçlar›n›n kulla-
n›lmas›yla olanakl›d›r (Ülgen, 1994). Ö¤retme-ö¤renme sürecini etkili k›lmada
önemli rolü olan ipuçlar›n›n kullan›m biçimi de oldukça önemlidir. Ö¤retme-ö¤-
renme sürecinde ö¤renci kat›l›m›n›n sa¤lanmas› için, kullan›lacak ipuçlar›n›n ö¤-
renciyi güdüleyici, ö¤renme çabas›n› sürdürmesine ve baflar›l› olmas›na yard›m
edici nitelikte, ö¤rencinin haz›r oluflluk düzeyine uygun, anlaml› ve güçlü olmas›
gerekir (Senemo¤lu, 2005). Ö¤rencilerin ö¤retme-ö¤renme sürecine etkin kat›l›m-
lar› ancak sunulan ipuçlar›n›n onlar için anlaml› ve çekici olmas›yla olanakl›d›r
(Bloom, 1979). Kullan›lan ipuçlar› planl› olmal›, ö¤renci ald›¤› mesaj›n konuyla il-
gisini kurabilmelidir. Ö¤renci kat›l›m›n›n sa¤lanabilmesi ipuçlar›n›n onlar için an-
lafl›l›r olmas›na, ö¤rencilerin iliflki kurma, genelleme, ayr›flt›rma ve transfer yapma-
s›na olanak vermesiyle mümkündür. Ö¤retme-ö¤renme ortam›nda, ö¤retmenin
kulland›¤› sözel ya da sözel olmayan -jest ve mimik gibi- ipuçlar› her zaman amaç-
l› olmak zorundad›r. Ö¤retmen, ö¤retim etkinli¤i s›ras›nda verece¤i ipuçlar› ile ö¤-
rencilerin kat›l›mlar› ve davran›flsal amaçlar› kazanmalar› sa¤lanmal›d›r (Tando¤an,
1997). ‹puçlar›n›n her ö¤renci için uygun ve yeterli olma derecesinin saptanmas›
ve gruptaki her ö¤rencinin gereksinmesine göre uyarlanmas› için gerekli bilgilerin
toplanmas› gerekmektedir. ‹puçlar›n›n ö¤rencilerin yapmalar› gerekenleri tam ve
do¤ru olarak anlamalar›n› sa¤lay›c› olmas› can al›c› bir öneme sahiptir. Bunun için,
hangi ö¤rencilerin ne tür ipuçlar›n› daha kolay anlayacaklar›, hangi ö¤renciler için
kullan›lacak ipuçlar›n›n hangi somutluk derecesinde olmas› gerekti¤i, ö¤rencilerin
dikkatini ipuçlar›na çekmek amac›yla ne tür etkinlikler yap›laca¤› gibi konular dik-
katle incelenmeli ve inceleme sonuçlar› uygulamaya sokulmal›d›r.

Pekifltirme: Pekifltirme, davran›fl›n tekrar edilme s›kl›¤›n› art›rma ifllemidir. Pe-
kifltirme, ö¤renciyi ö¤renme çabas› göstermeye özendirme, onun dikkatini ipucu
ve aç›klamalara yöneltme, onun kendisi için haz›rlanm›fl olan ö¤retme durumunun
ö¤eleriyle öngörülen biçimde etkileflime girmesini ve bunu davran›fl olufluncaya
kadar sürdürmesini sa¤lama amac›na dönüktür. Pekifltirme, pekifltireç ad› verilen
uyar›c›lar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir. Pekifltireçler olumlu ve olumsuz pekifltireç ol-
mak üzere iki gruba ayr›l›rlar. Bir davran›fltan sonra verilen bir uyar›c› o davran›-
fl›n ileride tekrarlanma s›kl›¤›n› art›r›yorsa, bu tür pekifltirece olumlu pekifltireç de-
nir. E¤er bir davran›fl sonunda bir uyar›c› ortadan kalk›yor ve ortadan kalkan bu
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uyar›c› davran›fl›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤›n› art›r›yorsa, buna da olumsuz
pekifltireç ad› verilir (Sönmez, 1994). Pekifltirmenin kat›l›m› ve dolay›s›yla ö¤ren-
me düzeyini art›rabilmesi için, kullan›lan pekifltireçlerin ö¤rencinin geliflim özellik-
lerine, ön ö¤renmelerine ve duyuflsal özelliklerine uygun olmas›, ö¤renci için an-
laml› olmas› ve geciktirilmeden zaman›nda verilmesi gerekir. Ö¤rencinin pekifltiri-
lerek ö¤renmeye güdülenmesi, onun etkin kat›l›m›n› sa¤lar ve ö¤retme-ö¤renme
sürecinin etkilili¤ini art›r›r (fiahin, 1998). Bunun yan›s›ra, de¤iflik ödüllerden ve
ödül etkisine sahip uyar›c›lardan yararlanma ve etkin kat›l›m› güçlefltirici durumu
ortadan kald›rma, her ö¤rencinin tüm yeni davran›fllar› ö¤reninceye kadar kat›l›m›-
n› sürdürmesini sa¤lar (Özçelik, 1992). Kat›l›m miktar›, ö¤rencilerin yeterince pe-
kifltirilmeleri ve sunulan ipuçlar›n›n onlar için anlaml› olmas› durumunda en yük-
sek düzeye ç›kar›labilir.

Kat›l›m: Ö¤rencinin kendisine sa¤lanan ö¤retme durumunun ö¤eleri ile örtü-
lü ya da aç›k bir biçimde etkileflmesi ve ö¤renme çabas› ifline girmesi kat›l›m ola-
rak adland›r›lmaktad›r (Gözütok, 1995). Ö¤retme-ö¤renme sürecindeki ö¤renci-
ö¤retme durumu etkileflimi, kimi durumlarda d›fl gözlemle alg›lanabilecek aç›k ifla-
retler sa¤larken, kimi durumlar için bu olanakl› de¤ildir. D›flar›dan gözlenebilen
kat›l›ma aç›k kat›l›m denir. Devinsel davran›fllar bu tür kat›l›ma örnek gösterilebi-
lir. Ö¤retme-ö¤renme sürecindeki ö¤renci ve ö¤retme durumu etkilefliminin d›fl
gözlemlere aç›k iflaretleri yoksa bu tür kat›l›ma, -d›flar›dan gözleme güçlü¤ünü be-
lirtmek için örtülü kat›l›m denir. Örtülü kat›l›mla ö¤rencinin ö¤retilenlerle ilgili dü-
flünme ve zihinsel ifllem yapma süreci anlat›lmaktad›r (Y›ld›ran, 1982). Özellikle
küçük yafllarda ve düflük olgunluk düzeylerinde, ö¤rencilerin örtülü kat›l›mlar›n›n
oldukça aç›k belirtileri bulunabilir. Ancak yafl ve olgunluk artt›kça, örtülü kat›l›m,
d›fla aç›k bir belirti olmadan, ya da d›fla aç›k belirtiler tersine birer iflaret say›labi-
lirken de gerçekleflebilir. Kat›l›m, hiçbir zaman tamamen aç›k ya da tersine tama-
men örtülü olmaz. Herhangi bir durumda bir ölçüde aç›k, bir ölçüde örtülü ya da
kimi yönleriyle aç›k, kimi yönleriyle örtülü bir kat›l›m söz konusu olabilir. Ö¤ren-
cinin sürece aç›k ya da örtülü kat›l›m›ndan çok, her iki tür kat›l›mda da yaflant› ka-
zanacak düzeyde etkileflimde bulunmas› ve bu etkileflimi sürdürmesi önemlidir
(Senemo¤lu, 2005). Kat›l›m, soruya yan›t yazma, sözlü sorular› yan›tlama, sorun
çözme ve baflka zihinsel etkinlikler biçiminde olabilece¤i gibi, laboratuar ve atöl-
yede devinsel hareketleri gerektiren bir çal›flmaya kat›l›m biçiminde de olabilir.

Kat›l›m›, ö¤rencinin sahip oldu¤u iç koflullar ile ona sunulan d›fl koflullar etki-
ler. ‹ç koflullar, ö¤renmenin bafl›nda ö¤rencinin sahip oldu¤u yeterliklerle ilgilidir.
Dikkat, güdülenme, bedensel ve zihinsel haz›rolufl kat›lmay› etkileyen ve yönlen-
diren iç koflullard›r. Kat›l›m, ö¤rencinin ö¤renilecek konu ile ilgili daha önce
edinmesi gerekli bilgi ve becerilere sahip olmas›na ve onlar› kullanabilmesine
ba¤l›d›r. Ö¤retme ortam›nda bulunan ö¤eler ve ö¤rencinin d›fl›nda yap›lan etkin-
likler ise d›fl koflullard›r (Fidan, 1997). E¤itim araçlar›, ö¤retmen, s›n›f içi iletiflim,
ö¤retim yöntemleri ve ö¤retim hizmetinin ö¤eleri bunlar aras›nda say›labilir. Ö¤-
renci, ö¤retme kaynaklar›yla, s›n›ftaki öteki ö¤rencilerle ve ö¤retmenle etkileflim
içinde bulundu¤u zaman ö¤renmeye karfl› olumlu tutumlar gelifltirmekte ve kat›-
l›m› da artmaktad›r (Do¤an, 1997). Ö¤renmek için her ö¤renci ö¤retme-ö¤renme
sürecine istekli kat›lmak, ö¤renme ilkelerine uymak, ö¤renmesinden sorumluluk
tafl›mak zorundad›r. Bu nedenle, ö¤renme için gerekli kat›l›m› sa¤lamak, okulun
ve ö¤retmenin öncelikli görevlerinden biridir. Ö¤retmenler, ö¤retme-ö¤renme sü-
recinde ö¤rencileri etkin k›larak onlar›n bilgileri en etkili biçimde kodlamalar›na
yard›m etmelidirler.
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Geçmifl dönemlerde etkili ö¤renmenin ço¤unlukla ö¤retmenin ö¤retim etkin-
liklerine ba¤l› oldu¤u düflünülmekteyken, günümüzde, ö¤rencinin kendi ö¤ren-
me sürecindeki etkin rolü ça¤dafl e¤itim sistemlerinde yayg›n olarak kabul gör-
mektedir. Ö¤retmen yaln›zca ö¤renme ortamlar›n› etkili bir biçimde oluflturabilir
ve ö¤renciye ö¤renme sürecinde k›lavuz olabilir. Anlaml› ve kal›c› ö¤renme, ö¤-
rencinin kendi çabas› ve katk›s›yla olanakl›d›r (Weinstein ve Mayer, 1993). Ö¤-
renmede temel sorumlulu¤u ö¤rencinin kendisine vererek bireyin kendisinin ya-
flant› geçirmesini sa¤lamak, daha etkili ö¤renme ürünleri oluflturmas›na yol aflar
(Walkin, 1992). Ö¤retim ortam›nda ö¤rencinin ilgisini çekmenin ve bunu sürdür-
menin s›rr›, ö¤renci kat›l›m›n› sa¤lamakt›r. Ö¤renciler düflünme yan›nda gözleriy-
le gördükleri, elleriyle dokunduklar›, kulaklar›yla duyduklar›, kaslar›yla a¤›rl›¤›n›
hissettikleri zaman daha iyi ö¤renirler (Hedges ve ötekiler, 1996). Kat›l›m, ö¤ren-
cinin ö¤renmeye güdülenmesine ve kiflilik geliflimine de yard›m etmektedir (As-
tin, 1984). Beynin çal›flmas›na iliflkin yap›lan son y›llardaki araflt›rmalar bireyin
bilgiyi kendine özgü bir biçimde anlamland›rd›¤›n› kan›tlamaktad›r. Ö¤rencinin
ö¤renme s›ras›nda etkin oluflu, bilgiyi anlaml› bir biçimde kodlamas›na yard›m
eder (Cornine, 1990). Bireyin yeni bir bilgiyi ö¤renebilmesi için, ö¤renme ifline et-
kin olarak kat›lmas›, baflka bir deyiflle kendisine sunulan uyar›c›lar› seçmesi, bun-
lar› kendisi için anlaml› duruma getirmesi ve en uygun tepkiyi üretmesi gerekir
(Shuell, 1994). Kat›l›m, ö¤rencilerin ilgi duyduklar› alanlarda ya da ilgili duruma
geldikleri konular sunuldu¤unda gerçekleflmektedir. Bu nedenle, ö¤rencilerin ö¤-
renme durumuna ilgi duymalar sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca s›n›fta ö¤rencilerin kat›l›m›m
özendirecek olumlu bir hava yarat›lmal›d›r (Entwistle ve Tait, 1991). Ö¤renciye
ö¤renme ve baflarma f›rsat› verilmelidir.

Dönüt (Geri Bildirim) ve Düzeltme: Dönüt, yapt›¤› bir davran›fl›n sonu-
cuyla ilgili olarak kifliye bilgi sa¤lama sürecidir. Ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤-
renciler dönüt arac›l›¤›yla, istenilen davran›fllar›n kazan›l›p kazan›lmad›¤› ya da
bu davran›fllar›n ne düzeyde kazan›ld›¤›yla ilgili olarak bilgilendirilirler. Bu bil-
dirime dayal› olarak ö¤rencilerin eksik ve yanl›fllar› belirlenir. Eksikleri tamamla-
ma ve yanl›fllar› do¤rulama ifllemi de düzeltme olarak adland›r›lmaktad›r (Reece
ve Walker, 1994).

Dönüt ve düzeltme, ö¤retim hizmetinin niteli¤ini ve ö¤renme düzeyini belirle-
yen en önemli ö¤elerden biridir. Çünkü s›n›f ortam›nda ö¤retmenin her ö¤renci ile
etkileflim düzeyi eflit olamaz. Ayr›ca, ipuçlar›, kat›l›m ve pekifltirme ne kadar etkili
bir biçimde sa¤lan›rsa sa¤lans›n, bunlar ö¤rencinin iç koflullar›na göre anlam ka-
zanaca¤› ve ö¤renmeyi sa¤layaca¤›ndan ö¤rencilerin ö¤renme düzeyi farkl›lafl›r
(Senemo¤lu, 2005). Ö¤rencilere dönüt ve düzeltme verilmesi, bu farkl›l›klar›n or-
taya konmas› ve gerekli düzenlemelere iliflkin yap›lacaklar›n belirlenmesi bak›m›n-
dan önemlidir. Dönüt ve düzeltme ifllemi hem pekifltireç ve hem de ipucu niteli¤i
tafl›r. Ö¤renci, ö¤renmedeki ilerlemesini bildi¤inde güdülenmesi artar ve dönütler
arac›l›¤› ile olumlu ipuçlar› ald›kça ö¤renmeye daha yo¤un bir kat›l›m gösterir
(Do¤an, 1997). Her dersin sonunda ö¤retmenin ö¤rencilere neleri ö¤rendikleri,
neleri hat›rlayabildikleri ve bilgilerin kullan›labilirli¤ini yaz›l› ya da herkesin kat›l›-
m›n›n sa¤land›¤› tart›flmalarla denetlenmesi ö¤renmenin sa¤lanmas›n›n önemli
yollardan biridir. Ö¤rencinin ö¤retmenden ve ö¤retmenin de ö¤renciden dönüt al-
mas› ve bu yolla iletiflimin ne ölçüde sa¤land›¤›n›n denetlenmesi ö¤retimin niteli-
¤ini de olumlu yönde etkiler (Eriflti, 1998).
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Ö¤renme ile ilgili temel kavramlar ve bu kavram-

lar aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilmek

‹nsan do¤as›na iliflkin olarak yap›lan araflt›rmala-
r›n önemli bir bölümü insan davran›fllar› üzerin-
de yo¤unlaflmaktad›r. ‹nsan›n nas›l bildi¤i, dav-
ran›fllar› nas›l ve hangi yollarla kazand›¤›, nas›l
ve neye göre davrand›¤›, davran›fllar aras›ndaki
farkl›l›klar›n kayna¤›, davran›fllar› etkileyen et-
menler gibi konular söz konusu araflt›rmalarda
ele al›nan bafll›ca sorun alanlar› aras›ndad›r. Dav-
ran›fllar›n önemli bir bölümü ö¤renme ürünüdür.
K›saca, davran›fl ö¤renme yoluyla ortaya ç›kar.
Ö¤renme, davran›fl de¤iflmesinin, bilgi, beceri ve
tutumlar›n elde edildi¤i eylem ya da süreçtir. Ö¤-
renmenin gerçekleflebilmesi için bireyin çevresi
ile etkileflim kurmas› ve etkileflim sürecinde ge-
çirdi¤i yaflant›lar yoluyla de¤iflikli¤i oluflturmas›
beklenmektedir. Ö¤renmenin düzey ve niteli¤i,
ö¤renci ile ö¤renme çevresi aras›ndaki etkilefli-
min düzey ve niteli¤inden ve e¤itsel çevrenin
e¤itici gizilgücünden etkilenir. Karfl›l›kl› belirle-
yicilik ilkesi do¤rultusunda burada sözü edilen
tüm etmenler birbirini etkiler ve bireylere kendi
güçlerini kontrol etme ve kendi kendilerini yön-
lendirme olana¤› verir.

Ö¤renme konusunda yap›lan tan›mlamalar

aras›ndaki farkl›l›klara yol açan etmenleri kav-

rayabilmek

Ö¤renmeyi aç›klamaya çal›flan kuramlar genel-
likle iki kümede toplanmaktad›r. Bunlar, davra-
n›flç› ve biliflsel kuramlard›r. Davran›flç›l›k, insan
davran›fllar›n›n ölçülebilir ve gözlenebilir duru-
ma getirilmesine a¤›rl›k vermifl, insan›n gözlene-
meyen ve ölçülemeyen davran›fl ve özelliklerini
yok sayma derecesine kadar ileri gitmifltir. Dav-
ran›flç›l›k ak›m›nda ö¤renme, bir uyar›c› ile bir
tepkinin efllefltirilmesi, bir uyar›c›ya karfl› gösteri-
len tepkinin pekifltirilmesi süreci olarak tan›mla-
n›r. Kimi durumlar davran›flç› ö¤renme ilkeleriy-
le aç›klanamad›¤›ndan psikologlar insan ö¤ren-
mesini yeniden tan›mlamaya yönelmifller ve bi-
liflsel ö¤renme kuramlar› a¤›rl›k kazanmaya bafl-
lam›flt›r. Ö¤renmenin uyaran-tepki ba¤› ile aç›k-
lanamayaca¤›n› savunan biliflsel yaklafl›m, ö¤-
renmeyi ö¤renenin zihinsel süreçlerinin belirle-

di¤ini öne sürerek, ö¤rencinin d›fl uyar›c›lar›n
edilgin bir al›c›s› de¤il, onlar›n özümseyicisi ve
davran›fllar›n etkin oluflturucusu oldu¤unu belirt-
mektedir. Biliflsel ö¤renme kuramlar›, insan›n
dünyay› anlamland›rmada zihinsel süreçleri in-
celemektedir. Biliflsel aç›dan ö¤renme, bireyin
zihinsel yap›lar›ndaki de¤iflme olarak tan›mlan-
m›fl, bu de¤iflme ile bireyin davran›fllar›n›n da
de¤iflti¤i ya da yeni davran›fllar kazand›¤› vurgu-
lanm›flt›r. Biliflsel kuramc›lar ö¤renmeyi aç›klar-
ken gözlenebilen davran›fllarla birlikte içsel yap›-
larla da ilgilenmifllerdir. Bu iki yaklafl›m çok fark-
l› görünmekle birlikte birbirini tamamlay›c› nite-
lik tafl›r. Ö¤renmenin tamam› yaln›zca davran›flç›
yaklafl›mla aç›klanamayaca¤› gibi, biliflsel yakla-
fl›mla da aç›klanamaz. Ö¤renmeye iliflkin kimi
farkl› görüfllerden de söz etmek olanakl›d›r. Bun-
lardan biri olan beyin temelli ö¤renme kuram›,
ö¤renmeyi biyo-kimyasal ya da elektro-kimyasal
bir de¤iflme (beyin hücreleri ile hücreleraras› ba¤
kurma) olarak görmekte ve aç›klamaktad›r. Bu
yaklafl›ma göre, her bir yeni ö¤renmede beyin
hücreleri aras›nda yeni ba¤lar oluflmaktad›r. Bir
baflka ö¤renme görüflü de yap›land›rmac› kura-
m› savunan bilim insanlar›na aittir. Bu kuram,
bilginin ö¤renenin sahip oldu¤u de¤er yarg›lar›
ve yaflant›lar› taraf›ndan üretildi¤i görüflünü sa-
vunur. Yap›land›rmac›l›k görüflünü savunanlar
ö¤renmeyi, yeni bilgiyi bulmak ve önceki dene-
yim ve bilgilere ba¤layarak yap›sallaflt›rmak ola-
rak aç›klarlar. Yap›land›rmac› görüfle göre ö¤-
renme, bireyin zihninde oluflan bir iç süreçtir.

Ö¤renmeyi etkileyen etmenlere iliflkin yap›lan s›-

n›flamaya temel oluflturan de¤iflkenlerin neler

oldu¤unu aç›klayabilmek

Ö¤renmeyi etkileyen pek çok de¤iflkenden söz
edilebilir. Bireyin ö¤renme özellikleri, bedensel,
zihinsel, duyuflsal aç›dan ö¤renmeye haz›r olu-
flu, güdülenmiflli¤i, kat›l›m›, ö¤renme amac›, içe-
ri¤in birey için ö¤renilebilir özellik tafl›mas›, uy-
gun yöntem ve tekniklerin seçilmesi, ö¤renme
ortam›n›n özellikleri, araç ve gereçler, ö¤retici
davran›fllar›, ö¤retim hizmetinin niteli¤i gibi bafl-
l›ca etmenler ö¤renme üzerinde belirleyici nite-
likte rol oynamaktad›r. Yukar›da örnekleri veri-

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç



158 E¤it im Psiko lo j is i

len etmenler dikkatle incelenecek olursa, ö¤ren-
meyi etkileyen etmenlerin kimilerinin kayna¤›-
n›n bireyin kendisi oldu¤u; buna karfl›n kimi et-
menlerin ise bireyin d›fl›nda yer alan çevresel
ö¤elerden olufltu¤u görülebilecektir. Bu duruma
ba¤l› olarak, ö¤renmeyi etkileyen etmenler ko-
nusu, ö¤renmeyi etkileyen etmenlerin s›n›flama-
s›nda, bireysel etmenler, çevresel etmenler ve
ö¤retim hizmetinin ö¤eleri ile ilgili etmenler tü-
ründe bir s›n›flamaya gidilmifltir..

Ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenlerin neler ol-

du¤unu aç›klayabilmek

Ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenler ile bire-
yin sahip oldu¤u kendine özgü özelliklerinin
onun ö¤renmesine do¤rudan ya da dolayl› ola-
rak etki etti¤i anlat›lmak istenilmektedir. Ö¤ren-
cilerin bireysel farkl›l›klar›n›n nelerden olufltu¤u
ve tüm bunlar›n ö¤retme-ö¤renme süreçlerinin
tasarlan›p uygulanmas›nda ne flekilde dikkate al›-
naca¤›, uzunca bir süredir tart›fl›lan konular ara-
s›ndad›r. Ö¤renmeyi etkileyen bireysel etmenle-
rin bafll›calar›; “zekâ ve yetenek kapasitesi, ön
bilgi, dolayl› ö¤renme kapasitesi, ö¤renme biçi-
mi ve alg›lama kapasitesi, ö¤renme stil ve strate-
jileri, öz düzenleme kapasitesi, öz yeterlik alg›s›,
güdülenme özellikleri, dikkat özellikleri” olarak
belirtilebilir. Kuflkusuz, ö¤renmeyi bireysel et-
menlerin tümü bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Kiflilik
özellikleri, fiziksel sa¤l›k, beynin organik ve kim-
yasal yap›s›, beslenme biçimi, yaflam al›flkanl›k-
lar›, geliflim özellikleri, ilgiler, inançlar, cinsiyet,
denetim oda¤› gibi daha birçok bileflenin ö¤ren-
meyle do¤rudan iliflkisini kurmak olanakl›d›r.

Ö¤renmeyi etkileyen çevresel etmenlerin neler ol-

du¤unu aç›klayabilmek

Ö¤renme, bofllukta meydana gelen bir süreç ya
da kazan›m de¤ildir. Ö¤renme mutlaka belli bir
çevrede meydana gelir. Bu yönüyle, ö¤renmeyi
etkileyen bir baflka etmen grubu da ö¤renmenin
gerçekleflti¤i çevre ve bu çevrenin ö¤eleri ile il-
gilidir. Ö¤retme-ö¤renme ortam› olarak da ad-
land›r›labilecek çevresel ö¤eler, ö¤retmen, s›n›f
içi iletiflim ve grup dinami¤i ve e¤itim araçlar› ve
ö¤retim yöntemlerinden oluflmaktad›r. Ö¤retme-
ö¤renme ortam›, ö¤retim etkinliklerinin olufltu-
¤u, ö¤rencinin bilgiyle etkileflimde bulundu¤u
çevredir. Ö¤renmenin gerçekleflmesi, öncelikle

ö¤renmeye uygun bir ortam›n varl›¤›n› gerekti-
rir. Ö¤renme, ö¤renci ile onu saran çevrenin et-
kileflimi sonucu olufltu¤undan, ortam, tüm bu
ö¤elerin belli e¤itim amaçlar› do¤rultusunda ve
bir sistem bütünlü¤ü içinde kullan›ld›¤›nda etki-
li olur.
Ö¤retme-ö¤renme ortam›nda fiziksel ve psikolo-
jik düzenlemeler, ö¤renmenin oluflmas› aç›s›n-
dan önemli rol oynar. S›n›f ortam›n›n fiziksel dü-
zenine iliflkin alanlar; s›n›f›n geniflli¤i, ›s›, ›fl›k,
ses, renkler, temizlik, estetik, araç-gereçler, otur-
ma düzeni gibi boyutlar› kapsar. S›n›f içi yerle-
flim düzeni, ö¤renmeye yard›m edici, konu ve
yönteme uygun olmal›d›r. Ö¤retme-ö¤renme or-
tam›n›n fiziksel koflullar› ve oturma düzeni ö¤-
renciyi güdüleyici, s›n›ftaki demokratik iklim ö¤-
renciyi ö¤retim etkinli¤ine kat›lmaya cesaretlen-
dirici ve özendirici olmal›d›r.

Ö¤renmeyi etkileyen ö¤retim hizmeti ile ilgili et-

menlerin neler oldu¤unu aç›klayabilmek

Ö¤retim hizmeti, ö¤retme-ö¤renme sürecinde yer
alan ö¤retme durumu-ö¤renci etkilefliminin yö-
netimidir. Ö¤retim hizmeti, bu süreçte neleri, ni-
çin ve nas›l yapacaklar› konusunda ö¤rencileri
bilgilendirme, ö¤renmeleri amaçlanan davran›fl-
lar› denemeye ve onlar› ö¤retme-ö¤renme süre-
cine kat›lmaya özendirme, istendik davran›fllar›-
n› pekifltirme ve amaçlanana yak›n olmayan dav-
ran›fllar›n› düzeltmeye dönük önlemleri içerir.
Ö¤retim hizmeti, ö¤retme-ö¤renme sürecindeki
etkileflimlerin tam olarak istenen s›ra ve düzeyde
gerçeklefltirilmesi ve bu etkileflimlerin amaçla-
nan davran›fl de¤iflikli¤i gerçekleflinceye kadar
sürdürülmesidir. Ö¤retim hizmeti, dört temel
ö¤eden oluflmaktad›r. Bunlar; ipuçlar›, kat›l›m,

pekifltirme ve dönüt ve düzeltmedir. Ö¤retim hiz-
metinin ö¤eleri etkili biçimde sunuldu¤unda, ö¤-
renciler ö¤renmeye ayr›lan zaman›n büyük bölü-
münü ö¤renme çabas› ile geçirmektedirler. Bu
durum, ö¤renmeye ayr›lan ders içi zaman›n etki-
li kullan›lmas› ve bu zamandan üst düzeyde ya-
rarlan›lmas› anlam›na gelmektedir.
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1. Davran›fl kavram› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. ‹nsan davran›fllar›n›n tümü ö¤renilmifl davran›fl-
lardan oluflur.

b. Davran›fl, organizman›n uyaranlara verdi¤i tep-
kidir.

c. Bir davran›fl›n ortaya ç›kmas› için mutlaka bir
uyarana gereksinim vard›r.

d. ‹nsan davran›fllar› biliflsel, duyuflsal ve devinsel
davran›fllar olmak üzere üç temel grupta toplan›r.

e. Biliflsel davran›fllar; alg›lama, kavrama, düflün-
me ve hayal etme gibi alanlarla ilgili zihinsel et-
kinliklerdir.

2. Ö¤renmeyi biyo-kimyasal bir de¤iflme (beyin hücre-
leri ile hücreleraras› ba¤ kurma) olarak aç›klayan yak-
lafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Davran›flç› yaklafl›m
b. Biliflsel yaklafl›m
c. Yap›land›rmac› yaklafl›m
d. Sosyal ö¤renme yaklafl›m›
e. Beyin temelli ö¤renme yaklafl›m›

3. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤renmeyi etkileyen birey-
sel etmenlerden biri de¤ildir?

a. Zekâ
b. Güdülenme
c. Ö¤renme biçimi
d. Pekifltirme
e. Öz yeterlik

4. Herhangi bir konuya iliflkin yeni ö¤renmelerin ger-
çekleflebilmesi için ö¤rencinin o davran›fl›n gerektirdi¤i
biliflsel, duyuflsal ve devinsel yeterli¤e sahip olmas› ge-
rekti¤i hangi kavram ile adland›r›lmaktad›r?

a. Ö¤renme stratejisi
b. Güdülenme
c. Ön bilgi
d. Yaflant›
e. Deneyim

5. Bireylerin baflkalar›n›n davran›fllar›n› ve bu davra-
n›fllar›n sonuçlar›n› gözlemleyerek gerçeklefltirdikleri
ö¤renme flekline ne ad verilir?

a. Do¤rudan ö¤renme
b. Dolayl› ö¤renme
c. Alg›lama
d. Yaflant›
e. Etkileflim

6. Ö¤rencinin ö¤renme s›ras›nda kulland›¤› ve bilgiyi
kodlama sürecini etkileyen davran›fl ve düflüncelere ne
ad verilir?

a. Alg›lama
b. Kodlama
c. Yöntem
d. Ö¤renme stilleri
e. Ö¤renme stratejileri

7. Ö¤renmeyi etkileyen önemli etmenlerden biri olan
ve bireyi belli etkinlikleri gerçeklefltirmeye yönelten,
enerji ve cesaret veren biliflsel, duyuflsal ve fizyolojik
boyutlar› olan güçlenme durumuna ne ad verilir?

a. Dikkat
b. Alg›lama
c. Özgüven
d. Güdülenme
e. Öz yeterlik

8. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤renmeyi etkileyen çevre-
sel etmenlerden biri de¤ildir?

a. Kat›l›m
b. Ö¤retmen
c. Ö¤retim yöntemleri
d. E¤itim araçlar›
e. S›n›f›n özellikleri

9. Yapt›¤› bir davran›fl›n sonucuyla ilgili ö¤renciye bil-
gi verme sürecine ne ad verilir?

a. ‹pucu
b. Pekifltirme
c. Geri bildirim
d. Düzeltme
e. Ö¤retim

10. Temel ifllevi, ö¤retme-ö¤renme sürecinde neleri, ni-
çin ve nas›l yapaca¤›n› ö¤renciye iletme olan ö¤retim
hizmeti ö¤esine ne ad verilir?

a. Ön bilgi
b. ‹pucu
c. Pekifltirme
d. Pekifltireç
e. Geri bildirim

Kendimizi S›nayal›m
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Özgüven Geliflimi

Çocu¤un, psikososyal geliflim evrelerinde, do¤umla
bafllayan ve bir yafl›na kadar devam eden dönem, “ te-
mel güven duygusunun” olufltu¤u bir dönem olarak ka-
bul edilir. Bu dönemde anne ilgisinin tutarl›, yeterli ve
devaml› olmas›; bebe¤in de dünyay› tutarl›, güvenli ve
emin bir yer olarak alg›lamas›n› sa¤lar. Üç yafl›na kadar,
çocu¤un, yetenekleri ile ilgili fark›ndal›¤›n›n yeterli ol-
mamas› nedeniyle, kendisiyle ilgili alg›s›nda, çevresin-
deki kiflilerin tutumlar› belirleyici olur. Üç yafl›ndan son-
ra çocuklar, çevrelerindeki olaylar› anlamak için de-
vaml› sorular sorar ve giriflimlerde bulunurlar. Bu giri-
flimleri s›ras›nda çevrelerinden alacaklar› tepkiler de
özgüven gelifliminin ikinci temel tafl›n› oluflturur. ‹lko-
kula bafllayan çocuk, art›k bir sorumluluk yüklenmeye
haz›r hale gelmifltir; oyun oynama yerine bir fleyler üret-
me ve baflar›l› olma iste¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu dönem-
de çocuklarda baflarma duygusunu ortaya ç›karmak ve
gelifltirmek büyük önem tafl›r. Bu ça¤daki okul yaflant›-
s›, çocu¤a kendi kapasitesinin fark›na varmas› için uy-
gun ortamlar sa¤lar ve fark›ndal›k düzeyinin geliflimine
etki eder. Genç insan, ergenlik döneminden, kimli¤ini
bulmufl olarak ç›kar. Ailenin gence sorumluluk verme-
si, onun karar verme ve problem çözme becerisi kazan-
mas›na katk›da bulunacakt›r. Gencin bu süreci sa¤l›kl›
bir flekilde geçirmesi, özgüven düzeyi ile do¤rudan ilifl-
kilidir. Özgüven gelifliminde bebeklikten ergenli¤e ka-
dar olan dönem, önemli ve belirleyici olmas›na ra¤-
men, asl›nda özgüven geliflimi, insan›n yaflam boyu
edindi¤i deneyimlerden etkilenerek sürer. Peki, benlik
alg›s› ve özgüven, soyut kavramlar olmas›na ra¤men,
hayat›m›zda bunu somut olarak nerelerde görebiliriz?
Çocu¤un benlik alg›s› ve özgüveni, akademik baflar›la-
r› ile do¤rudan iliflkilidir. Olumlu benlik alg›s› ve özgü-
veni olan çocuklar, okul çal›flmalar›nda daha giriflimci,
daha güvenli, daha atakt›rlar ve yeni fleyler ö¤renmeye
daha merakl›d›rlar. Çünkü ö¤renmeye güdülenmifllikle-
ri yüksektir. Baflar› ya da baflar›s›zl›k, çocu¤un güdü-
lenmiflli¤ini etkilemez. Ancak anne baban›n, ö¤retmen-
lerin ve di¤er önemli yetiflkinlerin baflar› ve baflar›s›zl›-
¤a verdikleri tepkiler belirleyici bir özellik gösterir.

Kaynak: http://www.donusumkonagi.net/makale.asp

?id=6490&baslik=oz_guven_gelisimi

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renme ‹le ‹lgili Temel
Kavramlar” konusuna bak›n›z.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renme ‹le ‹lgili Temel
Kavramlar” konusuna bak›n›z.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Bi-
reysel Etmenler” konusuna bak›n›z.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Bi-
reysel Etmenler” konusuna bak›n›z.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Bi-
reysel Etmenler” konusuna bak›n›z.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Bi-
reysel Etmenler” konusuna bak›n›z.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Bi-
reysel Etmenler” konusuna bak›n›z.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Çev-
resel Etmenler” konusuna bak›n›z.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤renmeyi Etkileyen Çev-
resel Etmenler” konusuna bak›n›z.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ö¤retim Hizmetinin Ö¤e-
leri ‹le ‹lgili Etmenler” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ö¤retim ifli olmasayd› geriye bir tek seçenek kal›rd›:
Bireyin kendi kendine ö¤renmesi. Birey yeni ö¤ren-
melerini ya gözlem yoluyla ya da deneme-yan›lma yo-
luya gerçekleflebilirdi. Deneme-yan›lma yoluyla ö¤ren-
me, do¤rudan ve birincil yaflant›lar sa¤lamas› yönün-
den kal›c› ö¤renmeler gerçeklefltirmeyi olanakl› k›lsa
da, bireyler bu yolla ö¤renmede geri dönüflü olanakl›
olmayan çok pahal› bedeller ödemek zorunda da kala-
bilirlerdi. Bu bitki yenilebilir mi? Denemek gerekir. Ya
zehirliyse? 

S›ra Sizde 2

Bireylerin ö¤renmek için her yaflant›y› do¤rudan geçir-
mek için yeterli zamanlar› olmad›¤› gibi, bunu baflara-
bilecek güç, ereji, parasal kaynaklara da sahip de¤iller-
dir. Bu nedenle de¤iflik yollarla (okumak, izlemek, göz-
lemlemek, dinlemek vb) baflkalar›n›n yaflant›lard›ndan
ya da baflka birilerinin ortaya koyduklar› bilgilerden ya-
flamlar›nda yararlanmak zorundad›rlar. Kimi bilgilerin
ortaya ç›kar›lmas›n›n yüzlerce y›ll›k araflt›rmalar› kapsa-
d›¤› ve dünyadaki bilgi birikiminin boyutu dikkate al›n-

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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d›¤›nda bu durumu gerekli k›lan nedenler daha da iyi
anlafl›labilecektir. Ö¤rendiklerimizin önemli bölümü
kültürel bilgi, teknolojik bilgi, sa¤l›kla ilgili bilgiler vb.
bir birikimin ürünüdür.

S›ra Sizde 3

Üzerinde tam bir uzlaflma olmamakla birlikte yayg›n
kabul görüfl, zeka ve yetene¤in alt ve üst s›n›rlar›n› ge-
netik yap› belirledi¤i biçimindedir. Ancak, bireyin bu
s›n›rlar içerisinde hangi düzeyde bir yeterli¤e sahip ola-
ca¤›n› ise çevre ve etkileflimleri belirler.

S›ra Sizde 4

Birey karfl›laflt›¤› olay ya da durumlara beklentileri do¤-
rultusunda anlam vermektedir. Bu durum ö¤renme sü-
recinde de geçerlidir. Ö¤renciler bir ders için “ders zor
bir derstir” fleklinde bir alg› gelifltirirlerse böyle bir bek-
lenti içine girerler ve bu ders zor olmasa bile alg›lama-
lar› bu beklentiden etkilenece¤i için dersi anlamakta
zorlanabilirler. Ö¤rencilerin bir dersi ilginç ve ö¤ren-
meye de¤er olarak alg›lamalar› ve böyle bir beklentiye
girmeleri sa¤lan›rsa derse karfl› olumlu tutum gelifltir-
meleri olanakl› olabilecektir.

S›ra Sizde 5

Ö¤rencinin baflar› güdüsü, baflar›ya yaklaflma ya da ba-
flar›s›zl›ktan kaçma davran›fllar›yla aç›klanabilir. Ö¤ren-
ci “100” puan almak için çal›fl›yorsa bu baflar›ya odak-
land›¤›n›n bir iflaretidir. E¤er ö¤renci baflar›s›zl›k korku-
su tafl›yor ve dersten kal›r notu almamak için çal›fl›yor-
sa, bu durum ö¤rencinin baflar›s›zl›¤a odakland›¤› anla-
m›na gelir. Ö¤rencinin baflar› güdüsü alt düzeydedir.
Böyle bir ö¤rencinin baflarmak için harcayaca¤› zaman
ve enerji, ancak zay›f not almayacak kadard›r.
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Klasik Koflullama
ve Edimsel
Koflullama 

Klasik ve edimsel koflullama kuramlar› davran›flsal yaklafl›m ilke ve yöntemleri
esas al›narak gelifltirilmifl ö¤renme kuramlar›d›r. Her iki kuram›n da kendine has
ö¤renme ilkeleri söz konusudur. Okuyaca¤›n›z ünitede bu kuramlar›n tan›t›lmas›
ve ö¤renme ilkelerinin aç›klanmas› hedeflenmifltir. Ayr›ca, her iki kuram›n e¤itim
ortamlar›ndaki kullan›mlar›na ve benzerlik ve farl›l›klar›na da yer verilmifltir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

ö¤renmeyi tan›mlayabilecek,
ö¤renmenin özelliklerini s›ralayabilecek,
klasik koflullama kuram›n› ve koflullanma ilkelerini tart›flabilecek,
klasik koflullama kuram›na göre sönme ve kendili¤inden geri gelme, genelle-
me ve ay›rt etme süreçlerini aç›klayabilecek,
klasik koflullama kuram›n›n e¤itim ortam›ndaki do¤urgular›n› tart›flabilecek,
edimsel koflullama kuram›n› ve ilkelerini tart›flabilecek,
edimsel koflullama kuram›nda yeni davran›fllar›n ö¤retiminde kullan›lan fle-
kil verme ve zincirleme tekniklerini tart›flabilecek,
edimsel koflullama kuram›n›n ögelerini aç›klayabilecek,
pekifltirme tarifesini aç›klayabilecek,
edimsel koflullama kuram›na göre sönme ve kendili¤inden geri gelme, genel-
leme ve ay›rt etme süreçlerini aç›klayabilecek,
klasik koflullama ve edimsel koflullama kuram›n›n benzerliklerini ve farkl›l›k-
lar›n› s›ralayabileceksiniz.

N
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Örnek Olay

Figen Ö¤retmen o y›l 1. s›n›f› okutmaktayd›. Okulun ilk bir-kaç haftas›nda s›n›f›n-
daki ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas› okula gelmekte direnç göstermifl, okulda a¤la-
ma, etkinliklere kat›lmama gibi davran›fllar sergilemifllerdi. Figen Ö¤retmen, s›n›f-
ta disiplin sa¤laman›n öncelikli amaç olmas› gerekti¤ine karar vermiflti. Ö¤renci-
lerin s›n›f kurallar›na uymalar› ve disiplinin sa¤lanabilmesi için ö¤rencilere “sert
davranma” n›n uygun bir yol oldu¤unu düflünmüfltü. Ö¤rencilerle sosyal etkileflim
kurmadan onlara kurallar› ö¤retmeye çal›flm›flt›. Sonuç olarak, ö¤rencilerin önem-
li bir k›sm›nda okula gelmeye ve ö¤retmene karfl› korku geliflmiflti. Zaman ilerledik-
çe ve ö¤renciler uygun s›n›f içi davran›fllar sergiledikçe, Figen Ö¤retmen kendileri-
ne sevecen ve yak›n davranmaya bafllam›flt›. Ancak, ö¤rencilerin ö¤retmenlerine
karfl› hissettikleri korkular› devam etmiflti. Figen Ö¤retmen bu durumu fark ederek
son derece üzülmüfltü. Sizce Figen Ö¤retmen nerede hata yapm›flt›r? Figen Ö¤ret-
men okulun bafllad›¤› ilk haftalarda sevecen ancak disiplinli olsayd› bu tür sorun-
larla karfl›lafl›lmayabilir miydi?

Ayn› zamanda Figen Ö¤retmen, s›n›f›ndaki ö¤rencilerinin her zaman çok ba-
flar›l› olmalar›n› amaçlam›flt›r. Ö¤rencilere gere¤inden fazla ödev ve çal›flma ver-
mifltir. Figen Ö¤retmen ö¤renciler bu sorumluluklar› yerine getirdi¤inde ya da ö¤-
rencileri uygun s›n›f davran›fllar› gelifltirdi¤inde, ö¤rencilerin sergiledi¤i bu olum-
lu davran›fllar› ço¤u zaman görmezden gelmifltir. Zaman içinde Figen Ö¤ret-
men’in ö¤rencilerinde okul baflar›s›n›n önemli ölçüde düfltü¤ü görülmüfltür. Sizce
bu s›n›fta baflar› niçin düflmüfltür?
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G‹R‹fi
Önemli bir olgu olan ö¤renme ilk bak›flta ço¤u zaman yaln›zca okul ortam›nda söz
konusuymufl gibi düflünülse de yaflam›n her alan›nda geçerli bir durumdur. Ö¤-
renme denilince ço¤u zaman ders çal›flma, bir konu üzerinde odaklaflarak konu-
yu kavrama akla gelmektedir. Ancak, psikologlar ö¤renmeyi daha genifl bir aç›dan
bakarak tan›mlam›fllard›r. Psikologlara göre ö¤renme, deneyimler sonucu organiz-
mada görülen kal›c› de¤iflikliklerdir. Okumakta oldu¤unuz kitapta okulöncesi dö-
nem çocuklar›n›n e¤itimleri konusu da hedeflendi¤inden organizma sözcü¤ü yeri-
ne birey-kifli sözcükleri kullan›lacakt›r. Kiflide yorgunluk, heyecan ya da olgunlafl-
ma sonucu olan de¤ifliklikler ö¤renme olarak ele al›nmamal›d›r. Ö¤renmeye yol
açan ve sistematiklik içermeyen çevresel özellikler ö¤retme, sistematik olarak yü-
rütülen çal›flmalar ise ö¤retim olarak adland›r›lmaktad›r. Örne¤in, bir çocuk ak-
ranlar›n› gözleyerek “uygun s›n›f içi davran›fllar” edinebilir. Ancak, her davran›fl›n
ö¤renilmesi ya da her çocu¤un ö¤renmesi bu kadar kolay olmayabilir. Dolay›s›yla,
ö¤renme için, ço¤u zaman ö¤retime gereksinim duyulmaktad›r. Deneyimler sonu-
cu bireyde görülen kal›c› de¤ifliklikler ifadesi okul ortam›ndaki ö¤renme olgusunu
da aç›klay›c› nitelikte olmakla birlikte, okul ortam› d›fl›nda olan pek çok davran›fl›n
kazan›lmas›n› da aç›klamaktad›r. Örne¤in, toplu tafl›m arac›na binmeyi ö¤renme,
sütun yapmak için lego parçalar›n› üst üste dizmeyi ö¤renme davran›fllar› da dene-
yimler sonucu ö¤renilebilir. Görüldü¤ü gibi, okul ortam› d›fl›nda da ö¤rendi¤imiz
pek çok durum söz konusu ve en önemlisi de bu gibi durumlarla yaflam boyunca
karfl›laflt›¤›m›zd›r. Bir di¤er deyiflle, ö¤renme sürecinin dura¤an de¤il dinamik bir
süreç oldu¤u ve bebeklikten bafllayarak yaflam›n sonuna de¤in sürdü¤üdür.

Ö¤renme her zaman bu kadar basit ve kendili¤inden olmayabilir. Daha karma-
fl›k davran›fllar›n daha karmafl›k zihinsel süreçler kullan›larak ö¤renilmesi de söz
konusudur. Okumakta oldu¤unuz ünitede davran›flsal yaklafl›ma göre ö¤renmenin
nas›l gerçekleflti¤i tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Davran›flsal yaklafl›m ö¤renmeyi en ba-
sit ö¤renme biçimi olan koflullama ilkesiyle aç›klar. Koflullama belirli bir uyaran›n
varl›¤›nda bireyin hemen her zaman ayn› tepkiyi vermesi olarak tan›mlan›r. A¤la-
yan bebe¤e emzik verildi¤inde susmas›, nefleli fon müzi¤i olan bir film izlerken ki-
flinin gülümsemeye bafllamas› gibi pek çok örnekle koflullamay› aç›klamak olas›-
d›r. Bu örneklerde emzik ve müzik sözü edilen belirli uyaranlara örnek olarak ve-
rilebilir. Davran›flsal yaklafl›mda en temel iki ö¤renme kuram› vard›r ve bu kuram-
larda klasik ve edimsel koflullama olmak üzere iki tür koflullama söz konusudur.
‹zleyen bölümlerde klasik ve edimsel koflullama kuramlar›n›n tan›t›m›, bu kuram-
lara göre ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için gerekli ögeler, ö¤renme ilkeleri ve
e¤itim ortam›nda kullan›mlar› gibi konulara yer verilmifltir. Bu kuramlar›n tan›t›m›-
na geçmeden ö¤renmenin özellikleri üzerinde durulmas› yerinde olacakt›r.

Ö¤renme-ö¤retme ve ö¤retim aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

Ö⁄RENMEN‹N ÖZELL‹KLER‹
Ö¤renme sonucu davran›flta gözlenebilir bir de¤ifliklik gerçekleflir: Ö¤renme, birey
davran›fl›n›n ö¤retimden sonra de¤ifliklik göstermesidir. Davran›fl, en az iki kifli
taraf›ndan güvenilir olarak gözlenebilen ve ölçülebilen, belli bir bafllang›c› ve biti-
fli olan, tekrarlanabilen özellikler olarak tan›mlan›r. Davran›fllar›n gözlenebilir ol-
mas› davran›fl gerçekleflti¤inde herkesin davran›flta ifade edilen durumu anlamas›-
d›r. Örne¤in “Ayfle, alfabeyi ö¤renir” ifadesi, gözlenebilir bir ifade de¤ilken “Ayfle,
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Ö¤renme, yaflant› yoluyla
davran›fllarda görülen kal›c›
de¤ifliklikler; ö¤retme,
ö¤renmeyi sa¤layan 
sistematiklik içermeyen
çevresel özellikler; ö¤retim
ise, ö¤renmeyi sa¤lamak
üzere sistematik olarak
çevresel düzenlemeler
sa¤lamakt›r.

Belirli bir uyarana karfl›l›k
her zaman belirli bir 
tepkinin verilmesi 
koflullamad›r.
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Davran›fl en az iki kifli
taraf›ndan güvenilir olarak
gözlenip ölçülebilen,
bafllang›c› ve bitifli 
birbirinden ay›rt edilebilen
tekrarlanabilir durumlarad›r. 



soruldu¤unda alfabeyi yüksek sesle s›ralar” ifadesi ise gözlenebilirdir. Çünkü Ay-
fle’nin alfabeyi ö¤renip ö¤renmedi¤ini Ayfle’ye alfabede yer alan harfleri sesli ola-
rak s›ralatarak gözleyebiliriz. Ayn› zamanda davran›fllar ölçülebilir de olmal›d›r.
Davran›fl, kaç kez meydana geldi, ne kadar süre ile gerçekleflti vb. biçimde ölçü-
lebilir olma özelli¤i göstermelidir. Davran›fl türleri tek basamakl› ve zincirleme ola-
rak ikiye ayr›l›r. Tek basamakl› davran›fllar bafllang›c› ve sona erifli ay›rdedilebi-
len davran›fllar olarak tan›mlan›r. Nesne ismi söyleme, dü¤meye basma tek basa-
makl› davran›fllara örnek olarak verilebilir. Zincirleme davran›fllar ise, birkaç
davran›fl›n bir araya gelerek daha karmafl›k bir davran›fl› oluflturmas›na denir. Ör-
ne¤in, okuma yazmay› ö¤renme, al›fl verifl yapmay› ö¤renme.

Ö¤renme ile birlikte genellikle davran›fltaki de¤ifliklik belli bir süre devam eder:
Hastal›k, yorgunluk, alkol alma gibi etkinlikler bireyin davran›fllar›n›n de¤iflmesine
yol açar ve bu durumlar etkilerini yitirdiklerinde ya da tamamen ortadan kalkt›kla-
r›nda bireyde gözlenen davran›fl de¤iflikli¤i de ortadan kalkar; davran›fl eski hali-
ne döner. Ancak, ö¤renmenin gerçekleflti¤i durumlardaki davran›fl de¤iflikli¤i yu-
kar›da söz edilen durumlardan daha uzun sürelidir. Birey yeni davran›fllar ö¤renin-
ceye de¤in ya da ö¤rendiklerini kullanma koflullar› ortadan kalk›ncaya de¤in ö¤-
rendiklerinin süreklili¤i söz konusudur.

Ö¤renme sonucu gerçekleflen bu de¤iflikliklerin deneyimlere ba¤l› oldu¤u görül-
mektedir: Bireylerin sergiledikleri tüm davran›fllar ö¤renme sonucu gelifltirilen dav-
ran›fllar de¤ildir. Örne¤in, fliddetli bir ›fl›k karfl›s›nda göz k›rpmam›z, susamam›z
yaflant› sonucu elde etti¤imiz davran›fllar de¤ildir. Bu tür davran›fllara “refleks”
davran›fllar denilmektedir. Refleks belli bir uyarana karfl› ö¤renilmemifl bir tepki-
de bulunmakt›r. Refleks davran›fllar ö¤renme sonucu de¤il, bireyin genetik olarak
getirdi¤i ve kendini koruma, duruma uyum sa¤lama gibi tepkileri sa¤lamak üzere
gerçeklefltirilen davran›fllard›r.

Ö¤renme kavram› aç›kland›ktan sonra flimdi de ö¤renme kuram›n›n ne anlama
geldi¤ini aç›klamaya çal›flal›m. Ö¤renme kuram›, ö¤renmenin nas›l gerçekleflti¤i-
ni aç›klamay› amaçlayan iliflkili ilkeler bütünüdür. Davran›flsal yaklafl›mda yer alan
kuramlar ise, gözlenebilir ve ölçülebilir davran›fllar ile gözlenebilir ve ölçülebilir
çevresel özellikler (uyaranlar) aras›ndaki iliflkileri aç›klamaya çal›flmaktad›r. Daha
önce de de¤inildi¤i gibi, bu yaklafl›mdaki en popüler iki kuram, klasik koflullama
ve edimsel koflullama kuramlar›d›r. Davran›flsal yaklafl›m›n en önemli öncüleri
Ivan Pavlov, John Watson, B. F. Skinner ve Albert Bandura’d›r. fiimdi Pavlov’un
klasik koflullama kuram›n› ard›nda da B. F. Skinner’in edimsel koflullama kuram›-
n› ö¤renelim.

KLAS‹K KOfiULLAMA KURAMI
Klasik koflullama ilk defa Rus fizyolog Ivan Pavlov taraf›ndan incelenen ve ö¤ren-
menin davran›flsal yaklafl›mda sistematik olarak ele al›nd›¤› ilk ö¤renme kuram›d›r.
Asl›nda bir fizyolog olan Pavlov köpeklere farkl› miktar ve türde yiyecek verme-
nin mide asitleri ile salya salg›lama davran›fl› üzerindeki etkisini incelerken köpe-
¤e yiyecek vermeden de mide asidi ve salya salg›lad›¤›n› görmüfl ve bu konuda ça-
l›flmalara yönelmifltir. Böylece de klasik koflullama kuram›n› gelifltirmifltir.

Klasik koflullama belirli bir uyaran›n varl›¤›nda belli bir tepkinin (davran›fl›n)
ortaya ç›kmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Uyaran herhangi bir fiziksel olay ya da
durum olarak ifade edilmektedir. Uyaran herhangi bir sözcük, bir görüntü ya da
bir ses olabilir. Örne¤in kap›n›n çalmas› bireye kap›y› açmas› gerekti¤ini an›msa-
tan bir sesli uyarand›r.
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Davran›fl türleri iki grupta
toplanabilir: tek basamakl›
davran›fllar ve zincirleme
davran›fllar.
Bafllang›c› ve bitifli kolayca
ay›rt edilebilen davran›fllar
tek basamakl› davran›fllar;
birkaç davran›fl›n bir araya
gelmesiyle oluflan karmafl›k
davran›fllara ise zincirleme
davran›fllar denir. 

Ö¤renme sonucu olmayan,
bireyin do¤ufltan getirdi¤i ve
kendini koruma, duruma
uyum sa¤lama gibi koflullar›
yaratan davran›fllara
refleks denir.

Ö¤renmenin nas›l
gerçekleflti¤ini aç›klamaya
çal›flan ilkeler bütününe
ö¤renme kuram› denir.

‹van Pavlov 1849-1936
y›llar› aras›nda yaflam›fl ve
1904’te Nobel T›p ödülü
alm›fl bir Rus fizyolo¤udur.

Bir tepkiye yol açan herhangi
bir fiziksel olay ya da
duruma uyaran denir.

Klasik koflullama, belirli bir
uyaran›n varl›¤›nda o
uyarana özgü olarak belirli
bir tepkinin geliflmesi olarak
tan›mlan›r.



PAVLOV’UN DENEYLER‹
Pavlov kendisine daha sonra Nobel ödülü kazand›ran çal›flmas› olan, köpeklerin
sindirim sistemini çal›fl›rken, özel bir durumun fark›na varm›flt›r. ‹nsanlar ve di¤er
hayvanlar gibi köpeklerin de kendilerine yiyecek verildi¤inde salya salg›lad›klar›-
n› görmüfltür. Bu amaçla kendilerine yiyecek sunuldu¤unda ne kadar salya salg›-
lad›klar›n› de¤erlendirebilmek için deneye kat›lan köpeklerin tükrük bezlerine tüp
yerlefltirmifltir. Ancak, köpeklerin daha yiyece¤i a¤›zlar›na almadan önce salya sal-
g›lad›klar›n› görmüfltür. Köpeklerin yaln›zca yiyece¤i görmesinin hatta Pavlov’un
ayak seslerini iflitmelerinin bile salya salg›lamalar›na neden oldu¤u görülmüfltür.
Bu durum Pavlov’un giderek daha fazla merak›n› çekerek konuyla daha fazla ilgi-
lenmesine yol açm›flt›r. Köpekler yiyece¤i a¤z›na almadan önce nas›l oluyor da
salya salg›lamaya bafll›yorlar? Niçin kendisinin köpeklere yaklaflmas› salya salg›la-
malar›na neden oluyor? sorular›na yan›t aramaya bafllam›flt›r.

Bu sorulara yan›t aramak için Pavlov bir dizi deney yürütmüfl ve deneylerinde
yiyecek olmaks›z›n köpeklere salya salg›lama davran›fl›n› ö¤retmeyi hedeflemifltir.
Yiyece¤i deney odas›na getirmeden önce köpeklere zil sesi sunmufltur. Önceleri
zilin çalmas› köpeklerin salya salg›lamas›na neden olmazken, beslenmeden he-
men önce sunulan zil sesini iflittiklerinde köpeklerin zaman içinde salya salg›lad›k-
lar›n› görmüfltür. Zilin çalmas› bir anlamda köpeklerin yak›nda kendilerine yiyecek
sunulaca¤› konusunda uyar›c› bir nitelik kazanm›flt›r; dolay›s›yla da salya salg›la-
malar›na yol açm›flt›r. Köpeklerin normalde salya salg›lamaya neden olmayan ye-
ni bir uyarana (zil sesine) koflullanarak salya salg›lamay› ö¤rendikleri görülmüfltür.

Hepimizin bildi¤i gibi bu durum basit bir reflekstir. Refleks, an›msayaca¤›n›z gi-
bi, belli bir çevresel uyarana karfl› organizman›n gelifltirdi¤i tepki; uyaran ise, or-
ganizman›n tepkide bulunmas›n› sa¤layan herhangi bir durum ya da olay olarak
tan›mlanm›flt›r. Pavlov köpe¤e yiyecek sunarken yeni bir uyaran olan zil sesini de
birlikte sunmaya bafllam›flt›r. Normalde zil sesi köpek için tek bafl›na bir uyaran
de¤ilken, di¤er bir deyiflle, köpek zil sesine tepkide bulunmazken; yiyecek ile bir-
likte sunuldu¤u için köpek her iki uyaran›n birlikte sunulmas› durumunda da sal-
ya salg›lam›flt›r. Zaman içinde köpe¤in yaln›zca zil sesi sunuldu¤unda bile salya
salg›lad›¤› görülmüfltür. fiimdi sunulan bu örne¤i teknik terimlerle aç›klayacak
olursak köpe¤e sunulan yiyecek koflulsuz uyarand›r. Di¤er bir deyiflle, köpek
kendisine yiyecek sunuldu¤unda salya salg›lama davran›fl›n› sergilemektedir. Kö-
pe¤in göstermifl oldu¤u tepki ise, salya salg›lama, koflulsuz tepkidir. Koflulsuz
tepki herhangi bir ö¤renme yaflant›s›na ba¤l› olmaks›z›n koflulsuz uyarana karfl› or-
taya ç›kan tepkidir. Bafllang›çta nötr uyaran olan zil sesi yiyecek ile efllenerek su-
nuldu¤u için zamanla koflullu uyaran olma özelli¤i kazanm›flt›r. Nötr uyaran, orga-
nizmada herhangi bir tepkiye yol açmayan, uyaran olarak tan›mlanabilir. Yiyece-
¤in zil sesi ile birlikte sunulmas›, zaman içinde, zil sesinin koflullu uyaran haline
dönüflmesine yol açm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, zil sesi köpe¤in bafllang›çta tepkide
bulunmas›na yol açmazken, birkaç kez yiyecekle birlikte sunulmas› sonucu, zil se-
si yaln›z bafl›na sunuldu¤unda bile, köpe¤in salya salg›lamas›na yol açm›flt›r. Kö-
pe¤in yaln›zca zil sesine salya salg›lama tepkisinde bulunmas› ise koflullu tepki
olarak tan›mlanmaktad›r. Hatta Pavlov köpe¤in kendi ayak sesini duydu¤u anda
salya salg›lamaya bafllad›¤›n› aç›klam›flt›r. ‹zleyen bölümde, Pavlov’un deneyleri-
nin flematik olarak gösterimi yer almaktad›r. fiemay› inceledi¤inizde de koflullama
gerçekleflmeden önce çalan zil sesi önceleri bir tepkiye yol açmazken zilin ard›n-
dan yiyece¤in verilmesinin köpeklerin salya salg›lamalar›na neden oldu¤u görül-
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Ö¤renme yaflant›s› 
gerektirmeksizin tepkiye yol
açan uyarana koflulsuz
uyaran; koflulsuz uyarana
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koflulsuz tepki denir.
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tepkiye yol açmayan uyaran
olarak tan›mlan›r.

Nötr bir uyaranla birlikte
sunulan ve zaman içinde
istendik tepkiye yol açan
uyarana koflullu uyaran
denir. 

Koflulsuz uyaranla efllenerek
sunulan nötr bir uyaran 
verilen tepkiye ise koflullu
tepki denir. 



mektedir. Koflullama s›ras›nda ise, çalan zil sesini takiben yiyecek verilmesinin sal-
yaya neden oldu¤u görülmektedir. Koflullama sonras›nda ise, köpeklerin yaln›zca
çalan zil sesine karfl› salya salg›lad›klar› görülmektedir. 

Klasik koflullama sürecini günlük yaflant›m›zda gerçeklefltirmek ya da gözlem-
leyebilmek için böylesine karmafl›k deney süreçlerinin düzenlenmesine gerek yok-
tur. Sahibinin ayak seslerini duyup neflelenen köpekler, anne sesini duyunca gü-
lümsemeye bafllayan bebek, mama kavanozu kapa¤›n›n aç›lma sesini duyan kedi-
nin yalanarak miyavlamas› klasik koflullama sürecine günlük yaflant›m›zdan verile-
bilecek örnekler olarak düflünebilirsiniz.

Klasik koflullama kuram› yaln›zca hayvanlarla yürütülen deneylerle s›n›rl› de¤il-
dir. ‹nsan davran›fllar›n›n koflullama yoluyla ö¤renildi¤ini ortaya koyan insanlarla
yürütülmüfl bir dizi deney de söz konusudur. Örne¤in, insanlarla yürütülen bilinen
en klasik çal›flma John Watson taraf›ndan yürütülmüfltür. Watson 11 ayl›k Albert
isimli bir bebekle yürüttü¤ü deneysel çal›flmada bebe¤e beyaz fare göstermifltir.
Albert’in fareye korku tepkisi vermedi¤i gözlenmifltir. Albert’in fareye her uzan›fl›n-
da, çelik bir çubukla vurularak yüksek volümlü bir ses sunulmufltur. Albert’in
korktu¤u gözlemlemifltir. Bu süreç benzer biçimde tekrarland›¤›nda Albert’in fare-
yi gördü¤ünde a¤layarak bulundu¤u yerden uzaklaflmaya bafllad›¤› görülmüfltür.
Görüldü¤ü gibi, klasik koflullama kuram›nda aç›klanan ö¤renme olay› insanlarda
da ayn› ilke ve süreçlerle gerçekleflmektedir. Örne¤in karn›n›z›n ac›kt›¤› bir anda
yemek kokular›n›n burnunuza geldi¤inde ya da haz›r bir yemek masas› gördü¤ü-
nüzde a¤z›n›z›n suland›¤›n› daha fazla ac›kt›¤›n›z› düflününüz. Halen günümüzde
klasik koflullaman›n sinir hücrelerini nas›l etkiledi¤ine iliflkin karmafl›k çal›flmalar
yürütülmektedir.

Watson’›n deneyinde yer alan klasik koflullama kavramlar›n› aç›klay›n›z.

KLAS‹K KOfiULLAMA KURAMINDA KOfiULLANMA 
‹LKELER‹
Klasik koflullama en basit ö¤renme süreçlerinden bir tanesi olsa da yine de bu ku-
rama göre ö¤renme otomatik olarak kendili¤inden geliflen bir süreç de¤ildir. Afla-
¤›da s›ralanan belirli ilke ve süreçler olmaks›z›n ö¤renmenin gerçekleflmesi müm-
kün de¤ildir. Bu ilke ve süreçler ne kadar iyi kontrol edilirse ö¤renmenin gerçek-
leflme olas›l›¤› da o kadar kuvvetlenmektedir. ‹zleyen bölümde bu ilkeler örnek-
lerle tan›t›lacakt›r.
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Bitifliklik-Yak›nl›k: Koflullu uyaran ile koflulsuz uyaran›n sunulma aral›klar›
ö¤renmeyi çok yak›ndan etkileyen bir etmendir. Koflullu ve koflulsuz uyaran ara-
s›nda geçen sürenin çok k›sa ya da çok uzun olmas› ö¤renmeyi olumsuz etkile-
yebilmektedir. Bu süre yar›m saniye, bir saniye gibi olmal›d›r. Koflullu uyaran ile
koflulsuz uyaran›n birbirine yak›n aral›klarla sunulmas› ilkesine bitifliklik ya da
yak›nl›k ilkesi denilmektedir. Bitifliklik ilkesi ö¤renme gerçekleflinceye de¤in
uygulanmal›d›r.

Habercilik: Klasik koflullama ile ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için gerekli bir
di¤er ilke haberciliktir. Klasik koflullama kuram›na göre ö¤renmeyi s›nayan he-
men tüm deneysel çal›flmalarda koflullu uyaran›n önce sunulmas› ve koflullu uya-
ran›n, kendisinden sonra koflulsuz uyaran›n gelece¤ini, bireye an›msat›c› özellikte
olmas›d›r. Bu ilkeyi Pavlov’un örne¤i ile aç›klamaya çal›fl›rsak zil sesi yiyecekten
önce sunulmufltur; böylece, birkaç denemeden sonra köpek zil sesinin hemen ar-
d›ndan, kendisine yiyece¤in sunulaca¤›n› farkederek salya salg›lam›flt›r. Bu durum
ise, köpe¤in sese karfl› da salya salg›lamas›n› kolaylaflt›rm›flt›r. Habercilik ilkesine
bir di¤er örnek ise, gök gürültüsünden korkan insanlar›n, gök gürültüsünün haber-
cisi olabilen flimflek çakmas›ndan da korkmas› olarak verilebilir. Yürütülen deney-
sel çal›flmalarda koflullu ve koflulsuz uyaran›n birlikte sunuldu¤u durumlarda ö¤-
renmenin istenilen düzeyde gerçekleflmedi¤i görülmüfltür.

Pekifltirme: Klasik koflullamada ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için gerekli bir
di¤er ilke pekifltirme ilkesidir. Pekifltirme ö¤renme sürecinde koflulsuz uyaran›n
meydana getirdi¤i etki olarak ele al›n›r. Klasik koflullamada pekifltirme tepkiye
ba¤l› olarak sunulmaz. Klasik koflullamada pekifltirme ve pekifltireci daha iyi anla-
yabilmek için Pavlov’un örne¤ine geri dönelim. Pavlov koflulsuz tepkiyi meydana
getiren koflulsuz uyaran›, birincil pekifltireç olarak tan›mlanmaktad›r. An›msayaca-
¤›n›z gibi Pavlov’un örne¤inde koflulsuz tepki salya; koflulsuz uyaran ise yiyecek-
ti. Bu örnekte yiyecek birincil pekifltireç durumundad›r. Koflullu tepkiyi meydana
getiren koflullu uyaran ise ikincil pekifltireç olarak tan›mlanmaktad›r. Ancak, dav-
ran›flsal yaklafl›m› temel alan di¤er ö¤renme kuramlar›n›n tersine, klasik koflulla-
mada pekifltireç tepkiden önce sunulmaktad›r ve pekifltireç koflullu tepkiyi do¤ru-
dan uyar›c›d›r. Di¤er ö¤renme kuramlar›nda pekifltirme davran›fl›n hemen ard›n-
dan gerçeklefltirilmektedir.

SÖNME VE KEND‹L‹⁄‹NDEN GER‹ GELME
Sönme, bireyin koflullu uyarana koflullu tepkide bulunmas›ndan sonra, koflullu
uyaran›n uzun süre tek bafl›na sunulmas› durumunda, koflullu tepkinin zaman
içinde azalmas› ve ortadan kalkmas›d›r. Bu sürece, di¤er bir deyiflle, koflullu uya-
ran›n tek bafl›na koflullu tepkiye yol açma özelli¤ini kaybetmesine sönme denir.
Bu durumda koflullu uyaran ve koflulsuz uyaran, bir arada sunularak, organizma-
n›n tekrar koflullu tepkiyi sergilemesi sa¤lanmal›d›r. Sönme süreci ö¤renilenlerin
unutturulmas› gibi bir süreç de¤ildir; sönme süreci daha önce koflullamada ö¤re-
nilen davran›fllar›n tam karfl›t› yeni davran›fllar›n ö¤renilmesi süreci olarak ele
al›nmal›d›r.

Pavlov’un klasik koflullama kuram›nda yer alan popüler örne¤i ele al›n›rsa,
uzun süre köpe¤e yaln›zca zil sesinin sunulmas›, zaman içinde köpe¤in zil sesine
karfl› salya salg›lama davran›fl›n›n azalmas›na ve zamanla tamamen ortadan kalk-
mas›na neden olmaktad›r. Dolay›s›yla, zaman zaman koflullu uyaran›n ard›ndan
koflulsuz uyaran sunularak, koflullu tepkinin sunulmas› sa¤lanmal›d›r.
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Yap›lan araflt›rmalarda sönme olay› gerçeklefltikten sonra ö¤renmenin tama-
men ortadan kalkmad›¤› görülmüfltür. Pavlov’un klasik deneyine tekrar geri döner-
sek köpekler labratuar ortam›na tekrar al›narak zil sesinin ard›ndan yiyecek sunul-
du¤unda köpeklerin salya salg›lama tepkisini gösterdikleri görülmüfltür. Bu sürece
kendili¤inden geri gelme denir.

GENELLEME VE AYIRT ETME
Genelleme, belirli bir uyarana koflullanan tepkinin, bu uyarana benzer di¤er uya-
ranlar›n sunulmas›nda da ortaya ç›kmas›d›r. An›msayaca¤›n›z gibi Pavlov’un dene-
¤inde köpe¤e zil sesi ile birlikte bir süre yiyecek de verilmiflti ve köpe¤in bu du-
rumda salya salg›lad›¤› gözlenmiflti. Zaman içinde köpe¤e zil sesi tek bafl›na sunul-
du¤unda da köpe¤in salya salg›lad›¤› gözlenmiflti. ‹flte genelleme köpe¤in zil sesi
d›fl›nda sunulan baflka seslere de salya salg›lamas›d›r. Ancak, bu uyaranlar ö¤retim
s›ras›nda kullan›lan uyarana ne kadar çok benzerse, tepkinin fliddeti o kadar artar. 

Ay›rt etme genellemenin tersidir. An›msayaca¤›n›z gibi, genelleme organizma-
n›n benzer uyaranlar karfl›s›nda koflullu tepkiyi sergilemesiydi. Ay›rt etme ise, ko-
flullu uyaran› di¤er uyaranlardan ay›rt ederek tepkide bulunmas›d›r. Ay›rt etmeyi
ö¤renmek günlük yaflant›da son derece önemlidir.

KLAS‹K KOfiULLAMA KURAMININ E⁄‹T‹M 
ORTAMLARINDAK‹ DO⁄URGULARI
Klasik koflullama genellikle tutum ve duygular›n oluflmas›nda etkilidir. Dolay›s›y-
la, ö¤retmen ve di¤er okul personeli olumlu duygular›n oluflmas›n› kolaylaflt›ran
koflullar haz›rlamal›d›rlar. Örne¤in, okulun ilk aç›ld›¤› günlerde ö¤rencilerin kork-
malar›na, okula yönelik olumsuz duygular gelifltirmelerine neden olan tüm durum-
lar› kontrol ederek olas› olumsuzluklar› önlemelidirler. Klasik koflullama kuram›-
n›n s›n›fta ö¤renme ö¤retme ortam›nda kullan›m alan› s›n›rl›d›r; ancak, duygusal
özelliklerin kazand›r›lmas›nda önemlidir.

Klasik koflullama kuram›n›n e¤itim ortamlar›ndaki do¤urgular›n› göz önünde bulundura-
rak ö¤retmenin neler yapabilece¤ini tart›fl›n›z.

ED‹MSEL KOfiULLAMA KURAMI VE ‹LKELER‹
Klasik koflullama kuram›nda ö¤renilen davran›fllar koflulsuz uyaran taraf›ndan sa¤-
lanan do¤al davran›fllard›r. Di¤er bir deyiflle, klasik koflullama pasif bir ö¤renme
sürecidir. Oysa pek çok davran›fl çevredeki bir uyaran taraf›ndan sa¤lanmaktan
çok bir sonuca ulaflmak için kendili¤inden ortaya ç›kar. Örne¤in, ac›kan bir köpek
zil sesini beklemeden yiyece¤e sald›r›r. Susayan bir kimse do¤rudan masadaki su-
ya uzan›r. Skinner’a göre ö¤renme, davran›fllarda meydana gelen de¤iflikliklerdir.
Bu de¤ifliklikler klasik koflullamada oldu¤u gibi pasif bir biçimde geliflmez ço¤un-
lukla davran›fl›n sonucu dikkate al›narak aktif olarak geliflir. Dolay›s›yla da, süreç
pasif de¤il aktiftir. Edimsel koflullama kuram›n› anlayabilmek için öncelikle afla¤›-
da s›ralanan temel ilkelerin bilinmesi önemlidir.

• Ö¤renme, çevresel de¤iflikliklere ba¤l› olarak gerçekleflir; di¤er bir ifadeyle
davran›fl›, davran›fl öncesinde yer alan ve davran›fl› izleyen çevresel olaylar
biçimlendirir.

• Edimsel koflullama içsel durumlarla de¤il gözlenebilir, belli bir yolla ölçüle-
bilir ve tekrarlanabilir davran›fllarla ilgilidir; duygular ve düflünceler gibi iç-
sel özellikleri yok saymaz, bu konular› inceleme alan›n›n d›fl›nda b›rak›r.
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Kendili¤inden geri gelme,
sönme olay›ndan sonra
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• Refleks tepkileri d›fl›ndaki tüm olumlu ve olumsuz davran›fllar ö¤renilmifl
davran›fllard›r. 

• Davran›fl ve çevre iliflkilerini bilimsel olarak aç›klayabilmek için, davran›fl ve
çevre özelliklerinin fiziksel (gözlenebilir ve ölçülebilir) terimlerle tan›mlan-
mas› gerekir.

• Davran›fl ve çevre iliflkilerini bilimsel olarak aç›klayabilmek için, davran›fl
öncesi ve davran›fl sonras› uyaranlarla davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› gözlemek
ve kaydetmek gerekir.

• Davran›fl ve çevre iliflkilerine iliflkin yasalar, tüm insan ve hayvan türleri için
geçerlidir.

YEN‹ DAVRANIfiLARIN Ö⁄REN‹LMES‹
Daha önce söz etti¤imiz gibi, klasik koflullamada ço¤unlukla bir uyaran›n öncülü-
¤ünde do¤al bir tepkinin ö¤retimi hedeflenmektedir. Di¤er bir deyiflle, davran›fllar
uyaran-tepki s›ralamas› içinde ö¤retilmektedir. Edimsel koflullama kuram›na göre
ise, ö¤renme her zaman bir uyaran›n öncülü¤ünde olmamaktad›r. Dolay›s›yla da,
bu ö¤renme kuram›na göre ö¤retimi hedeflenen davran›fl bir kez sergiledikten
sonra pekifltirilmeli ve ö¤renme sa¤lanmal›d›r. Günlük yaflamda kiflinin istendik
davran›fl› tesadüfen yapt›ktan sonra davran›fl›n pekifltirilmesi ile yeni davran›fllar
kazand›r›l›r. Örne¤in, bir bebe¤in tesadüfen “baba” demesi üzerine baba deme
davran›fl›n›n kazand›r›lmas› için pekifltirme süreci uygulan›r. Ancak, tabi ki davra-
n›fl›n bir kez ortaya ç›kmas› her zaman kolay ve mümkün olmayabilir. Bunun için
de edimsel koflullama kuram›n›n ögeleri örne¤in, pekifltirme, ipucu sunma vb. kul-
lan›larak davran›fllar›n ö¤retimi hedeflenir. Bu bölümde edimsel koflullama kura-
m›na göre yeni davran›fl ö¤retimi ile ilgili iki sürece, flekil verme ve zincirleme, yer
verilmifltir.

fiekil Verme
Yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi, yeni bir davran›fl ö¤retirken davran›fl›n tesadüfen or-
taya ç›kmas›n›n ard›ndan pekifltirme uygulanarak davran›fl›n ö¤retimi hedeflenir.
Ancak, yine yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi her zaman o kadar da flansl› olunamaya-
bilir. Di¤er bir deyiflle, davran›fl kendili¤inden gerçekleflmeyebilir. fiekil verme
yeni davran›fllar›n ö¤retiminde kullan›lan bir tekniktir. fiekil verme tekni¤inde ye-
ni bir davran›fl, davran›fl›n ard›fl›k yaklafl›klar› sergiledikçe pekifltirilmesi yoluyla
kazand›r›l›r. Ö¤retimin ilk bafllar›nda hedef davran›fla benzeyen davran›fl pekifltiri-
lir. Bu davran›fl tutarl› bir biçimde yap›l›r hale geldi¤inde hedef davran›fla daha çok
benzeyen bir baflka davran›fl benimsenir ve yaln›zca bu davran›fl pekifltirilir. Bir
önceki davran›fl için pekifltireç sunulmaz. Bu yolla bir önceki davran›fl›n sönmesi
beklenir. Zaman içinde yaln›zca hedef davran›fl sergiledi¤inde pekifltirilir. Hedef
davran›fl›n yaklafl›klar› için herhangi bir pekifltireç sunulmaz. fiekil verme tekni¤i
davran›fl için basamak analizi yapma ile bafllar. Basamak analizi, hedef davran›-
fla ulafl›lmas›n› sa¤lamak için davran›fl›n daha basit ve bafl edilebilir basamaklara
bölünmesidir. Amaç birinci basama¤›n tamamlanmas›yla pekifltirmenin sunulmas›-
d›r. Birinci basamak istenen ölçütte sergiledi¤inde, ikinci basamak yeni amaç ola-
rak benimsenir ve bu basamakta belirlenen amaç karfl›lan›ncaya de¤in pekifltirme
uygulan›r. fiekil verme tekni¤i hedef davran›fl›n ö¤retiminde ipucu kullanman›n
olas› ve pratik olmad›¤› durumlarda kullan›l›r. fiimdi bu süreci bir örnekle aç›kla-
maya çal›flal›m.
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Hedef davran›fl›
kazand›rmak üzere
davran›fl›n›n daha basit
basamaklara bölünerek
ö¤retiminin hedeflenmesidir.



Yüzme davran›fl›n›n ö¤retimini flekil verme süreci ile nas›l gerçeklefltirebilece¤inizi
tart›fl›n›z.

Zincirleme
Zincirleme, bir davran›fl›n kendisini oluflturan daha basit ö¤retilebilir davran›flla-
ra (tek-basamakl›) bölünerek ö¤retilmesidir. Zincirleme özellikle her seferinde ay-
n› s›ra ile oluflan davran›fllar›n ö¤retiminde etkili olarak kullan›lan bir yoldur. Özel-
likle özbak›m ve günlük yaflam becerilerinin ö¤retiminde kullan›l›r. Zincirlemede
beceri analizi yap›l›r. Beceri analizi davran›fl›n kendisini oluflturan davran›fllara
bölünmesidir. ‹leriye zincirleme, geriye zincirleme ve tüm basamaklar›n bir arada
ö¤retimi olmak üzere üç tür zincirleme vard›r. ‹leriye zincirleme, beceri analizin-
deki davran›fl›n oluflum s›ralamas›nda bireyin yapamad›¤› ilk basamaktan bafllan›r
ve bu basamakta ölçüt karfl›land›ktan sonra bir sonraki basama¤›n ö¤retimine bafl-
lanmas›d›r. Geriye zincirleme, beceri analizindeki davran›fl›n oluflum s›ralamas›n-
da bireyin yapamad›¤› en sonuncu davran›fl›n ö¤retimine bafllan›r ve bu basamak-
ta ölçüt karfl›land›ktan sonra bir önceki basama¤›n ö¤retimine geçilmesidir. Bu sü-
reç beceri analizindeki birinci basamakta ö¤retim yap›l›ncaya de¤in devam ettiri-
lir. Tüm basamaklar›n bir arada ö¤retimi, ö¤retim oturumlar›nda beceri analizinde
yer alan basamaklar›n tümünün ö¤retiminin planlanmas›d›r. ‹leriye zincirlemeye
benzer. Afla¤›da zincirlemenin aflamalar› s›ralanm›flt›r.

1. Hedef davran›fl belirlenir.
2. Hedef davran›fl, kendisini oluflturan tek-basamakl› davran›fllara bölünür.
3. Her bir basama¤›n bir ö¤retim oturumunda ö¤retilmesi planlan›r.
4. Ö¤retimi planlanan basamak için uyaran, gerekti¤inde ipucu sunulur ve ö¤-

retim s›ras›nda bu basamak pekifltirilir.
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Ali’nin Performans›:

Ali 3 dakika boyunca kendisine okunan öyküyü dinleyebilmekte ancak öykü odas›nda kalmas›

için 3 ya da 4 kez ipucu sunulmas› gerekmektedir.

Amaç:

Ali 10 dakika boyunca kendisine okunan öyküyü en fazla iki kez ipucu sunularak dinler. 

Basamak Analizi:

Ali iki dakika boyunca en fazla iki ipucu sunularak öyküyü dinler.

Ali dört dakika boyunca en fazla iki ipucu sunularak öyküyü dinler.

Ali alt› dakika boyunca en fazla iki ipucu sunularak öyküyü dinler.

Ali sekiz dakika boyunca en fazla iki ipucu sunularak öyküyü dinler.

Ali on dakika boyunca en fazla iki ipucu sunularak öyküyü dinler.

Uygulan›fl›:

Birinci basamakta yer alan ölçütün karfl›lanmas› amac›yla ö¤retime bafllan›r ve Ali amaca uygun

davrand›¤›nda pekifltirilir.

Birinci basamakta ölçüt karfl›land›ktan sonra ikinci basamakta ö¤retime bafllan›r, Ali yaln›zca 4

dakika boyunca istenen düzeyde öyküyü dinledi¤inde pekifltirilir.

Bu süreç hedef davran›fl›n karfl›lanabilmesi için belirlenmifl olan tüm basamaklarda benzer fle-

kilde sürdürülür.
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Davran›fl›n kendisini
oluflturan basit davran›fllara
bölünme yoluyla 
ö¤retilmesine zincirleme
denir.

Üç tür zincirleme vard›r:
• ‹leriye zincirleme
• Geriye zincirleme
• Tüm basamaklar›n bir

arada ö¤retimi

Çizelge 8.2
fiekil Verme 
Sürecinin 
Kullan›m›



5. Ö¤renme gerçeklefltikçe, uyaran, ipucu ve pekifltireçler yaln›zca ö¤retimin
bafl›nda bir yönerge ve davran›fl tamamland›¤›nda bir pekifltireç sunulmas›
biçiminde siliklefltirilir.

ED‹MSEL KOfiULLAMA KURAMININ TEMEL Ö⁄ELER‹
Edimsel koflullama kuram›na göre olumlu davran›fllar kadar olumsuz davran›fllar
da ö¤renilir. Dolay›s›yla, edimsel koflullama kuram› hem davran›fl art›rma hem de
azaltmay› hedefler. ‹zleyen bölümde davran›fl art›rma da kullan›lan pekifltirme ve
davran›fl azaltmada kullan›lan ceza teknikleri ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

PEK‹fiT‹RME
Edimsel koflullama kuram›n›n temel ö¤elerinden biri pekifltirmedir. ‹zledi¤i davra-
n›fl›n oluflum s›kl›¤›n› art›ran davran›fl sonras› çevresel olay ya da duruma pekifl-
tirme denir. Pekifltirme, olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Olumlu Pekifltirme
Olumlu pekifltirme, bir davran›fl› izleyen durumda ortama hofla giden bir uyara-
n›n eklenmesiyle o davran›fl›n ileride yap›lma olas›l›¤›n› art›rmas›d›r. Olumlu pe-
kifltirmede yer alan uyarana pekifltirici uyaran ya da pekifltireç ad› verilir. Örne-
¤in gülümseme, bireyin bafl›n› okflama ya da bireye hoflland›¤› bir nesne verme.
Pekifltirme amac›yla sunulan pekifltirecin, pekifltirici özellik göstermesi için davra-
n›fl›n ileride yap›lma olas›l›¤›n› art›rmas› gerekmektedir. Pekifltireçler bireysellik
özelli¤i tafl›rlar. Örne¤in, bir birey için pekifltirici olan kitap okuma, bir baflka bi-
rey için pekifltirici olmayabilir.

Pekifltireçlerin bireysel olma özelli¤i göstermesi ne anlama gelmektedir? Bir örnek vere-
rek aç›klay›n›z.

Olumsuz Pekifltirme
Olumsuz pekifltirme; bir davran›fl› izleyen durumda, ortamdan bir itici uyaran›n
çekilmesiyle, o davran›fl›n ileride yap›lma olas›l›¤›n›n artmas›d›r. Olumsuz pekifltir-
me tan›m›nda iki önemli nokta vard›r. Birincisi, olumsuz pekifltirmede ortamdaki
itici uyaran›n kald›r›lmas› söz konusudur. ‹kincisi ise, üzerinde çal›fl›lan davran›flta
bir art›fl olmas›d›r. Olumsuz pekifltirme, itici uyaran›n ortaya ç›kmas›n›n engellen-
mesi (kaç›nma) ya da sürmekte olan itici uyaran›n sona ermesi (kaçma) biçiminde
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Eline sabunu al›r.

Muslu¤u saat yönünde çevirerek suyu açar.

‹ki elini suyun alt›na getirir ve sabun ellerinin aras›ndayken ellerini ovuflturur.

Sabunu suyun alt›nda tutarak köpü¤ünü ak›t›r.

Sabunu sabunlu¤a b›rak›r.

Ellerini ovuflturarak y›kar.

Ellerini suyun alt›na tutarak durular.

Muslu¤u saat yönünün tersine çevirerek suyu kapat›r.

Havluyu eline al›r ve ellerini kurular.
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Pekifltirme izledi¤i
davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n›
ya da süresini art›ran olay
ya da durum olarak
tan›mlan›r.

Olumlu pekifltirme,
davran›fl› izleyen durumda
ortama hofla giden bir
uyaran›n eklenmesiyle
davran›fl›n ilerideki 
gerçekleflme süresinin ya da
s›kl›¤›n›n artt›r›lmas›d›r.

Pekifltireç ya da pekifltirici
uyaran ise, olumlu
pekifltirme sürecinde yer
olan hofla giden uyaran
olarak tan›mlan›r.

Bir davran›fl› izleyen durum-
da ortamdan davran›fla
neden olan itici uyaran›n
çekilmesiyle davran›fl›n
ileride gerçekleflme s›kl›¤› ya
da süresinin artmas›na yol
açan duruma olumsuz
pekifltirme denir.

Çizelge 8.3
El Y›kama 
Davran›fl› Beceri
Analizi



olabilir. TV program›n› gazeteden okuyup be¤enmeyerek TV’yi açmama, itici uya-
ran›n engellenmesine (kaç›nma); sevmedi¤imiz bir fley bafllay›nca TV’yi kapama
itici uyaran›n sona erdirilmesine (kaçma) örnektir. Olumsuz pekifltirme, itici uya-
ran›n ortadan kalkmas› ile gerçekleflti¤i için e¤itim ortamlar›nda pek fazla kullan›l-
mamaktad›r. Olumsuz pekifltireçler okuldan ya da ö¤retmenden nefret etme, olum-
suz benlik kavram› gelifltirme gibi yan etkilere de yol açabilmektedir.

Gece yar›s› a¤layan bir bebe¤i annenin kuca¤›na almas›yla bebe¤in susmas›
olumsuz pekifltirmeye örnek olarak verilebilir. Bu klasik örnekte itici uyaran, ge-
ce yar›s› bebe¤in a¤lamas›, davran›fl annenin bebe¤i kuca¤›na almas›, olumsuz pe-
kifltirme ise kuca¤a al›nan bebe¤in susmas›d›r. Annenin davran›fl›, itici uyaran›n
ortadan kalkmas› ile pekiflmektedir. Di¤er bir deyiflle, annenin ileride bebe¤i a¤-
lad›¤›nda onu kuca¤›na alma olas›l›¤› artmaktad›r. Bir baflka örnek ise, ödevini
yapmadan s›n›fa gelen ö¤rencinin, ö¤retmeni taraf›ndan s›n›fa flikayet edilmesi
üzerine, bir sonraki sefer ödevini yaparak derse gelmesi olarak verilebilir. Bu ör-
nekte yer alan itici uyaran flikayet edilmek, davran›fl ise ödevleri tamamlayarak
derse gelmektir.

Olumsuz pekifltirme, ortamda bir itici uyaran›n varl›¤›n› gerektirdi¤i için, bir ö¤-
retim stratejisi olarak kullan›lmas› önerilmemektedir. Özellikle çocuklarla çal›fl›r-
ken olumlu pekifltirmenin olumsuz pekifltirmeye ye¤lenmesi önerilmektedir. Bir
baflka deyiflle, bir davran›fl›n yerine getirilebilmesi için, ortama bir itici uyaran su-
nulmas› ve davran›fl›n bu itici uyaran›n ortamdan kald›r›lmas› için yerine getirilme-
si, etik aç›dan do¤ru bulunmamaktad›r.

PEK‹fiT‹REÇ TÜRLER‹
Birincil ve ikincil pekifltireç olmak üzere iki tür pekifltireç vard›r. Birincil pekiflti-
reçler; içsel ya da biyolojik gereksinimlerimizi karfl›layan pekifltireçlerdir. Yiyecek,
içecek, uyku, cinsellik birincil pekifltireçlere örnek olarak verilebilir. Birincil pekifl-
tireçler s›kl›kla okul öncesi dönemde kullan›lmakta olup, e¤itim düzeyi ve yafl art-
t›kça kullan›labilirli¤i ve etkilili¤i azalmaktad›r. fiimdi birincil pekifltireçlerin özel-
liklerinden k›saca söz edelim.

• Birincil pekifltireçler çok fazla sunuldu¤unda ya da hiç sunulmad›¤›nda, bi-
reyin o pekifltirece iliflkin afl›r› doygunluk ya da yoksunluk yaflamas›na ne-
den olabilir.

• Birincil pekifltireçler zaman içinde pekifltireç olma özelli¤ini kaybetmezler.
• Birincil pekifltireçlerin sistematik olarak kullan›m› amaçlanm›flsa, uygulama-

c› birincil pekifltirece bireyin uygulama zamanlar› d›fl›nda kolayca ulaflmas›-
n› engellemelidir.

• Birincil pekifltireçler mutlaka az miktarda sunulmal›d›r.
Birincil pekifltirecin yararlar›na ve s›n›rl›l›klar›na de¤inmek gerekirse, k›saca

flöyle özetlenebilir. Birincil pekifltireçler ö¤retilmesi gereken pekifltireçler de¤ildir.
Dolay›s›yla, kolayl›kla uygulanabilir. Ancak, her zaman ikincil pekifltireçlerle bir-
likte kullan›lmas›; dolay›s›yla, zamanla yerlerini ikincil pekifltireçlere b›rakmas›
önerilmektedir.

Birincil pekifltireçlerin s›n›rl›l›klar› ise, flöyle s›ralanabilir. Birincil pekifltireçlerin
sunulmas› ile ö¤retilen davran›fllar›n genellenebilmesinin sa¤lanmas› kolay de¤il-
dir. Di¤er bir s›n›rl›l›k ise, bireyin birincil pekifltireç almas›n›n toplumsal yaflama
ters düflebilmesidir. Üçüncü olarak ise, birincil pekifltireçlere karfl› afl›r› doygunluk
oluflmas› ve birincil pekifltireçlerin bir davran›fl üzerindeki etkilili¤inin k›sa sürede
azalabilme ya da tamamen ortadan kalkma olas›l›¤›d›r.
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Biyolojik gereksinimlerimizi
karfl›lamaya yönelik olan ve
bir ö¤renme yaflant›s›na
ba¤l› olmaks›z›n hofla gidici
özellik tafl›yan pekifltireçlere
birincil pekifltireç denir.



‹kincil pekifltireçler ise, biyolojik gereksinimlerimizi karfl›lamaya yönelik ol-
mayan ya da yaflamsal önemi olmayan ancak, bireyin hofl buldu¤u ö¤renme sonu-
cunda pekifltirici özellik kazanm›fl pekifltireçlerdir. ‹kincil pekifltireçlerin pekifltirici
özellikleri genellikle klasik koflullama ile kazan›lmaktad›r. ‹lk bafllarda bir çocuk
için “aferin” bir nötr uyaran olabilir; dolay›s›yla, bir anlam ifade etmeyebilir. An-
cak, bu ikincil pekifltireç fleker, çikolata gibi bir birincil pekifltireçle birlikte sunul-
du¤unda çocuk ikincil pekifltirecin pekifltirici özelli¤ini kavrar. Böylece, giderek
ikincil pekifltireç daha s›k tek bafl›na sunulursa, zamanla birincil pekifltireç olmak-
s›z›n da etkili olma özelli¤i gösterir.

‹kincil pekifltireç türleri dört grupta toplan›r: nesnel pekifltireçler, etkinlik pekifl-
tireçleri, sosyal pekifltireçler ve sembol pekifltireçler. Nesnel pekifltireçler; oyuncak,
eflya, araç gibi bireyin kullanabilece¤i somut nesnelerdir. Etkinlik pekifltireci; uçurt-
ma yapmak, flark› söylemek, fliir okumak gibi bireyin sözel ya da bedensel bir u¤-
rafl› yerine getirmesidir. Sosyal pekifltireçler, gülümseme, övgüde bulunma, sar›l-
ma, gibi sosyal bir anlam içeren pekifltireçlerdir. Sembol pekifltireçler ise, kendi
bafllar›na bir anlam› olmayan ancak baflka bir pekifltireçle de¤ifl tokufl edilen y›l-
d›z, kupon, jeton gibi dönüfltürülebilir nesnelerdir.

fiimdi de ikincil pekifltireçlerin özelliklerine k›saca de¤inelim. ‹kincil pekifltireç-
ler ay›rdedilebilir biçimde olumlu olmal›d›r, pekifltireç olma özelliklerini korumak
üzere çeflitlendirilmelidir. Örne¤in, bir sosyal pekifltireç olarak “aferin” kullan›l›-
yorsa, zaman zaman “bafl okflamas›”, “çok iyi oldu” vb. ifadeler de kullan›lmal›d›r.
Böylece, bireyin çeflitli pekifltireçleri almas›, bu pekifltireçleri tan›mas› ve pekiflti-
reçlerin do¤al ortamlarda sunuldu¤u gibi sunulmas› sa¤lanm›fl olur.

‹kincil pekifltireçlerin özelliklerinden sonra, biraz da ikincil pekifltireç sunma-
n›n yararlar›na ve s›n›rl›l›klar›na de¤inelim. Pek çok durumda ikincil pekifltireçleri
bulundurmak daha kolay oldu¤u için daha kullan›fll› olmas›, ikincil pekifltireçleri
sunman›n daha ola¤an bir görünüm tafl›mas›, ikincil pekifltireç kullan›larak ö¤reti-
len davran›fllar›n genellenebilirli¤i daha yüksek olmas› ve fiziksel bir yak›nl›k ge-
rektirmeden sunulabilmesi yaralar› olarak s›ralanabilir.

‹kincil pekifltireç sunman›n s›n›rl›l›¤› ise, sunulan pekifltirecin zamanla pekiflti-
reç olma özelli¤inin azalmas› ya da bu özelli¤in tamamen ortadan kalkmas› olarak
özetlenebilir. Bu durumda bu ikincil pekifltireç bir birincil pekifltireçle birlikte su-
nulur ve zamanla birincil pekifltireç siliklefltirilerek ikincil pekifltirecin pekifltireç ol-
ma özelli¤i tekrar sa¤lanabilir. Ya da ikincil pekifltireç arada bir birincil pekifltireç-
le birlikte sunularak etkisizleflmesi önlenebilir.

Daha önce de aç›klad›¤›m›z gibi öncelikle ikincil pekifltireçlerin kullan›lmas›na
yer verilmelidir. Ancak, bir birey için etkili bir ikincil pekifltireç bulunamad›¤›nda
birincil pekifltireçlerle efllenerek sunulmal› ve zamanla birincil pekifltireçler siliklefl-
tirilerek ortadan kald›r›lmal›d›r. ‹kincil pekifltireçler aras›nda da öncelikle sosyal
pekifltireçlerin kullan›m› ye¤lenmelidir. Çünkü sosyal pekifltireçlerin kullan›m› da-
ha kolay, do¤al ve ucuzdur. Kullan›lan sosyal pekifltireç etkisiz ise; bir baflka pe-
kifltireçle (örne¤in, etkinlik) efllenerek sunulmal› ve zamanla di¤er pekifltirecin su-
nulmas› siliklefltirilerek o pekifltireç tamamen ortadan kald›r›lmal› ve sosyal pekifl-
tirecin pekifltireç olma özelli¤ini kazanmas› sa¤lanmal›d›r.

PEK‹fiT‹RME TAR‹FES‹
Pekifltirme tarifesi olumlu ya da olumsuz pekifltirmenin ne s›kl›kla ya da ne sü-
reyle gerçekleflece¤ini belirler. Befl tür pekifltirme tarifesi vard›r:
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Biyolojik gereksinimlerimizi
karfl›lamaya yönelik olmayan
ve bir ö¤renme yaflant›s›na
ba¤l› olarak hofla gidici
özellik kazanm›fl olan
pekifltireçlere ikincil
pekifltireç denir.

Dört tür ikincil pekifltireç
vard›r: 
• Nesnel pekifltireçler,
• Etkinlik pekifltireçleri,
• Sosyal pekifltireçler,
• Sembol pekifltireçler.

Pekifltirmenin ne s›kl›k ya da
süreyle sunulaca¤›na iliflkin
yap›lan planlamaya
pekifltirme tarifesi denir.



• Sürekli pekifltirme,
• Sabit oranl› pekifltirme,
• Sabit zaman aral›kl› pekifltirme,
• De¤iflken oranl› pekifltirme,
• De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme.
Sürekli pekifltirme, art›r›lacak hedef davran›fl›n her sergileniflinde pekifltirecin

sunulmas›d›r. Örne¤in, art›r›lmak istenen davran›fl do¤ru olarak beslenme saatin-
de beslenme çantas›n› masaya getirmek ise, çocuk bu davran›fl› her sergilemesin-
de sonra pekifltireç sunulur. 

Oranl› pekifltirme de belirli bir oran belirlenerek pekifltirecin sunulmas›d›r ve
sabit oranl› ve de¤iflken oranl› pekifltirme olmak üzere ikiye ayr›l›r. Sabit oranl›
pekifltirmede bir oran belirlenir ve davran›fl o oranda sergilendi¤inde pekifltireç
sunulur. Örne¤in, her üç hedef davran›fltan sonra pekifltireç sunulmas› (SOP3).
De¤iflken oranl› pekifltirmede ortalama bir oran belirlenir ve belli bir zaman di-
liminde (örne¤in, bir gün) bu ortalamaya ulafl›lacak flekilde pekifltirme yap›l›r. Ör-
ne¤in, oran 1/4 ise, 2., 8., 2., hedef davran›fl pekifltirilir; dolay›s›yla belirlenen oran
ortalama olarak uygulan›r. Böylece çocuk ya da birey kaç›nc› davran›fltan sonra
pekifltirilece¤i beklentisine girmeksizin hedef davran›fl› sergiler.

Zaman aral›kl› pekifltirme tarifesi ise, davran›fl belirli bir süre ile gerçekleflti-
rildi¤inde davran›fl›n pekifltirilmesidir. Sabit zaman aral›kl› ve de¤iflken zaman ara-
l›kl› pekifltirme tarifesi olmak üzere ikiye ayr›l›r. Sabit zaman aral›kl› pekifltir-
me, belli bir zaman aral›¤›nda azalt›lmak istenen hedef davran›fl hiç gerçekleflme-
di¤inde ya da belli bir ölçütün alt›nda gerçekleflti¤inde; artt›r›lacak hedef davran›fl
ise ölçütü karfl›lar düzeyde sergilendi¤inde, pekifltireç sunulmas›d›r. Azalt›lmas› ya
da ortadan kald›r›lmas› amaçlanan bir davran›fl için örnek olarak, iki saat süresin-
ce çocu¤un hiç kendine zarar verme davran›fl› sergilememesi nedeniyle çocu¤un
pekifltirilmesi verilebilir. Art›r›lmas› amaçlanan bir hedef davran›fl için ise örnek
olarak çocu¤un 45 dak. içinde ödevlerini bitirmesi durumunda pekifltirilmesi veri-
lebilir. De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirmede ise, ortalama bir süre belirlenir
(örn., DSP6) ve belirlenen bu ortalama sürede davran›fl›n sergilenmesi pekifltirilir.
Örne¤in bir davran›fl 4 dak., 10 dak. ve 4 dak.’l›k gözlem sürelerinde gözlenebilir
ve bu sürelerin bitiminde sergilendi¤inde pekifltirilebilir.

CEZA
‹zledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› azaltan davran›fl sonras› çevresel olay ya da du-
ruma ceza denir. Ceza da olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayr›l›r. Olumlu ce-
za, davran›fl› izleyen durumda, davran›fl›n ilerde yap›lma olas›l›¤›n› azalt›c› hofla
gitmeyen bir uyaran›n sunulmas›d›r. Bu uyarana cezaland›r›c› uyaran ya da k›saca
ceza denir. Örne¤in, elefltirme, azarlama, vb. Olumsuz ceza ise, davran›fl› izleyen
durumda, ortamdan bir uyaran›n kalkmas›d›r. Uyaran›n ortamdan kalkmas›, izledi-
¤i davran›fl›n ilerde yap›lma olas›l›¤›n› azalt›r. Örne¤in, TV’yi kapatmak, çocu¤un
elinden oyunca¤› almak. ‹simlerindeki olumlu, olumsuz ifadelerinden dolay› pe-
kifltirme ve cezan›n kar›flt›r›labildi¤i görülmektedir. Çizelge 15.3’te pekifltirme ve
cezan›n temel farkl›l›klar›n›n neler oldu¤u, nas›l uyguland›klar› ve sonuçland›klar›
özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

T›pk› pekifltireç gibi ceza da bireysel olma özelli¤ini tafl›r. Di¤er bir deyiflle, bir
birey için ceza olma özelli¤i tafl›yan s›n›f etkinli¤inin d›fl›nda b›rak›lma davran›fl›
bir baflka birey için pekifltirici özellik tafl›yabilir. Dolay›s›yla, birey ve özellikleri ö¤-
renildikten sonra o birey için etkili cezan›n ne olaca¤›na karar verilmelidir.
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Bir davran›fl› izleyen 
durumda ortama hofla 
gitmeyen bir uyaran›n 
eklenmesiyle davran›fl›n
ileride gerçekleflme s›kl›¤› ya
da süresinin azalmas›na yol
açan duruma ceza denir. 

Olumlu  ceza istenmeyen
davran›fltan sonra ortama
hofla gitmeyen bir uyaran
eklenmesi; olumsuz ceza
ise istenmeyen davran›fltan
sonra ortamda bulunan
hofla giden bir uyaran›n 
çekilmesine denir.



S›n›f ortam›nda ceza en son baflvurulacak teknik olmal›d›r. Ceza tekni¤inden
önce ö¤retmen daha olumlu olan teknikleri kullanmay› denemeli ve bu teknikler-
le amaç karfl›lanmad›¤› durumlarda ceza tekni¤ine baflvurmal›d›r.

SÖNME VE KEND‹L‹⁄‹NDEN GER‹ GELME
Sönme, pekifltirme ile do¤rudan iliflkili bir durumdur. Sönme, daha önce pekiflti-
rilmifl davran›fl›n pekifltirilmemeye bafllanmas›; buna ba¤l› olarak davran›fl›n azal-
mas› ve ortadan kalkmas› olarak tan›mlan›r. Sönme uygulamas›n›n bafl›nda davra-
n›flta art›fl ve çeflitlenme olabilir. Bu duruma ise, sönme patlamas› denmektedir.
Ancak, kararl› uygulamalarla, davran›fl giderek azal›r ve ortadan kalkar. Örne¤in,
Asl› ö¤retmen ö¤rencisi Veli’yi s›n›fta kalem ve silgisini a¤z›na ald›¤› için sürekli
“Veli, kalemini a¤z›ndan çek.”, “Veli öyle yapma” biçiminde uyarmaktad›r. Veli ö¤-
retmeninin kendisine yöneltti¤i bu ilgiden oldukça memnundur ve bu davran›fl›na
devam etmektedir. Gerçekte bu öyküde yer alan ifade Asl› Ö¤retmenin olumlu pe-
kifltirme uygulad›¤›n› göstermektedir (Veli’ye “öyle yapma.” “Kalemini a¤z›nda
çek” ifadelerini kullanma yoluyla ilgisini yönelterek kalem ve silgiyi a¤za alma
davran›fl› artt›rmaktad›r). Ö¤retmen uygun olmayan davran›fla neden olan pekiflti-
reci geriye çekerek sönme tekni¤ini uygulamaya karar verir. Dolay›s›yla, Veli ka-
lem, silgi vb. araç gereçlerini a¤z›na ald›¤›nda Asl› ö¤retmen bu durumu görmez-
den gelmektedir. Asl› ö¤retmen Veli’nin bu davran›fl›n› görmezden gelmeye baflla-
d›ktan bir süre sonra Veli’nin bu davran›fl› artm›fl, kendisinin ve s›ra arkadafl›n›n
defter kitap vb. araç gereçlerine de zarar vermeye bafllam›flt›r. Gördü¤ünüz gibi ör-
ne¤imizde sönme patlamas› gerçekleflmifltir. Asl› Ö¤retmen kararl› bir biçimde
sönme tekni¤ini uygulad›¤› için davran›fl giderek azalm›fl ve zamanla tamamen or-
tadan kalkm›flt›r.

Sönme olay›ndan sonra kifli davran›fl›n ö¤retildi¤i ortama geri döndürülürse,
t›pk› klasik koflullamada oldu¤u gibi davran›fl kendili¤inden geri gelir. Ancak, ilk
bafltaki ö¤renme sürecinde oldu¤u kadar kuvvetli olmayabilir ve bu davran›flta
sönme daha kolay gerçekleflebilir.
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Pekifltirme

Nas›l Uygulan›r:

Teknikler:

Ne ile Sonuçlan›r:

Daha önce pekifltirilen bir
davran›fl›n pekifltirilmemeye
bafllanmas›yla birlikte 
azalmas› ya da tamamen
ortadan kalkmas›na sönme
denir.

Sönme patlamas›, 
pekifltirilmeyen davran›fl›n
bafllang›çta artmas› ya da
çeflitlenmesidir.

Çizelge 8.4
Pekifltirme ve 
Ceza 
Uygulamalar›

Kaynak: Zastrow ve
Kirst-Ashman
(1996)’dan
uyarlanm›flt›r.



GENELLEME VE AYIRT ETME
T›pk› klasik koflullama kuram›nda oldu¤u gibi, edimsel koflullama kuram›nda da
bir uyarana verilen tepkinin benzer uyaranlar›n varl›¤›nda da tekrarlanmas›na uya-
ran genellemesi denir. Baba dedi¤i için pekifltirilen bir bebe¤in bütün yetiflkin
erkeklere baba demesi genellemeye örnek olarak verilebilir.

Tepki genellemesi ise, uyaran›n sabit kal›p verilen tepkinin çeflitlendi¤i ge-
nellemedir. Örne¤in, çocu¤un okuldan ayr›l›rken hoflçakal›n, iyi günler gibi ayn›
anlam› karfl›layan de¤iflik tepkiler vermesidir. Verilen örnekten de anlafl›ld›¤› gibi
uyaran okuldan ayr›lma, çeflitlenen tepki ise bir veda ifadesi olan “hoflçakal›n” ve
“iyi günler” ifadesidir.

Ay›rt etme süreci edimsel koflullamada yaln›zca belirli bir uyaran›n varl›¤›nda
verilen tepkinin pekifltirilmesi yoluyla sa¤lan›r. Örne¤in babas›n› gördü¤ünde be-
be¤in bazen “baba” bazen de “dada” dedi¤ini düflünelim. Çocu¤un do¤ru tepkiyi
ay›rt etmesini sa¤layabilmek için babas›n› gördü¤ünde “baba” dedi¤inde pekiflti-
reç sunulur, “dada” dedi¤inde ise pekifltireç sunulmaz di¤er bir deyiflle görmez-
den gelinir.

KLAS‹K KOfiULLAMA VE ED‹MSEL KOfiULLAMA 
KURAMININ BENZERL‹KLER‹ VE FARKLILIKLARI
‹ki ö¤renme kuram› aras›ndaki en temel benzerlik her ikisinde de ö¤renmenin bir
koflullama ile gerçekleflmesidir. Yine her iki ö¤renme kuram›nda da genelleme ve
ay›rt etme ve sönme ve kendili¤inden geri gelme süreçleri söz konusudur.

‹ki kuram›n farkl›l›klar›n›n neler oldu¤una gelince daha önce de aç›kland›¤›
gibi, klasik koflullama da davran›fl bir uyarana ba¤l› olarak pasif bir biçimde ger-
çekleflirken; edimsel koflullama kuram›nda davran›fl kendili¤inden ço¤unlukla so-
nuçlar› düflünülerek ortaya ç›kar. Klasik koflullama kuram›nda uyaran-tepki iliflki-
si söz konusuyken, edimsel koflullama kuram›nda uyaran-tepki-uyaran iliflkisi söz
konusudur. 
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Ö¤retimde kullan›lan
uyarana verilen tepkinin
benzer uyaranlar›n
varl›¤›nda da
tekrarlanmas›na uyaran
genellemesi denir.

Uyaran›n sabit kal›p tepkinin
çeflitlenmesine tepki
genellemesi denir.

Belirli bir uyaranun
varl›¤›nda belirli bir tepkinin
verilmesine ay›rt etme
denir. 
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Ö¤renme
Ö¤renme, deneyimler sonucu birey davran›flla-
r›nda görülen kal›c› de¤iflikliklerdir. Kiflide yor-
gunluk, heyecan ya da olgunlaflma sonucu olan
de¤ifliklikler ö¤renme olarak ele al›nmamal›d›r.
Ö¤renme her zaman kendili¤inden gerçekleflme-
yebilir. Dolay›s›yla, ço¤u zaman ö¤retime gerek-
sinim duyulmaktad›r. Ö¤renme bebeklikte baflla-
yan ve yaflam›n sonuna kadar süren yaflam boyu
süren bir süreçtir.

Ö¤renmenin özellikleri
Ö¤renmenin özellikleri dört grupta toplanabilir:
(a) Ö¤renme sonucu davran›flta gözlenebilir bir
de¤ifliklik gerçekleflir. (b) Ö¤renme ile birlikte
genellikle davran›fltaki de¤ifliklik belli bir süre
devam eder. (c) Ö¤renme sonucu gerçekleflen
de¤ifliklikler deneyimlere ba¤l› olarak kazan›l›r.
(d) Davran›fltaki de¤ifliklik bireyin büyümesi, ol-
gunlaflmas›, bir ilaç almas› sonucunda de¤il, yal-
n›zca bireyin edindi¤i deneyimler sonucunda
gerçekleflir.

Klasik koflullama kuram› ve koflullanma ilkeleri
Klasik koflullama kuram›, belli bir uyaran›n varl›-
¤›nda belli bir tepkinin (davran›fl›n) ortaya ç›k-
mas› olarak tan›mlanmaktad›r. Klasik koflullama
kuram›nda uyaran tepki iliflkisi söz konusudur.
Koflulsuz uyaran bireyde ö¤renme yaflant›s›na
ba¤l› olarak tepkide neden olan uyarand›r. Ko-
flulsuz uyarana verilen tepki ise koflulsuz tepki
olarak tan›mlan›r. Nötr uyaran, bireyde herhangi
bir tepkiye neden olmayan uyarand›r. Klasik ko-
flullama kuram›na göre koflulsuz uyaranla birlik-
te sunulan nötr uyarana da birey ayn› koflulsuz
tepkiyi verir. Zaman içinde nötr uyaran yaln›z
sunuldu¤unda da birey koflulsuz tepkide bulu-
nur. Nötr uyaran koflulsuz uyaranla efllenerek su-
nuldu¤u için zaman içinde koflullu uyaran olma
özelli¤i kazan›r. Koflullu uyarana sunulan tepki-
ye ise koflullu tepki denir. Klasik koflullama ku-
ram›n›n ilkeleri; (a) bitifliklik- koflullu uyaran ile
koflulsuz uyaran›n birbirine yak›n aral›klarla su-
nulmas›, (b) habercilik- koflullu uyaran›n, kendi-
sinden sonra koflulsuz uyaran›n gelece¤ini an›m-
sat›c› özellikte olmas›, (c) pekifltirme- ö¤renme
sürecinde koflulsuz uyaran›n meydana getirdi¤i
etkidir.

Klasik koflullama kuram›na göre sönme ve ken-

dili¤inden geri gelme ve genelleme ve ay›rt etme

Koflullu uyaran›n tek bafl›na koflullu tepkiye yol
açma özelli¤ini kaybetmesine sönme denir. Bu
durumda koflullu uyaran ve koflulsuz uyaran, bir
arada sunularak, organizman›n tekrar koflullu tep-
kiyi sergilemesi sa¤lan›r. Sönme süreci ö¤reni-
lenlerin unutturulmas› gibi bir süreç de¤ildir; sön-
me süreci daha önce koflullamada ö¤renilen dav-
ran›fllar›n tam karfl›t› yeni davran›fllar›n ö¤renil-
mesi süreci olarak ele al›nmal›d›r. Sönme olay›
gerçeklefltikten sonra ö¤renmenin tamamen orta-
dan kalkmad›¤› görülmüfltür. Koflulsuz ve koflul-
lu uyaran tekrar bir arada sunulmaya baflland›-
¤›nda koflulsuz tepkinin tekrar geri geldi¤i görül-
mektedir. Bu sürece kendili¤inden geri gelme de-
nir. Genelleme, belirli bir uyarana koflullanan tep-
kinin, bu uyarana benzer di¤er uyaranlar›n su-
nulmas›nda da ortaya ç›kmas›d›r. Genellemenin
tersi olan ay›rt etmede ise, birey koflullu uyaran›
di¤er uyaranlardan ay›rt ederek tepkide bulunur.

Klasik koflullama kuram›n›n e¤itim ortam›ndaki

do¤urgular›

Klasik koflullama genellikle tutum ve duygular›n
oluflmas›nda etkilidir. Dolay›s›yla, ö¤retmen ve
di¤er okul personeli olumlu duygular›n oluflmas›-
n› kolaylaflt›ran koflullar haz›rlamal›d›rlar. Klasik
koflullama kuram›n›n s›n›fta ö¤renme ö¤retme or-
tam›nda kullan›m alan› s›n›rl›d›r; ancak, duygusal
özelliklerin kazand›r›lmas›nda önemlidir.

Edimsel koflullama kuram› ve ilkeleri

Edimsel koflullama kuram›, davran›flç› yaklafl›m
içinde yer alan ve uygulama ortamlar›nda en s›k
kullan›lan kuramlardan biridir. Edimsel koflulla-
ma kuram›nda uyaran-tepki-uyaran iliflkisi söz
konusudur. Edimsel koflullama kuram›n›n ilkele-
ri flunlard›r: (a) ö¤renme, çevresel de¤iflikliklere
ba¤l› olarak gerçekleflir. (b) içsel durumlarla de-
¤il gözlenebilir, belli bir yolla ölçülebilir ve tek-
rarlanabilir davran›fllarla ilgilidir. (c) refleks tep-
kileri d›fl›ndaki tüm insan davran›fllar› ö¤renilmifl
davran›fllard›r. (d) davran›fl ve çevre iliflkilerini
bilimsel olarak aç›klayabilmek için, davran›fl ve
çevre özelliklerinin fiziksel (gözlenebilir ve ölçü-
lebilir) terimlerle tan›mlanmas› gerekir. (e) dav-
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ran›fl ve çevre iliflkilerini bilimsel olarak aç›klaya-
bilmek için, davran›fl öncesi ve davran›fl sonras›
uyaranlar ile, davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› gözle-
mek ve kaydetmek gerekir. (f) davran›fl ve çevre
iliflkilerine iliflkin yasalar, tüm insan ve hayvan
türleri için geçerlidir.

fiekil verme ve zincirleme

fiekil verme yeni davran›fllar›n ö¤retiminde kul-
lan›lan bir tekniktir. fiekil verme tekni¤inde yeni
bir davran›fl, davran›fl›n ard›fl›k yaklafl›klar› sergi-
ledikçe pekifltirilmesi yoluyla kazand›r›l›r. Ö¤re-
timin ilk bafllar›nda hedef davran›fla benzeyen
davran›fl pekifltirilir. Bu davran›fl tutarl› bir biçim-
de yap›l›r hale geldi¤inde hedef davran›fla daha
çok benzeyen bir baflka davran›fl benimsenir ve
yaln›zca bu davran›fl pekifltirilir. Zincirleme, bir
davran›fl›n kendisini oluflturan daha basit ö¤reti-
lebilir davran›fllara bölünerek ö¤retilmesidir. ‹le-
riye zincirleme, geriye zincirleme ve tüm basa-
maklar›n bir arada ö¤retimi olmak üzere üç tür
zincirleme vard›r.

Edimsel koflullama kuram›n›n ögeleri

Edimsel koflullama kuram›nda yer alan önemli
ögeler pekifltirme (olumlu ve olumsuz pekifltir-
me) ve cezad›r. ‹zledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›-
¤›n› artt›ran davran›fl sonras› çevresel olay ya da
duruma pekifltirme denir. Pekifltirme, olumlu ve
olumsuz olmak üzere ikiye ayr›l›r. Olumlu pe-
kifltirme, bir davran›fl› izleyen durumda ortama
bir uyaran›n eklenmesiyle o davran›fl›n ileride
yap›lma olas›l›¤›n›n artt›r›lmas›d›r. Olumsuz pe-
kifltirme ise, davran›fl› izleyen durumda ortam-
dan bir itici uyaran›n kald›r›larak davran›fl›n ile-
ride yap›lma olas›l›¤›n›n artt›r›lmas›d›r. Olumlu
pekifltirme sürecinde yer alan uyarana pekifltireç
denir. Birincil ve ikincil pekifltireç olmak üzere
iki tür pekifltireç vard›r. ‹zledi¤i davran›fl›n olu-
flum s›kl›¤›n› azaltan davran›fl sonras› çevresel
olay ya da duruma ceza denir. Ceza da olumlu
ve olumsuz olmak üzere ikiye ayr›l›r. Olumlu
ceza, davran›fl› izleyen durumda, davran›fl›n iler-
de yap›lma olas›l›¤›n› azalt›c› uyaran›n varl›¤›d›r.
Olumsuz ceza ise, davran›fl› izleyen durumda,
ortamdan bir uyaran›n kalkmas›d›r. Uyaran›n or-
tamdan kalkmas›, izledi¤i davran›fl›n ilerde ya-
p›lma olas›l›¤›n› azalt›r.

Pekifltirme tarifesi

Pekifltirme tarifesi pekifltirmenin ne s›kl›kla ya
da ne süreyle gerçekleflece¤ini belirler. Hiç pe-
kifltirmemeden sürekli pekifltirmeye do¤ru bir
süreçtir. Befl tür pekifltirme tarifesi vard›r: (a) sü-
rekli pekifltirme, (b) sabit oranl› pekifltirme, (c)
sabit zaman aral›kl› pekifltirme, (d) de¤iflken
oranl› pekifltirme ve (e) de¤iflken zaman aral›kl›
pekifltirme.

Edimsel koflullama kuram›na göre sönme ve ken-

dili¤inden geri gelme ve genelleme ve ay›rt etme

Sönme, daha önce pekifltirilmifl davran›fl›n pekifl-
tirilmemeye bafllanmas›; buna ba¤l› olarak dav-
ran›fl›n azalmas› ve ortadan kalkmas› olarak ta-
n›mlan›r. Sönme uygulamas›n›n bafl›nda davra-
n›flta art›fl ve çeflitlenme olabilir. Bu duruma ise,
sönme patlamas› denmektedir. Sönme olay›ndan
sonra kifli davran›fl›n ö¤retildi¤i ortama geri dön-
dürülürse, t›pk› klasik koflullamada oldu¤u gibi
davran›fl kendili¤inden geri gelir. Bir uyarana ve-
rilen tepkinin benzer uyaranlar›n varl›¤›nda da
tekrarlanmas›na uyaran genellemesi denir. Uya-
ran›n sabit kal›p verilen tepkinin çeflitlendi¤i ge-
nelleme ise tepki genellemesidir. Ay›rt etme ise,
yaln›zca belirli bir uyaran›n varl›¤›nda belirli bir
tepkinin verilmesidir.

Klasik ve edimsel koflullama kuramlar›n›n ben-

zerlik ve farkl›l›klar›

‹ki kuram aras›ndaki en önemli benzerlik, her
ikisinde de ö¤renmenin koflullama ile gerçeklefl-
mesidir. Ayr›ca, her iki kuramda da genelleme
ve ay›rt etme, sönme ve kendili¤inden geri gel-
me süreçleri söz konusudur. ‹ki kuram›n farkl›-
l›klar› ise, klasik koflullama da davran›fl bir uya-
rana ba¤l› olarak pasif bir biçimde gerçekleflir-
ken; edimsel koflullama kuram›nda davran›fl ken-
dili¤inden ço¤unlukla sonuçlar› düflünülerek or-
taya ç›kmas› ve klasik koflullama kuram›nda uya-
ran-tepki iliflkisi söz konusuyken, edimsel koflul-
lama kuram›nda uyaran-tepki-uyaran iliflkisi söz
konusu olmas›d›r. 
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1. Klasik koflullamada nötr uyaranla birlikte sunulan
ve zaman içinde istendik tepkiye yol açan duruma ne
ad verilir?

a. Koflullu uyaran
b. Koflulsuz uyaran
c. Koflullu tepki
d. Koflulsuz tepki
e. Koflullama

2. “Ali çal›flt›¤› iflyerinde haftal›k ücret almaktad›r”
ifadesi hangi pekifltirme tarifesine uygunluk gösterir?

a. De¤iflken oranl› pekifltirme
b. Sürekli pekifltirme
c. Sabit zaman aral›kl› pekifltirme
d. Sabit oranl› pekifltirme
e. De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme

3. ‹zledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› art›ran, davran›fl
sonras› çevresel olay ya da duruma ne ad verilir?

a. Sönme
b. Pekifltirme
c. Ceza
d. Ay›rt etme
e. Genelleme

4. Afla¤›dakilerden hangisi birincil pekifltireçlerin özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Pekifltireçlerin çok fazla sunulmas› ya da hiç su-
nulmamas› durumunda bireye afl›r› doygunluk
ya da yoksunluk yaratmalar›

b. Zaman içinde pekifltireç olma özelli¤ini kaybet-
memeleri

c. Sistematik olarak kullan›m› amaçlanm›flsa,bire-
yin uygulama zamanlar› d›fl›nda pekifltirece ulafl-
mas›n›n zor olmas›

d. Maliyetinin düflük olmas›
e. Az miktarda sunulmalar›n›n gerekli olmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi ikincil pekifltireç sunman›n
yararlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ço¤u durumda ikincil pekifltireçleri bulundur-
mak daha kolay oldu¤u için daha kullan›fll›d›r.

b. ‹kincil pekifltireçlerle ö¤renilen davran›fllar›n
de¤iflikli¤inin genellenebilirli¤i daha yüksek
olmaktad›r.

c. ‹kincil pekifltireçler, bir ö¤renme yaflant›s›na
ba¤l› olmaks›z›n pekifltirici özellik gösterirler.

d. ‹kincil pekifltireçler, fiziksel bir yak›nl›k gerek-
tirmeden de sunulabilirler.

e. ‹kincil pekifltireçleri sunmak daha ola¤an bir gö-
rünüm tafl›r.

6. Afla¤›da yer alan ifadelerden hangisi olumsuz pekifl-
tirmeyi betimler?

a. ‹stenmeyen davran›fltan sonra itici bir uyaran›n
sunulmas›

b. Ortamda bulunan itici uyaran›n çekilmesiyle
davran›fl›n ileride artma olas›l›¤›n›n sa¤lanmas›

c. Bir önuyarana ba¤l› olarak davran›fl sergilendi-
¤inde pekifltirilmesi ve önuyaran yokken davra-
n›fl›n pekifltirilmemesi

d. ‹zledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› ya da süresi-
ni artt›rmak üzere ortama hofla giden bir uyaran
eklenmesi

e. Daha önce pekifltirilen bir davran›fl›n pekifltiril-
memesi

7. “Ahmet’e tüylü bir oyuncak maynun eflli¤inde yük-
sek volümlü bir ses verilmifl ve korktu¤u gözlenmifltir.
Bir süre sonra Ahmet’in tüylü oyuncak koyun, fare, tav-
flan vb. gördü¤ünde de korktu¤u gözlenmifltir” ifade-
sinde yer alan kavram afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kendili¤inden geri gelme
b. Tepki genellemesi
c. Ay›rt etme
d. Sönme
e. Uyaran genellemesi

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›dakilerden hangisi “daha önce pekifltirilen bir
davran›fl›n pekifltirilmemeye bafllanmas› ile davran›flta
bir artma ve çeflitlenme olmas› durumudur?

a. Ayr›ml› pekifltirme
b. Sönme
c. Sönme patlamas›
d. Ceza
e. Genelleme

9. Afla¤›dakilerden hangisi edimsel koflullama kuram›-
n›n ileri sürdü¤ü ilkelerden biri de¤ildir?

a. Ö¤renmenin çevresel de¤iflikliklere ba¤l› olarak
gerçekleflmesi

b. Edimsel koflullaman›n içsel durumlarla de¤il,
gözlenebilir, belli bir yolla ölçülebilir ve tekrar-
lanabilir davran›fllarla ilgili olmas›

c. Refleks tepkileri d›fl›ndaki tüm insan davran›flla-
r›n›n ö¤renilmifl davran›fllar olmas›

d. Koflullu uyaran›n kendisinden sonra koflulsuz
bir uyaran›n gelece¤ini organizmaya an›msat›c›
özellikte olmas›

e. Olumlu davran›fllar gibi olumsuz davran›fllar›n
da ö¤renmeyle kaz›n›lmas›

10.Afla¤›dakilerden hangisi cezan›n özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. Bireysellik özelli¤i tafl›maz.
b. Davran›fl› izleyen durumda ileride davran›fl›n ya-

p›lma olas›l›¤›n› azalt›r.
c. E¤itim ortamlar›nda en son baflvurulacak teknik

olmal›d›r.
d. Davran›fl› izleyen durumda ortamdan hofla gi-

den bir uyaran›n çekilmesiyle davran›fl›n yap›l-
ma olas›l›¤›n› azalt›r.

e. Kullan›lan tekni¤in ceza olabilmesi için mutla-
ka davran›flta bir azalmaya yol açm›fl olmas›
gerekir.

Koflullanma ve Reklamc›l›k

Klasik koflullanma deyince hepimizin akl›na ilk gelen
Ivan Pavlov’un köpe¤i oluyor. Pavlov’un deneyinde
köpek normalde salg› tepkisi göstermedi¤i bir uyar›c›y›
-ki bu bir zil olabilir- yiyecek izledi¤inde bu iki uyaran
aras›nda bir iliflki kuruyor ve salt bu nötr uyar›c› (zil)
sunuldu¤unda bile tükürük salg›lamaya bafll›yor. Çün-
kü yiyecek, hayvan›n zile salg› tepkisi verme davran›fl›-
n› ö¤renmesinde ödül konumunda sunulmufl oluyor.
Peki, yaklafl›k bir as›r önce Pavlov’a Nobel kazand›ran
bu klasik koflullanma deneyinin bu gün reklâmlarda da
kullan›lan bir strateji oldu¤unu hiç düflünmüfl müydü-
nüz? Yan›t›n›z hay›r ise, gelin aradaki ba¤lant›lar› bera-
ber kural›m. Reklâm›n› yapt›¤›m›z ürün henüz kimse-
nin bilmedi¤i ve tan›nmayan bir markaya ait olsun. ‹fl-
te, müflteride hiçbir tepki uyand›rmayan bu ürün bizim
nötr uyar›c›m›z. Bunu çekici ve mümkünse birincil ödül-
lerle öyle bir iliflkilendirmeliyiz ki, müflteriler bizim ürü-
nümüzü sat›n als›nlar. Birincil ödül dediklerimizse te-
mel ihtiyaçlar: yemek, su, cinsellik gibi. ‹flte bu nokta-
da yap›lan, ürünün yan›na çekici bir kad›n ya da erkek
resmi koymak oluyor. Bu resimler, bir ödül s›fat› yük-
lenerek yanlar›ndaki ürün ile iliflkilendiriliyorlar ve kla-
sik koflullanma yoluyla nötr ürüne tepki davran›fl›n›n
ö¤renilmesine yol aç›yorlar. Ancak reklâm›n etkisini
artt›ran bir tak›m unsurlar da göz ard› edilmemeli elbet-
te. Örne¤in, böyle bir reklâm stratejisinde ürün sol,
ödülse sa¤ tarafta sunulmal›. Söz konusu tersi oldu¤un-
da ödülü alan organizma takibinde gelen nötr uyar›c›-
ya dikkat verme gere¤i duymuyor ve aradaki iliflki ku-
rulamad›¤›ndan ö¤renme gerçekleflmiyor. Tabii bu bah-
setti¤imiz s›ralama bizim gibi yaz›y› soldan sa¤a oku-
yan toplumlara özgü bir kural. Örne¤in, yukar›dan afla-
¤›ya do¤ru okuyan toplumlarda ürünün isminin yukar›-
ya, ödülünse afla¤›ya konulmas› gerekiyor. Bugün,
ürünlerle yarat›lan izlenimlerin dayand›¤› temel nokta
iflte bu. Bizim ürünümüzü kullanmak ruhu özgür k›lar,
sizi çekici biri haline getirir ya da mutlu eder” gibi me-
sajlar oldukça güzel ve mutlu manken figürleriyle ürün-
lerin iliflkilendirilmesi yoluyla veriliyor.

Kaynak: Gerric, R. & Zimbardo P. G. Psychology and
Life. (2005) sf.228.
Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran 2006 say›s›ndan 14
02 2008 tarihinde http://services.tubitak.gov.tr/eder-
gi/user/yaziForm1.pdf?cilt=39&sayi=540&sayfa=98&ya-
ziid=21699 adresinden al›nm›flt›r. 
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1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pavlov’un Deneyleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pekifltirme Tarifesi”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pekifltirme” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pekifltireç Türleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pekifltireç Türleri”
bafll›kl› bölümü yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Pekifltirme” bafll›kl›
bölümü yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Genelleme ve Ay›rt
Etme” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Sönme ve
Kendili¤inden Geri Gelme” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Edimsel Koflullama
Kuram› ve ‹lkeleri” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ceza” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Ö¤renme, deneyimler sonucu birey davran›fllar›nda gö-
rülen kal›c› de¤iflikliklerdir. Kiflide ö¤renmeye yol açan
ve sistematiklik içermeyen çevresel özellikler ö¤retme,
sistematik olarak yürütülen çal›flmalar ise ö¤retim ola-
rak adland›r›lmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Bu örnekte yüksek volümlü ses koflulsuz uyaran ve bu
sese karfl› ortaya ç›kan korkma tepkisi ise koflulsuz tep-
kidir. Önceleri nötr uyaran olan fare yüksek volümlü
sesle efllenerek sunuldu¤u için zamanla koflullu uyaran
olma özelli¤ini kazanm›flt›r.

S›ra Sizde 3

Klasik koflulla ilkeleri kullan›larak genellikle duygu ve
tutumlar›n ö¤retildi¤i bilinmektedir. Ö¤retmen, bu nok-
tadan hareketle ö¤rencilerinin olumlu duygu ve tutum-
lar gelifltirmesine yard›mc› olabilir. Bu amaçla çevrede-
ki uyaranlar› kontrol edebilir, ö¤rencilere karfl› sevecen
ve anlay›fll› davranarak olumlu duygu ve tutumlar›n ge-
liflmesine yard›mc› olabilir.

S›ra Sizde 4

Yüzme ö¤renmek istemeyen bir çocu¤a flekil verme
tekni¤i kullan›larak yüzme ö¤retimi hedeflendi¤inde
önceleri çocu¤un plaja gelmesi hedeflenebilir ve pe-
kifltirilir, ard›ndan suya biraz da yak›n durmas›, daha
sonra suya ayaklar›n› ve ellerini sokmas›, daha sonra
suya tamamen girmesi ve son olarak yüzme egzersizle-
ri yapmas› hedeflenebilir ve bu davran›fllar› sergiledik-
çe pekifltirilir.

S›ra Sizde 5

Bir çocuk için pekifltirici özellik tafl›yan çikolata tatl› g›-
dalardan hofllanmayan bir çocuk için pekifltirici özellik
tafl›mayabilir. Dolay›s›yla, pekifltireçler bireysellik özel-
li¤i gösterir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Gözleyerek 
Ö¤renme Kuram›

Gözleyerek ö¤renme kuram› insan davran›fllar›n›n önemli bir k›sm›n›n ya
davran›fl sergilenirken gözlenmesi ya da davran›fl sergilendi¤inde sunulan
davran›fl sonras› uyaranlar›n gözlenmesi yoluyla ö¤renmenin gerçekleflti¤ini ileri
süren kuramd›r. Dolay›s›yla, kurama göre, birey do¤rudan bir ö¤retim almaks›z›n
da ö¤renme gerçekleflir. Okumakta oldu¤unuz bu ünitede gözleyerek ö¤renme
süreçlerine, ilkelerine ve e¤itim ortamlar›ndaki do¤urgular›na yer verilmifltir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

gözleyerek ö¤renmeyi tan›mlayabilecek,
gözleyerek ö¤renme kuram›n›n ö¤renme konusuna getirdi¤i katk›lar› 
s›ralayabilecek,
gözleyerek ö¤renme kuram›nda pekifltirme ve cezan›n önemini 
tart›flabilecek,
model olmay› ve model olman›n etkilili¤ini artt›ran özellikleri 
tart›flabilecek,
gözleyerek ö¤renme kuram›n›n süreçlerini aç›klayabilecek,
gözleyerek ö¤renme kuram›n›n ilkelerini s›ralayabilecek,
gözleyerek ö¤renmeyi kolaylaflt›ran özellikleri s›ralayabilecek,
gözleyerek ö¤renme kuram›n›n e¤itsel do¤urgular›n› s›ralayabileceksiniz.
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• G‹R‹fi
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMI
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ Ö⁄RENME KONUSUNA KATKILARI
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMINDA PEK‹fiT‹RME VE CEZANIN ÖNEM‹
• ALBERT BANDURA’NIN DENEY‹
• MODEL OLMA
• MODEL OLMANIN ETK‹L‹L‹⁄‹N‹ ARTIRAN ÖZELL‹KLER
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ SÜREÇLER‹
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ ‹LKELER‹
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENMEY‹ KOLAYLAfiTIRAN ÖZELL‹KLER
• GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ E⁄‹TSEL DO⁄URGULARI

Örnek Olay

Henüz 3,5 yafl›nda olan ‹pek’in yeni bir kardefli dünyaya gelmiflti. ‹pek kardefline
karfl› olumlu bir ilgi ve tutum sergilemifl ve kardeflinin eve gelmesinden duydu¤u
memnuniyeti her defas›nda çeflitli biçimlerde ifade etmiflti. ‹pek, annesi kardefli ile
ilgilenirken onlar› hep gözlüyordu. Ço¤u zaman ‹pek’in annesi de ‹pek’i bu
davran›fl›ndan ötürü “Aferin sana ‹pek kardeflinin alt›n› nas›l de¤ifltirdi¤imi iyi
izliyorsun vb” ifadelerle pekifltiriyordu. ‹pek kendi bafl›na oyun oynarken, oyuncak
bebe¤inin karn›n› t›pk› annesinin kardeflini besledi¤i gibi besliyor, hemen ard›ndan
yine annesinin yapt›¤› gibi bebe¤inin gaz›n› ç›karmas›na yard›mc› olmak için
s›rt›na yavafl yavafl vuruyordu. Gün içinde ‹pek’in anne ve babas› ‹pek’in annesi-
ni gözleyerek bebek bak›m›yla ilgili pek çok yeni davran›fl edindi¤ini fark ediyor-
du. Gördü¤ünüz gibi, ‹pek henüz 3,5 yafl›nda ancak bebek bak›m› gibi zor bir
konuda pek çok davran›fl› bir ö¤retim almadan yaln›zca annesini gözleyerek
ö¤rendi. ‹pek bu davran›fllar› nas›l ö¤rendi? Yaln›zca gözledi¤i davran›fllar› nas›l
do¤rulukla sergileyebildi?
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Anahtar Kavramlar
• Gözleyerek Ö¤renme
• An›msama
• Model
• Davran›fl› Sergileme
• Canl› Model
• Dolayl› Pekifltirme

• Sözel Model
• Dolayl› Ceza
• Sembolik Model
• Dolayl› Güdelenme
• Dikkati Yöneltme
• Kiflisel Yeterlik Alg›s›

‹çindekiler



G‹R‹fi
Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n savunucular›, ö¤renmenin yaln›zca davran›fl› do¤-
rudan deneyimleyerek de¤il, insan davran›fllar›n› ve davran›fllar›n sonuçlar›n› göz-
leyerek de gerçekleflti¤ini belirtirler. Gerçekte günlük yaflant›m›z› gözden geçirdi-
¤imizde yetiflkin ya da çocuk olarak pek çok davran›fl› pekifltirildi¤imiz için ya da
ö¤renmek için do¤rudan al›flt›rmalar yapt›¤›m›z için ö¤renmedi¤imizi görürüz. Ör-
ne¤in, televizyon yay›nlar›ndan olumlu ya da olumsuz ne kadar çok fley ö¤rendi-
¤imizi düflünelim. Hatta, bu anlamda gözleyerek ö¤renme kuram› savunucular›
görsel ve yaz›l› medyada yer alan cinsellik ve sald›rganl›k ögeleri içeren yay›nlar›n
çocuk ve gençleri olumsuz etkiledi¤i yönünde görüfl ileri sürmektedirler. Bu konu-
daki araflt›rmalar, bu tür yay›nlar›n bireylerde sald›rganl›k gibi uygun olmayan dav-
ran›fllar› artt›rd›¤› ve halk sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiledi¤i yönündedir. Asl›nda
neredeyse hemen her gün gazetelerde ya da TV haberlerinde “Kendisini süperman
sanan çocuk camdan atlad›” vb. haberlere rastl›yoruz. Çocuk ço¤u zaman gerçek
dünyan›n kurallar›n› ya henüz tam ö¤renemedi¤inden ya da göz ard› etmek istedi-
¤inden kendisini bu kahramanlar›n yerine koymaktad›r. Yine yaflanm›fl örnekler-
den birinde Amerika Birleflik Devletleri’nde seyretti¤i çizgi filmde atefl yakman›n
ne kadar e¤lenceli bir fley oldu¤unun anlat›ld›¤›n› gözleyen befl yafl›ndaki çocu¤un
daha sonra evde yang›n ç›kard›¤› ve küçük kardeflinin ölümüne neden oldu¤u bi-
linmektedir. Amerika Birleflik Devletleri’nde yaflanan bir baflka örnekte de yolun
her iki yönünde arabalar›n karfl›l›kl› gelip geçti¤i bir durumda yola yatarak ne ka-
dar cesur oldu¤unu göstermeye çal›flan film kahraman›n›n filimde zarar görmeden
kalk›p yürüyerek arabalar›n aras›nda geçmesini izleyen birkaç gencin gece yar›s›
yola uzand›¤› ve üzerlerine akan trafi¤e do¤ru koflarak kurtulmaya çal›fl›rken can
verdikleri bilinmektedir. Bu örneklerde bize ço¤u durumda baflkalar›n›n davran›fl-
lar›n› gözleyerek ö¤rendi¤imizi göstermektedir. 

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMI
1970’li y›llarda bir grup psikolog ö¤renmenin yaln›zca klasik ve edimsel koflulla-
ma yoluyla gerçekleflti¤i görüflüne karfl› ç›karak gözleyerek ö¤renme kuram›n› ile-
ri sürmüfllerdir. Gözleyerek ö¤renme kuram› ayn› zamanda, model olma yoluyla
ö¤renme, sosyal ö¤renme, dolayl› ö¤renme gibi de¤iflik isimlerle de an›lmaktad›r.
Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n öncüleri baflta Albert Bandura olmak üzere Thorn-
dike, Watson, ve Zimmerman olarak bilinmektedir. 
Gözleyerek ö¤renme kuram› savunucular› ö¤renmenin, klasik ve edimsel koflulla-
mada oldu¤u gibi, mutlakla insanlar›n birinci elden yaflayarak gerçekleflmesi ge-
rekmedi¤ini savunurlar. Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre top oynama, dikifl
dikme, legolarla kule yapma gibi motor davran›fllar›n yan›nda duygu, tutum gibi
pek çok duyuflsal davran›fl da gözleyerek ö¤renilebilir. Özet olarak gözleyerek ö¤-
renme kuram›na göre ö¤renme; (a) gözleyen kifli, di¤er bireyler bir davran›fl› ger-
çeklefltirirken gözledi¤inde, (b) gözleyen kifli, gerçeklefltirilen davran›fl›n sonuçla-
r›n› gözledi¤inde gerçekleflebilmektedir.

Gözleyerek ö¤renme kuram› görsel ve yaz›l› bas›nda yer alan yay›nlar›n olumsuz davran›fl-
lar›n ö¤renilmesinde rol oynayabildi¤ini ileri sürmektedir. Bu durumlar›n en aza inebil-
mesi için anne-baba ve ö¤retmen olarak ne tür önlemler al›nabilir?

Gözleyerek ö¤renmenin basit bir taklit etme olabilece¤i düflünülse de asl›nda
bu biçimde ele al›nmamal›d›r. Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre ö¤renme, bire-
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Model olma yoluyla ö¤renme,
dolayl› ö¤renme ve sosyal
ö¤renme gibi terimler
gözleyerek ö¤renme ile efl
anlaml› olarak kullan›l›r.

Gözleyerek ö¤renme
kuram›na göre ö¤renme iki
biçimde gerçekleflir:
• Gözleyen kifli bir

baflkas›n› davran›fl›
gerçeklefltirirken 
gözledi¤inde, 

• Gözleyen kifli
gerçeklefltirilen
davran›fl›n sonuçlar›n›
gözledi¤inde.



yin gözledi¤i kifli ya da davran›fllar› biliflsel olarak izlemesi yoluyla gerçekleflir.
Taklit etme süreci ise, gözleyerek ö¤renme s›ras›nda yer alabilecek bir süreçtir. An-
cak, gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflmesi için her zaman yer almas› gereken bir
önkoflul de¤ildir. Örne¤in, yata¤›n› toplamad›¤› için en sevdi¤i çizgi filmi izlemek-
ten yoksun b›rak›lan kardeflini izleyen bir çocuk kendisinin de böyle bir sonuca
maruz kalabilece¤i olas›l›¤›n› düflünerek yata¤›n› toplayabilir. S›n›f arkadafl›n›n bir
baflkas›n›n eflyas›n› izinsiz ald›¤› için cezaland›r›ld›¤›n› gören bir ö¤renci, kendisi-
nin de böyle bir sonuca maruz kalmamas› için baflkalar›n›n eflyalar›n› izinsiz alma-
maya özen gösterebilir. Yukar›da yer alan her iki örnekte de gördü¤ümüz gibi, ö¤-
renci gözlemleri sonucu arkadafl›n› taklit etmemifl; ancak, gözledi¤i kiflinin maruz
kald›¤› davran›fl sonras› uyaranlar› gözleyerek bu davran›fllar› sergilememesi ge-
rekti¤ini ö¤renmifltir. Dolay›s›yla, gözleyerek ö¤renme basit bir taklit etme süreci
de¤ildir. Taklit etmekten daha karmafl›k ve biliflsel bir süreci içerir.

Gözleyerek ö¤renme niçin basit bir taklit olarak ele al›nmamal›d›r tart›fl›n›z.

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre ö¤renmenin gerçekleflmesi için, bireyin
bir etkinli¤i bizzat yerine getirmesi gerekli de¤ildir. Bir davran›fl›n gerçeklefltirilir-
ken gözlenmesi, ö¤renmenin gerçekleflmesi için yeterli bir durumdur. Dolay›s›yla,
gözleyerek ö¤renmenin olabilmesi için ortamda bir model olmal›d›r. Model,
davran›fl› gözlenen kimse olarak tan›mlan›r. Bir kimse olumlu davran›fllar›yla da
olumsuz davran›fllar›yla da model olabilir. Bir baflka deyiflle, modelin sergiledi-
¤i olumlu davran›fllar kadar olumsuz davran›fllar da gözleyen kimse taraf›ndan
ö¤renilebilir.

Gözleyerek ö¤renme kuram›nda üç tür modelden söz edilmektedir. Bunlar; (a)
canl› model - model al›nan davran›fl›n yaflayan bir kimse taraf›ndan sergilenmesi,
(b) sözel model - davran›fl›n sözel olarak tan›mlanmas› ya da aç›klanmas› yoluyla
model al›nmas›n›n sa¤lanmas›, (c) sembolik model - kitap, film, TV ya da sanal
medyada gerçek ya da kurgusal karakterlerin özelliklerini sergileyen modeldir.

Gözleyerek ö¤renme tekni¤inin yeni davran›fllar›n ö¤retiminde edimsel koflul-
lama kuram›nda tan›t›lm›fl olan flekil verme tekni¤inin kullan›lmas›n›n uygun ol-
mad›¤› durumlarda kullan›lmas› önerilmifltir. Örne¤in, araba kullanmay› ö¤ren-
me, difl hekimli¤i, cerrahl›¤› ö¤renme gibi ö¤renme s›ras›nda hata yapmay› to-
lere edemeyen becerilerin kazan›lmas›nda flekil verme tekni¤ini kullanmak uy-
gun de¤ildir. Bu tür becerileri kazanmak isteyen kiflilere deneme-yan›lma yo-
luyla ö¤retmek yerine kazand›r›lmak istenen davran›fla iliflkin gözlem yapmala-
r›n› sa¤lamak daha uygundur.

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ Ö⁄RENME 
KONUSUNA KATKILARI
Baflta Albert Bandura olmak üzere tüm gözleyerek ö¤renme kuram› savunucular›
klasik ve edimsel koflullama kuramlar›n›n önemini kabul etmekle birlikte, gözleye-
rek ö¤renme kuram›n›n kuramsal temellerini de oluflturan flu noktalarda ö¤renme
konusuna katk›da bulunmufltur.

Ö¤renmenin olabilmesi için bireyin kendisinin do¤rudan pekifltirilmesi gerek-
memektedir: Ö¤renme baflkalar›n›n davran›fl› nas›l sergiledikleri gözlenerek de
gerçekleflebilir. Günlük yaflam›m›zda çocuklu¤umuzdan beri asl›nda pek çok dav-
ran›fl› gözleyerek ö¤rendi¤imizi an›msayal›m. Pek çok davran›fl› do¤rudan bir ö¤-
retim almadan ya da davran›fl› sergiledi¤imiz için pekifltireç almadan kazan›r›z. Ör-
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Gözleyerek ö¤renme bir taklit
etme olarak 
düflünülmemelidir. Taklit
etmeden daha karmafl›k bir
biliflsel süreci gerektirir.

Günlük yaflam›m›zda pek çok
davran›fl› pekifltireç
almadan gözleyerek
ö¤reniriz..

Gözleyerek ö¤renme
kuram›na göre ö¤renmenin
gerçekleflebilmesi için bir
model olmal›d›r ve üç tür
modelden söz edilir:
• Canl› model
• Sözel model
• Sembolik model



ne¤in, arkadafl›n›n ö¤retmenden leoglarla oynamak için izin istemesi durumunda
Legolar› ald›¤›n› gözleyen bir okul öncesi dönem ö¤rencisi benzer durumda ö¤ret-
meninden izin istemeyi ö¤renebilir. Annesinin henüz bir bebek olan küçük karde-
fline biberonla mama vermesini gözleyen bir çocu¤un oyuncak bebe¤ini biberon-
la beslemeye çal›flmas› gözleyerek ö¤renmenin bu boyutuna bir baflka örnek ola-
rak verilebilir.

Gözleyerek ö¤renme kuram›yla birlikte yeni bir pekifltirme türünden söz edil-
meye bafllanm›flt›r: ‹çsel pekifltirme olarak adland›r›lan bu pekifltirme türü bireyin
bir davran›fl› sergilemesiyle birlikte hissetti¤i hoflnut kalma duygusudur. Örne¤in,
oyuncak bebe¤inin giysilerini ba¤›ms›z olarak giydiren bir çocu¤un duyumsad›¤›
hoflnutluk, bir bulmacay› çözen bir yetiflkinin baflarma duygusundan elde etti¤i
hoflnutluk içsel pekifltirece örnek olarak verilebilir.

Gözleyerek ö¤renme kuram› ile biliflsel-geliflimsel kuram aras›ndaki bofllu¤u ö¤-
renmenin biliflsel boyutu vurgulanarak kapatmak hedeflenmifltir: Gözleyerek ö¤-
renme kuram› günümüzde sosyal biliflsel kuram olarak da an›lmaktad›r. Gözleye-
rek ö¤renme kuram›nda bir modelin varl›¤› son derece önemli bir unsurdur aksi
durumda ö¤renme gerçekleflemez. Model olma hem soyut davran›fllar hem de so-
mut davran›fllar›n ö¤retiminde kullan›labilmektedir. Soyut davran›fllar›n ö¤renilme-
sinde gözlemci modelin temeli olan bir kural› benimser ve hem bu soyut davran›-
fl› hem de kural› ö¤renir. Bu flekilde, bir çocuk bir durum ya da olaya iliflkin tutum,
de¤er, sorun çözme becerisi hatta model olma yoluyla kendini de¤erlendirmeye
iliflkin standartlar belirler. Sonra da bu standartlara ulaflmada gösterilen baflar›y›
ödüllendirirken baflar›s›zl›¤› ise cezaland›r›r. Bir di¤er deyiflle, birey kendi davra-
n›fllar› için pekifltirme ve cezan›n kayna¤›n› da kendisinde bar›nd›r›r ve böylece
kendi davran›fllar›n› yönetmeyi ö¤renir.

Ö¤renme her zaman ö¤retim ortam›nda davran›flta bir de¤ifliklik gerçekleflme-
si olarak ele al›nmamal›d›r: Davran›flsal yaklafl›m savunucular› ö¤renmeyi davra-
n›fltaki kal›c› de¤ifliklik olarak ele al›rken gözleyerek ö¤renme kuram›na göre bi-
reyler bir davran›fl› sergilemeden de ö¤renebilirler. Örne¤in, akran›n›n küplerle
kule yapmas›n› gözleyen bir çocuk kule yapma becerisine iliflkin hiçbir ö¤retim al-
maks›z›n bu beceriyi kendili¤inden sergileyebilir. Annesinin bir bebek olan küçük
kardeflini banyo yapt›rmadan önce kilosunu tartt›¤›n› gözleyen çocuk oyun s›ras›n-
da kendi oyuncak bebe¤ine banyo yapt›rmadan hemen önce bebe¤ini tartar. Her
iki örnekte yer alan çocuklar sergiledikleri davran›fla iliflkin do¤rudan bir ö¤retim
almaks›z›n bu davran›fllar› kal›c› bir biçimde sergilemektedir.

Bilifl ö¤renmede önemli bir unsurdur: Bu de¤erlendirmeyle gözleyerek ö¤ren-
me kuram› savunucular› insan davran›fllar›n› yorumlarken ö¤renmede biliflsel sü-
recin önemine giderek daha fazla yer vermifllerdir. Bireyin ileride karfl›laflabilece¤i
davran›fl sonras› uyaranlardan, pekifltirme ve cezadan, haberdar olmas› bireyin ser-
gileyece¤i davran›fl üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMINDA PEK‹fiT‹RME
VE CEZANIN ÖNEM‹
Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre çevre, gözleyerek ö¤renmeyi pekifltirir ya da
cezaland›r›r. An›msayaca¤›n›z gibi, izledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› artt›ran dav-
ran›fl sonras› çevresel olay ya da duruma pekifltirme; izledi¤i davran›fl›n oluflum
s›kl›¤›n› azaltan davran›fl sonras› çevresel olay ya da duruma ise ceza denir. Oku-
makta oldu¤unuz kitab›n 15. Ünitesinde pekifltirme ve ceza konusu ayr›nt›l› olarak
ele al›nm›flt›r. fiimdi gözleyerek ö¤renme kuram›n›n çevreden gelen pekifltirme ya
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Kiflinin bir davran›fl› yerine
getirmekten dolay› hissetti¤i
hoflnutluk duygusu içsel
pekifltireç olarak ele al›n›r.

Gözleyerek ö¤renme kuram›
ö¤renmenin biliflsel boyu-
tunu ön plana ç›karm›flt›r.

Gözleyerek ö¤renme kuram›
da çevreden gelen sunulan
pekifltirme ve cezan›n
ö¤renme üzerinde etkili
oldu¤unu savunur.



da cezaland›rman›n ne flekilde gerçekleflti¤ine iliflkin ileri sürdü¤ü noktalar› ayr›n-
t›l› olarak irdeleyelim.

Gözleyen kimse model taraf›ndan pekifltirilir: Örne¤in, ait olmak istedi¤i grubu
model alarak grubun kulland›¤› dili kullanmaya bafllayan bir çocuk grup taraf›n-
dan kabul edilir; dolay›s›yla, model taraf›ndan pekifltirilmifl olur.

Gözleyen kimse üçüncü bir kifli taraf›ndan pekifltirilir: Uygun s›n›f içi davran›fl-
lar sergileyen bir arkadafl›n› gözleyerek benzer biçimde davranan ö¤rencisini fark
eden ö¤retmen bu ö¤renciyi arkadafl›n› model ald›¤› için pekifltirebilir. Bir baflka
örnek olarak, yata¤›n› toplayan ablas›n› gören bir çocu¤un yata¤›n› kendi bafl›na
toplad›¤›n› gözleyen annesi küçük çocu¤unu ablas›n› bu davran›fl› nedeniyle mo-
del ald›¤› için pekifltirebilir.

Gözleyerek ö¤renme sonucu edinilen davran›fllar ço¤u zaman sergilendiklerin-
de bireyde pekifltirici bir etki yarat›r: Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflebilmesi
için çocu¤un gözleyerek ö¤renece¤i davran›fla karfl› bir ilgi veya iste¤inin olmas›
gerekmektedir. Dolay›s›yla, bu ilginin de varl›¤›na ba¤l› olarak çocuk davran›fl›
sergiledi¤inde davran›fl›n yap›lmas› çocukta pekifltirici bir etki sa¤lar. Örne¤in, ba-
flar›l› olmak için çok çal›flan arkadafl› Ahmet gibi, s›n›fta sorulan sorulara do¤ru ya-
n›t vermek için daha çok çal›flan ve ö¤retmen soru sordu¤unda do¤ru yan›tlayan
Yeliz, soruyu do¤ru yan›tlad›¤› için bir baflar› ve hoflnutluk duygusu yaflar.

Model al›nan davran›fla sunulan sonuçlar gözleyen bireyin davran›fllar›n› do-
layl› olarak etkiler: Bu sürece dolayl› pekifltirme ya da dolayl› ceza denir. Dolayl›
pekifltirme, bir modelin sergiledi¤i davran›fl nedeniyle pekifltireç almas› ve böyle-
ce gözleyen bireyde de ayn› davran›flta artma olmas› olarak aç›klan›r. Örne¤in, ye-
re düflen s›n›f arkadafl›na aya¤› kalkmas› için yard›m eden Ayfle’nin bu olumlu dav-
ran›fl› için pekifltirildi¤ini gören Mehmet de benzer durumda yard›ma gereksinim
duyan arkadafl›na yard›m eder. Dolayl› ceza ise, bir modelin sergiledi¤i davran›fl
nedeniyle ceza almas› ve böylece gözleyen bireyin de ayn› davran›fl›nda azalma
olmas› ya da davran›fl›n hiç sergilenmemesi olarak aç›klan›r. Örne¤in, yalan söyle-
di¤i için ö¤retmeni taraf›ndan cezaland›r›lan arkadafl›n› gözleyen bir ö¤renci yalan
söylemekten kaç›nabilir.

ALBERT BANDURA’NIN DENEY‹
Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n gelifltirilmesinde önemli yer tutan deneysel çal›fl-
malar vard›r. Bu çal›flmalardan en önemlisi Albert Bandura’n›n çocuklarla yürüt-
tü¤ü çal›flmad›r ve bu çal›flma ile gözleyerek ö¤renme kuram› deneysel ve kuram-
sal olarak ortaya konmufltur. Bandura’n›n deneyinde 66 çocuk üç gruba bölüne-
rek bir film izlettirilmifltir. Her bir grupta 11 k›z, 11 erkek olmak üzere toplam 22
çocuk yer alm›flt›r. Filmde fliflme büyük bir bebek ve bir yetiflkin yer almaktad›r.
Yetiflkin, fliflme bebe¤e yönelik fiziksel fliddet sergilemekte, filmi izleyen çocukla-
ra sald›rgan davran›fllar›yla model olmaktad›r. Üç grup çocu¤a da sald›rganl›k
davran›fl›n›n farkl› sonuçlar›n› içeren filmler izlettirilmifltir. Bir grup çocuk, mode-
lin sergiledi¤i fiziksel sald›rganl›k davran›fl›ndan ötürü cezaland›r›ld›¤›n› gözle-
mifltir. Bir grup çocuk, modelin sergiledi¤i fiziksel sald›rganl›k davran›fl›ndan ötü-
rü pekifltirildi¤ini gözlemifltir. Üçüncü grup çocuk ise, modelin sergiledi¤i fiziksel
sald›rganl›k davran›fl›ndan ötürü görmezden gelindi¤ini gözlemifltir. Ard›ndan, üç
ayr› grupta yer alan çocuklar›n tümü, sald›rgan davran›fllar sergileyebilecekleri
benzer bir ortama yerlefltirilmifllerdir. Modelin sergiledi¤i sald›rgan davran›fllar›n-
dan ötürü pekifltirildi¤ini ve görmezden gelindi¤ini izleyen çocuklar, modelin bu
davran›fl›ndan ötürü cezaland›r›ld›¤›n› izleyen çocuklara k›yasla daha fazla sald›r-
gan davran›fllar sergilemifllerdir.
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Bandura çal›flmas›nda üç
grup çocu¤a fliflme bir
bebe¤e fiziksel
sald›rganl›kta bulunan bir
yetiflkinin bu davran›fl›ndan
sonra pekifltirildi¤ini, 
cezaland›r›ld›¤›n› ve 
görmezden gelindi¤ini 
izlettirdi. Sonuç olarak
yetiflkinin pekifltirildi¤ini
izleyen çocuklar di¤erlerine
göre benzer durumda daha
fazla sald›rgan davran›fllar
sergilerken, yetiflkinin 
cezaland›r›ld›¤›n› gören
çocuklar sald›rgan
davran›fllar sergilemediler.



Araflt›rma, bizlere çocuklar›n sald›rganl›¤›n pekifltirildi¤ini gözlemesi ya da sal-
d›rgan davran›fllar sergilediklerinde pekifltirileceklerinin söylenmesi durumunda
sald›rgan davran›fllar sergilediklerini göstermektedir. Araflt›rmadan edindi¤imiz gö-
rüfl ise, gözleyerek ö¤renme sonucu kazan›lan davran›fllar›n, hem modelin bu dav-
ran›fl› sergilemesine ba¤l› olarak kendilerine sunulan sonuçlardan hem de gözle-
yenin kendisine sunulacak olan sonuçlardan etkilendi¤ini göstermektedir. Dolay›-
s›yla, bu bulgulardan yola ç›karak s›n›f ortam›ndaki modeller, hem model olduk-
lar› uygun davran›fllar› nedeniyle pekifltirilmeli, hem de ö¤renciler gözleyecekleri
davran›fllarla kendilerine sunulacak olan sonuçlardan haberdar edilmelidir.

MODEL OLMA
Model olma, hem e¤itim ortamlar›nda, hem de ev ya da di¤er toplumsal ortamlar-
da, üzerinde önemle durulmas› gereken bir noktad›r. Di¤er bir deyiflle, e¤itim or-
tamlar›nda ö¤rencilere ev ortam›nda da çocuklara uygun modeller oluflturuldu-
¤unda, bu çocuklar›n uygun davran›fllar kazanmalar› kolaylaflt›r›lm›fl olur. Dolay›-
s›yla, ö¤retmen ve anne-babalar çocuklara uygun birer model olmal›, çocuklar›n
çevresindeki kimseleri bu konuda uyarmal›, çocu¤un çevresinde uygun davran›fl-
lar sergileyen kimseleri bu davran›fllar›ndan dolay› çocu¤un da görebilece¤i biçim-
de pekifltirmelidir.

Davran›flsal yaklafl›mda aç›klanan olumlu davran›fllar gibi olumsuz davran›fllar
da ö¤renilir ilkesi gözleyerek ö¤renme kuram› için de geçerlidir. Dolay›s›yla, göz-
leyerek ö¤renmenin her an gerçekleflebildi¤ini düflünerek her zaman çocuklar›n
bulundu¤u ortamda olumlu model olmaya ve olumlu modeller bulundurmaya
özen gösterilmelidir. Bu nokta, özellikle s›n›f ve ev ortam›nda önem kazanmakta-
d›r. Ö¤retmenler ve anne-babalar bu konu ile ilgili iki tür uygulama gerçeklefltire-
rek, ö¤rencilere olumlu modeller sergileyebilirler: (a) Çocuklar›n çevresinde olum-
lu rol modelleri oluflturmaya dikkat etmelidirler. Uygun ses tonu ve ifade kullan-
ma, do¤ru, dürüst, çal›flkan insan olma gibi davran›fllar sergileyerek, çocuk ve ö¤-
rencilere olumlu model olabilirler. (b) S›n›fta ve evde uygun davran›fllar sergile-
yen, bir di¤er deyiflle, olumlu model olma özellikleri gösteren kiflileri, olumlu dav-
ran›fllar› nedeniyle çocu¤un da görebilece¤i biçimde pekifltirerek, çocu¤un bu ki-
flileri kendisine model almas›n› sa¤layabilirler.

MODEL OLMANIN ETK‹L‹L‹⁄‹N‹ ARTTIRAN 
ÖZELL‹KLER
Gözleyerek ö¤renme kuram›nda olumlu ve olumsuz model olman›n önemi bu ka-
dar aç›k olarak ortaya konulabildi¤ine göre flimdi biraz da model olman›n etkilili-
¤ini artt›ran di¤er özellikler üzerinde k›saca dural›m. Ancak, etkili model özellikle-
rini aç›klamadan önce etkilili¤in ne anlama geldi¤ini aç›klayal›m. Etkililik; davra-
n›flta istendik etkiyi yaratma durumu olarak tan›mlanabilir. Dolay›s›yla, etkili model
ifadesi bize, bireyin modeli gözlemesi sonucunda ö¤renme ya da davran›fl de¤iflik-
li¤inin, belli bir düzeyde gerçekleflti¤ini ifade eder. Bu durumu bir örnekle aç›kla-
yacak olursak, s›n›ftaki bir çocu¤un, uygun biçimde yan›t verme davran›fl›n› sergi-
leyen arkadafl›n› gözleyerek, ö¤retmenine uygun biçimde yan›t verme davran›fl›n›
ö¤renirse, model o çocuk için etkili olmufl denilir. Modelin gözleyen kifliyle olan
benzerli¤i, modelin sosyal statüsü, modelin sayg›nl›¤› ve modelin sergiledi¤i dav-
ran›fl konusundaki uzmanl›¤› gibi özellikler modelin seçilmesinde önemli yer tutar.

Yukar›da sözü edilen bu özellikler gözleyen kifli taraf›ndan ne kadar olumlu al-
g›lan›rsa, gözleyen kiflinin modeli, kendisine model alma olas›l›¤› da o kadar art-
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Gözleyerek ö¤renme
kuram›na göre olumlu
davran›fllar gibi olumsuz
davran›fllar da gözleyerek
ö¤renme yoluyla
ö¤renilebilir. Dolay›s›yla,
ortamda olumlu modeller
oluflturmaya ve olumlu
davran›fllar sergileyen 
modelleri de herkesin 
görebilece¤i biçimde 
pekifltirmeye özen 
gösterilmelidir.

Modelin gözleyen kifliye 
benzerli¤i, sosyal statüsü,
sayg›nl›¤› ve sergiledi¤i
davran›fl konusundaki
yetkinli¤i modelin etkilili¤ini
art›ran bafll›ca özelliklerdir.



maktad›r. Ancak, bu durum her zaman böyle gerçekleflmeyebilir. Kifliler, olumsuz
davran›fllar sergileyen kimseleri de kendilerine model alabilmektedirler.

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ SÜREÇLER‹
An›msayaca¤›n›z gibi, gözleyerek ö¤renme kuram› basit bir taklit etme olarak ele
al›nmamaktad›r. Gözleyerek ö¤renme kuram›nda ö¤renmenin gerçekleflmesini
sa¤layan dört süreç yer almaktad›r. Bunlar dikkati yöneltme, an›msama, davra-
n›fl› sergileme ve güdülenmedir. Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, ö¤renme-
nin nas›l gerçekleflti¤ini daha iyi anlayabilmek için, flimdi bu süreçleri k›saca
aç›klamaya çal›flal›m.

Dikkati Yöneltme
Yaln›zca modele bakmak yeterli de¤ildir; ayn› zamanda, gözleyen kiflinin, mode-
lin hangi davran›fl› nas›l sergiledi¤ine de dikkatini yöneltmesi gerekmektedir. Bu
kural›, araba kullanma davran›fl›n›n ö¤renilmesiyle aç›klayacak olursak, sürücüye
bakarak ö¤renme, yeterli olmaz; ayn› zamanda, gözleyen kiflinin, sürücünün ara-
ba kullan›rken hangi hareketleri gerçeklefltirdi¤i, vitesi ne zaman de¤ifltirdi¤i, gaza
ne zaman bast›¤› ve direksiyonu nas›l tuttu¤una da dikkatini yöneltmesi gerek-
mektedir. Di¤er bir deyiflle, modelin araba kullanmas›n› izleyen bir kifli, dikkatini
modelin araba kullanma davran›fl›na yöneltmelidir. Gözleyen kifli, model ald›¤› ki-
fli ve davran›fllar›na dikkat etmezse ö¤renme gerçekleflmez. Gözleyen kiflinin mo-
dele ve davran›fllar›na dikkatini yöneltmesini etkileyen baz› etmenler söz konusu-
dur. Çizelge 1’de gözleyerek ö¤renme kuram›nda ö¤renen kiflinin modele ve dav-
ran›fllar›na dikkatini yöneltmesini etkileyen olas› etmenlere yer verilmifltir. 

Ö¤renci modele ya da davran›fl›na dikkatini yöneltmezse ö¤retmen ne yapmal›d›r? 

Gözleyen bireyin dikkatini yöneltmesini sa¤lamaya çal›fl›rken baz› ö¤rencilerin
özel gereksinimlerinden dolay› ö¤retmen, dikkati sa¤lamak üzere ek araç gereç
vb. kullanabilir. Örne¤in, iflitme engelli bir ö¤rencinin dikkatini modele yönetme-
si için, sözel olarak bireyi yönlendirmek yerine, ö¤retmen baz› görsel araçlar kul-
lanarak da ö¤rencinin dikkatini modele yöneltmesini sa¤layabilir.

An›msama
Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için modelin tam olarak ne yapt›¤›n›n
ö¤renen birey taraf›ndan an›msanmas› ise ikinci kofluldur. Bu koflulu da aç›klamak
gerekirse, modele dikkat yöneltilmifl olabilir; bu durum ö¤renmenin gerçekleflme-
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Ö¤renen kiflinin modele ve davran›fllar›na dikkatini yöneltmesini etkileyen etmenler

Modelin yafl, cinsiyet, statü gibi özellikleri,

Modelde gözleyece¤i davran›fl›n modele pekifltireç kazand›r›p kazand›rmad›¤›,

Gözledi¤i için kendisinin pekifltireç kazan›p kazanmad›¤›,

Gözleyen kiflinin görme, iflitme gibi duyusal özellikleri,

Gözlenecek olan davran›fllar›n gözleyen kiflinin amac›na uygun olup olmad›¤›,

Gözlenen davran›fl›n gözleyen için ifllevsel olup olmad›¤›; bir di¤er deyiflle, ileride bu davran›fl› 

kullan›p kullanmayaca¤›d›r.

Ö¤renmenin olabilmesi için
modele bakmak yeterli
de¤ildir; ö¤renen kimse
modele ve davran›fl›na
dikkatini yöneltmelidir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Tablo 9.1



si için gerekli ancak yeterli bir durum de¤ildir. Ayn› zamanda, ö¤renen bireyin mo-
delin davran›fl› tam olarak nas›l sergiledi¤ini de an›msamas› gerekmektedir. Araba
kullanmay› ö¤renen kifli örne¤ine geri dönersek araba kullanmay› ö¤renen kiflinin,
araba kullanabilmek için vites de¤ifltirmenin bir kural oldu¤unu anlam›fl olmas› ile
birlikte, vitesin nas›l de¤ifltirildi¤ini an›msamas› da gerekmektedir.

Gözlem yoluyla ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için gözlemcinin dikkatini, mo-
dele ve davran›fl›na yönelterek elde etti¤i model davran›fl› ya da bilgiyi ileride
an›msamas› gerekmektedir. Gözleyerek ö¤renme kuram›, bu süreci, gözlenen du-
rumun sembollefltirilip kodlanmas› ve bellekte saklanmas› olarak ifade etmektedir.
Sembollefltirmenin, davran›fl›n ya da bilginin imgelere dönüflmesi ve sözel sembol-
lere dönüflmesi olarak iki biçimde gerçekleflti¤ini aç›klam›fllard›r. Sembollefltirme
becerileri yüksek olan kiflilerin gözleyerek ö¤renmeden daha fazla yararland›klar›
ifade edilmektedir.

Davran›fl› Sergileme
Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için, ö¤renilenlerin davran›flsal olarak
sergilenmesi gerekmektedir. Bir kifliyi ya da durumu gözleyerek çok fley ö¤rene-
biliriz; ancak bu, ö¤rendiklerimizi davran›flsal olarak sergilemek için bir neden ol-
mayabilir. Gözleyerek ö¤renme kuram›nda bir davran›fl› ö¤renmek ile sergilemek
aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r.

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, model olma sonucu ö¤renilen davran›flla-
r›n sergilenmesi aflamas›nda bireyden, biliflsel olarak ö¤rendi¤i davran›fllar›, fizik-
sel ya da psikomotor olarak sergilemesi beklenir. Öncelikle, bireyin fiziksel ve psi-
komotor özelliklerinin, ö¤renilen davran›fl› sergilemeye uygun özelliklerde olmas›
gerekmektedir. Ancak bu durum, bir davran›fl›n sergilenebilmesi için gerekli ol-
makla birlikte yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda, bireyin kiflisel yeterlik alg›s›na sahip
olmas› gerekmektedir. Kiflisel yeterlik alg›s›, bireyin ö¤rendiklerini sergileyebilme-
si için iste¤e, bu davran›fl› baflar›l› olarak sergileyebilece¤ine iliflkin inanca, sahip
olmas› olarak tan›mlanmaktad›r.

fiimdi, kiflisel yeterlik alg›s›n› biraz daha ayr›nt›l› olarak aç›klamaya çal›flal›m. Ki-
flisel yeterlik alg›s› bireyin zaman içinde karfl›laflaca¤› durumlarla ne kadar iyi bir bi-
çimde bafl edebilece¤ine iliflkin yarg›s›d›r. Kiflisel yeterlik alg›s› yüksek olan birey-
ler yeni birtak›m davran›fllara giriflme, yeni bir çevreye girme ve yeni yaflant›ya bafl-
lama gibi konularda, kiflisel yeterlik alg›s› düflük olan bireylere k›yasla daha istekli-
dirler. Bireyin kiflisel yeterlik alg›s› dört durumdan etkilenerek oluflmaktad›r. Çizel-
ge 2’de kiflisel yeterlik alg›s›n›n geliflmesinde rol oynayan etmenler yer almaktad›r.

Ö¤retmenler ö¤rencilerinin kiflisel yeterlik alg›lar›n› gelifltirmek için neler yapabilirler
tart›fl›n›z.
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An›msama, modelin
davran›fl› tam olarak nas›l
sergiledi¤inin bellekte 
tutulmas›d›r.

Kiflisel yeterlik alg›s›, kiflinin
karfl›laflaca¤› durumlarla ne
kadar iyi bir biçimde bafl
edebilece¤ine iliflkin
yarg›s›d›r.

Kiflisel yeterlik alg›s›n›n geliflmesinde rol oynayan etmenler

Bireyin baflar›l› ve baflar›s›z oldu¤u durumlar sonucu elde etti¤i bilgiler,

Bireyin, dolayl› yollardan elde etti¤i deneyimler,

Bireyin baflar›l› olup olmayaca¤›na iliflkin teflvikler (sözel ikna),

Bireyin psikolojik durumu.
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Güdülenme
Bandura’ya göre gözlem yoluyla ö¤renme ile bilgi ve davran›fl ö¤renen bireylerde
ö¤renme, biliflsel olarak gerçekleflir; ancak bireyler, o davran›fl› sergilemek üzere
güdülendiklerinde ya da o davran›fla gerçek anlamda gereksinim duyduklar›nda
davran›fl ortaya ç›kar. Di¤er bir deyiflle, ö¤rendiklerini ancak sergilemek üzere gü-
dülendiklerinde ya da o davran›fla gereksinim duyduklar›nda sergilerler.

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ ‹LKELER‹
Gözleyerek ö¤renmenin baflar›yla sonuçlanabilmesinin afla¤›da aç›klanan ilkelere
ba¤l› oldu¤u ifade edilmektedir. Bu ilkeler k›saca flöyle aç›klanabilir.

Birinci olarak gözleyerek ö¤renmenin en üst düzeyde gerçekleflebilmesi, mo-
del al›nan davran›fl›n sembolik olarak organize edilmesi ve al›flt›rma yap›lmas› ve
sonra da davran›fl olarak sergilenmesine ba¤l›d›r. An›msama aç›s›ndan model al›-
nan davran›fl›n sözcüklere, imgelere kodlanmas› davran›fl› basitçe gözlemekten da-
ha etkili bir yoldur.

‹kinci olarak, bireyler önemsedikleri sonuçlar do¤uran davran›fllar› daha kolay
bir biçimde model al›rlar.

Üçüncü olarak, bireyler model ald›klar› kifliler kendilerine benzedi¤inde, sayg›
duyduklar› kifliler oldu¤unda ve önemsedikleri bir davran›fl oldu¤unda daha kolay
bir biçimde model al›rlar. 

GÖZLEYEREK Ö⁄RENMEY‹ KOLAYLAfiTIRAN 
ÖZELL‹KLER
Bandura’ya göre gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflmesini kolaylaflt›ran befl özellik
vard›r. Bunlar; dolayl› pekifltirme, dolayl› ceza, dolayl› duygu, dolayl› güdülenme,
modelin özellikleridir. ‹zleyen bölümde bu özelliklerin her biri k›saca aç›klanma-
ya çal›fl›lm›flt›r. 

Dolayl› Pekifltirme
Bandura’n›n çocuklarla gerçeklefltirmifl oldu¤u araflt›rma bulgular›ndan da an›msa-
yaca¤›n›z gibi, gözlenen davran›fl›ndan dolay› pekifltireç alan modelin davran›fl›,
gözleyen bireyler taraf›ndan daha s›kl›kla ve daha k›sa sürede ö¤renilmektedir.

Bu özelli¤i s›n›f ortam›nda uyarlamam›z gerekirse, ders çal›flma, sorumlulukla-
r›n› yerine getirme, uygun toplumsal beceriler sergileme gibi istendik davran›fllar
sergileyen ö¤renciler bu tür davran›fllar›n› s›n›f ortam›nda di¤er akranlar›n›n göz-
leyebilece¤i biçimde gerçeklefltirdiklerinde pekifltirilirlerse, s›n›ftaki ö¤rencilerin
bu davran›fllar› kazanmalar› sa¤lanabilir. Böylece, en az›ndan s›n›ftaki bir grup ö¤-
renciye, bu tür davran›fllar›n do¤rudan ö¤retimi sunulmaks›z›n dolayl› ö¤retim ger-
çeklefltirilmifl olur. Bu nokta ise, ö¤retmene daha fazla ö¤retim süresi, daha baflka
davran›fllar›n ö¤retilmesine olanak tan›ma gibi konularda kolayl›k sa¤lar.

Dolayl› Ceza
Bandura’n›n çocuklarla gerçeklefltirmifl oldu¤u araflt›rma bulgular›ndan da an›msa-
yaca¤›m›z gibi, gözlenen davran›fl›ndan dolay› ceza alan modelin davran›fl›n› gözle-
yen bireyler, bu davran›fllar› sergilemekten kaç›nmaktad›rlar. Araflt›rmada sald›rgan
davran›fl› nedeniyle ceza alan yetiflkin modelini izleyen bir grup çocukta sald›rgan-
l›k benzeri davran›fllar, di¤er gruptaki çocuklara k›yasla daha az gerçekleflmiflti.

Bu özelli¤i s›n›f ortam›nda uyarlamam›z gerekirse, ders çal›flmama, sorumluluk-
lar›n› yerine getirmeme, uygun toplumsal beceriler sergilememe gibi davran›fllar
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Güdülenme, herhangi bir
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• Dolayl› ceza,
• Dolayl› duygu
• Dolayl› güdülenme
• Modelin özellikleri 



sergileyen ö¤rencilerin, bu tür davran›fllar›, s›n›f ortam›nda di¤er akranlar›n›n göz-
leyebilece¤i biçimde gerçeklefltirdiklerinde cezaland›r›l›rlarsa s›n›ftaki ö¤rencilerin
yukar›da s›ralanan davran›fllar› sergilemenin uygun olmad›¤› sonucuna vararak, bu
davran›fllar› taklit etmemeleri sa¤lanabilir.

Dolayl› cezan›n s›n›f ortam›nda kullan›lmas› ile birlikte, t›pk› dolayl› pekifltir-
mede oldu¤u gibi, ö¤retmen baz› istenmeyen davran›fllar›n azalt›lmas› ya da tama-
men ortadan kald›r›lmas› durumunda istenmeyen davran›fl› sergileyen ö¤renciye
ceza sunarak bu cezan›n di¤er ö¤renciler için de dolayl› ceza olmas›n› sa¤layabi-
lir. Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi, bu durum, ö¤retmenin istenmeyen davran›fl›n
azalt›lmas› için do¤rudan ö¤retim sunma gereksinimini ortadan kald›r›r. Dolay›s›y-
la, ö¤retmene daha fazla ö¤retim süresi, olumlu davran›fllar›n ö¤retimine daha faz-
la yer verme gibi konularda kolayl›k sa¤lar.

Dolayl› Duygu
Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, birçok duygu gözlenerek ö¤renilir. Bazen,
etraf›m›zdaki insanlar›n herhangi bir neden olmaks›z›n birtak›m nesne, olay ya
da canl›lara karfl› korku gelifltirdikleri görülmektedir. Gözleyerek ö¤renme kura-
m›, bu korkunun nedenini kiflilerin bu nesneden, olaydan ya da canl›lardan kor-
kan bireyleri gözleyerek kazand›klar›n› ileri sürmektedir. Di¤er bir deyiflle, bu
tür korkular› olan modelin gözlenmesi ile gözleyen kifli dolayl› yaflant› kazana-
rak benzer duygulara sahip olabilir.

Bu özelli¤i s›n›f ortam›na uyarlamam›z gerekirse, nedeni belli olmayan korku
ya da olumsuz duygular gibi istenmeyen duygular› sergileyen ö¤rencilerin, bu
duygular›n› sergilemeye neden olabilecek s›n›f içi durumlar› en aza indirerek
olumlu duygular›n geliflmesine olanak tan›yacak koflul ve durumlar› olabildi¤ince
art›rmak ve çeflitlendirmek gerekmektedir. Böylece, s›n›ftaki di¤er çocuklar›n bu
durumu model almalar› sa¤lanabilir. Örne¤in, ö¤rencilerinin s›n›ftaki özel gereksi-
nimli arkadafllar›na karfl› gelifltirdikleri korku ve olumsuz duygular› kontrol alt›na
alabilmek için, ö¤retmen dolayl› duygudan yararlanabilir.

Dolayl› Güdülenme
Bir durumun gözlenmesi bireyin o konuda yaln›zca bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamaz;
ayn› zamanda bireyi o durumu elde etme konusunda güdüler. Ancak, kiflinin bir
duruma karfl› güdülenmesi için gözledi¤i durumun kendisi için önemli olmas›, di-
¤er bir deyiflle, de¤er vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, birey ilgisini o nokta-
da toplayamayabilir. Örne¤in, baflar›l› olmak birey için önemli bir durum ise, birey
baflkalar›n›n baflar›lar›n› ya da baflar›s›zl›klar›n› gözleyerek, belli bir davran›fl için,
kendi yeterliliklerini de¤erlendirebilir.

Bu özelli¤i, s›n›f ortam›na uyarlamam›z gerekirse, s›n›f çap›nda gerçeklefltiri-
len bilgi yar›flmas›nda ödül alan arkadafl›n›n, baflar›ya ulaflmak için ne kadar tu-
tarl› bir biçimde çal›flt›¤›n› gözleyen bir ö¤renci, kendisinin de benzer bir baflar›-
ya ulaflmas› için tutarl› bir biçimde çal›flmas› gerekti¤ini anlayabilir ve kendisini
bu anlamda güdüleyebilir.

Model Özellikleri
Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, modelin özellikleri modelin sergiledi¤i dav-
ran›fllar›n baflkalar› taraf›ndan ö¤renilmesinde oldukça önemlidir. Modelin özellik-
leri ile ö¤renen bireyin özellikleri birbirlerine benzedikçe, modelin sergiledi¤i dav-
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ran›fllar›n ö¤renilmesi de artmaktad›r. Ayn› zamanda, bireylerin yüksek statülü mo-
del davran›fllar› ö¤renme e¤iliminin daha fazla oldu¤u bilinmektedir.

Bu durumu s›n›f ortam›na uyarlarsak, ö¤renciler, s›n›flar›nda sevilmeyen, çal›flkan
ö¤rencileri kendilerine model almaktansa, sevilen, çal›flkan ö¤rencileri model al›rlar.
Bu örnekte sevilmeyen ancak çal›flkan ö¤renciler düflük statülü model olarak, sevi-
len ve çal›flkan olan ö¤renciler ise yüksek statülü model olarak de¤erlendirilebilir.

GÖZLEYEREK Ö⁄RENME KURAMININ E⁄‹TSEL 
DO⁄URGULARI
Afla¤›da s›ralanan noktalar, gözleyerek ö¤renme kuram›n›n, e¤itim ortamlar›nda-
ki do¤urgular›d›r. Ö¤retmenler, bu noktalara dikkat ederek, s›n›flar›nda olumlu
ö¤renme atmosferi yaratma, etkili ve verimli ö¤retime yer verme konusunda çe-
flitli yararlar sa¤layabilirler.

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, ö¤retilmesi hedeflenen davran›fllara ilifl-
kin do¤rudan ö¤retim sunulmaks›z›n birey, modeli gözleyerek ö¤renir. Bu biçim-
de ö¤renme gerçekleflirse, ö¤retmen, s›n›f›nda o davran›fl›n ö¤retimi için zaman
ay›rmam›fl olur ya da en az süre ile zaman ay›rm›fl olur. Bu durum ö¤retimi daha
verimli k›lar. Verimlilik, ö¤renmenin daha k›sa sürede, daha az hata ile gerçeklefl-
mesi demektir. Dolay›s›yla ö¤retmenler, s›n›f ortamlar›nda gerek kendi davran›flla-
r› ile gerekse di¤er ö¤rencilerin istendik davran›fllar›n› ortaya ç›kararak s›n›fta
olumlu rol modelleri olufltururlarsa, baz› davran›fllar› ö¤retmek için zaman ay›rma-
dan bu davran›fllar›n ö¤renilmesini sa¤layabilirler.

Davran›fl sonras› uyaranlar›n neler olabilece¤inin çocu¤a sunulmas› çocukta
uygun davran›fllar›n artmas›na ve uygun olmayan davran›fllar›n azalmas›na ya da
tamamen ortadan kalkmas›na yol açar. Dolay›s›yla ö¤retmenler ö¤rencilerini çeflit-
li davran›fllara sunulacak olan olas› davran›fl sonras› uyaranlar, pekifltirme ve ceza,
konusunda bilgilendirerek ö¤rencilerini olumlu yönde yönlendirebilirler.

Gözleyerek ö¤renme yeni davran›fllar›n ö¤retilmesinde kullan›lan flekil verme
tekni¤inin alternatif olarak önerilmektedir. Özellikle, flekil verme tekni¤inin kulla-
n›lamayaca¤› durumlarda gözleyerek ö¤renmenin planlanmas› önerilmektedir.
Gözleyerek ö¤renmede ö¤renme flekil verme tekni¤ine k›yasla daha k›sa sürede
ve daha verimli bir biçimde gerçekleflir.

Ö¤retmenler uygun davran›fllarla çocuklara model olmal›d›rlar ve ayn› zaman-
da ö¤rencilerine uygun olmayan davran›fllarla model olmamal›d›r. Örne¤in, ö¤ret-
men s›n›f›nda sevecen ve yard›msever davranarak ö¤rencilerine olumlu davran›fl-
lar için model olurken, yüksek sesle konuflma vb. gibi uygun olmayan davran›flla-
r› sergilemeyerek de uygun olmayan davran›fllar için model olmaz.

Ö¤retmenler ö¤rencilere baflka modelleri de tan›tmal›d›r. Böylece, ö¤rencilerin
farkl› davran›fllar› ve modelleri gözlemlemeleri sa¤lanm›fl olur. Dolay›s›yla, ö¤ren-
cilerin daha genifl bir da¤arc›¤a sahip olma olas›l›¤› artar.

Ö¤retmen ö¤rencilerine okulda baflar›l› olabilecekleri konusunda kendilerine
inanmalar›n› sa¤lamal›d›r. Ö¤retmen ö¤rencilerine olumlu mesajlar ileterek, olum-
lu de¤erlendirmeler yaparak, baflkalar›n›n baflar›lar›n› gözlemesini sa¤layarak,
kendi baflar›lar›n› fark etmelerini sa¤layarak ö¤rencilerinin yeterlik alg›s› gelifltir-
mesine yard›mc› olabilir.

Ö¤retmen, s›n›fta gözleyerek ö¤renme sürecine dikkat etmelidir. Hepinizin bil-
di¤i gibi gözleyerek ö¤renme süreci, dikkati yöneltme, an›msama, davran›fl› sergi-
leme ve güdülemedir. Ö¤retmen bu süreçleri dikkate alarak, s›n›f›ndaki sosyal ve
fiziksel ortam› düzenlemelidir.
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Gözleyerek ö¤renme

Gözleyerek ö¤renme, ö¤renen kiflinin di¤er bi-
reyler bir davran›fl› gerçeklefltirirken gözleyerek
ya da gerçeklefltirilen davran›fla sunulan sonuç-
lar› gözleyerek davran›fllar› ö¤renmesidir. 

Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n ö¤renme konu-

suna getirdi¤i katk›lar

Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n ö¤renme konu-
suna getirdi¤i katk›lar befl maddede toplanabilir:
(a) ö¤renmenin olabilmesi için bireyin do¤rudan
pekifltirilmesi gerekmemektedir. (b) gözleyerek
ö¤renme kuram›yla birlikte içsel pekifltirme ola-
rak adland›r›lan yeni bir pekifltirme türünden söz
edilmeye bafllanm›flt›r. (c) gözleyerek ö¤renme
kuram› ile biliflsel-geliflimsel kuram aras›ndaki
bofllu¤u ö¤renmenin biliflsel boyutu vurgulana-
rak kapatmak hedeflenmifltir. (d) ö¤renme her
zaman ö¤retim ortam›nda davran›flta bir de¤iflik-
lik gerçekleflmesi olarak ele al›nmamal›d›r. (e)
bilifl ö¤renmede önemli bir unsurdur.

Gözleyerek ö¤renme kuram›nda pekifltirme ve ce-

zan›n önemi

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, çevre göz-
leyerek ö¤renmeyi pekifltirir ya da cezaland›r›r.
Kuram, çevreden gelen pekifltirme ya da ceza-
land›rman›n önemine s›ralanan maddelerle de-
¤inmektedir. (a) Gözleyen kimse model taraf›n-
dan pekifltirilir. (b) Gözleyen kimse üçüncü bir
kifli taraf›ndan pekifltirilir. (c) Gözleyerek ö¤ren-
me sonucu edinilen davran›fllar ço¤u zaman ser-
gilendiklerinde bireyde pekifltirici bir etki yarat›r.
(d) Model al›nan davran›fla sunulan sonuçlar göz-
leyen bireyin davran›fllar›n› dolayl› olarak etkiler.

Model olma ve model olman›n etkilili¤ini artt›-

ran özellikler

Model olma, hem e¤itim ortamlar›nda, hem de
ev ya da di¤er toplumsal ortamlarda, üzerinde
önemle durulmas› gereken bir noktad›r. E¤itim
ortamlar›nda ö¤rencilere ev ortam›nda da çocuk-
lara uygun modeller oluflturulursa, bu çocuklar›n
uygun davran›fllar kazanmalar› kolaylaflt›r›lm›fl
olur. Dolay›s›yla, ö¤retmen ve anne-babalar ço-
cuklara uygun birer model olmal›d›r. Etkili mo-
del ifadesi bize, bireyin modeli gözlemesi sonu-
cunda ö¤renme ya da davran›fl de¤iflikli¤inin,
belli bir düzeyde gerçekleflti¤ini ifade eder. Mo-
delin gözleyen kifliyle olan benzerli¤i, modelin
sosyal statüsü, modelin sayg›nl›¤› ve modelin ser-
giledi¤i davran›fl konusundaki uzmanl›¤› gibi
özellikler modelin etkilili¤ini belirleyen özellik-
lerdir.

Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n süreçleri

Gözleyerek ö¤renme kuram›nda ö¤renmenin
gerçekleflmesini sa¤layan dört süreç yer almakta-
d›r. Bunlar dikkati yöneltme, an›msama, davran›-
fl› sergileme ve güdülenmedir. Modele bakmak
ö¤renme için yeterli de¤ildir; ayn› zamanda, göz-
leyen kiflinin, modelin hangi davran›fl› nas›l ser-
giledi¤ine de dikkatini yöneltmesi gerekmekte-
dir. Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflebilmesi
için modelin tam olarak ne yapt›¤›n›n ö¤renen
birey taraf›ndan an›msanmas› ise ikinci kofluldur.
Dikkati modele yöneltmekle birlikte, ö¤renen bi-
reyin modelin davran›fl› tam olarak nas›l sergile-
di¤ini de an›msamas› gerekmektedir. Üçüncü ola-
rak, ö¤renilenlerin davran›flsal olarak sergilen-
mesi gerekmektedir. Son olarak ise güdülenme
yer almaktad›r. Ö¤renme, biliflsel olarak gerçek-
leflir; ancak bireyler, o davran›fl› sergilemek üze-
re güdülendiklerinde ya da o davran›fla gerçek
anlamda gereksinim duyduklar›nda davran›fl or-
taya ç›kar.

Özet
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Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n ilkeleri

Üç temel ilkeden söz edilebilir: (a) gözleyerek
ö¤renmenin en üst düzeyde gerçekleflebilmesi
model al›nan davran›fl›n sembolik olarak organi-
ze edilmesi ve al›flt›rma yap›lmas› ve sonra da
davran›fl olarak sergilenmesine ba¤l›d›r. (b) bi-
reyler önemsedikleri sonuçlar do¤uran davran›fl-
lar› daha kolay bir biçimde model al›rlar. (c) bi-
reyler model ald›klar› kifliler kendilerine benze-
di¤inde, sayg› duyduklar› kifliler oldu¤unda ve
önemsedikleri bir davran›fl oldu¤unda daha ko-
lay bir biçimde model al›rlar.

Gözleyerek ö¤renmeyi kolaylaflt›ran özellikler

Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflmesini kolay-
laflt›ran befl özellik vard›r. Bunlar; dolayl› pekifl-
tirme, dolayl› ceza, dolayl› duygu, dolayl› güdü-
lenme, modelin özellikleridir.

Gözleyerek ö¤renme kuram›n›n e¤itsel do¤ur-

gular›

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre, ö¤retilmesi
hedeflenen davran›fllara iliflkin do¤rudan ö¤re-
tim sunulmaks›z›n birey, modeli gözleyerek ö¤-
renir. Ö¤retmen, s›n›f›nda o davran›fl›n ö¤retimi
için zaman ay›rmam›fl ya da en az süre ile zaman
ay›rm›fl olur. Davran›fl sonras› uyaranlar›n neler
olabilece¤inin çocu¤a sunulmas› çocukta uygun
davran›fllar›n artmas›na ve uygun olmayan dav-
ran›fllar›n azalmas›na ya da tamamen ortadan
kalkmas›na yol açar. Gözleyerek ö¤renme yeni
davran›fllar›n ö¤retilmesinde kullan›lan flekil ver-
me tekni¤ine alternatif olarak önerilmektedir.
Ö¤retmenler uygun davran›fllarla çocuklara mo-
del olmal›d›rlar ve ayn› zamanda ö¤rencilerine
uygun olmayan davran›fllarla model olmamal›-
d›r. Ö¤retmenler ö¤rencilere baflka modelleri de
tan›tmal›d›r. Dolay›s›yla, ö¤rencilerin daha genifl
bir da¤arc›¤a sahip olma olas›l›¤› artar. Ö¤ret-
men ö¤rencilerine okulda baflar›l› olabilecekleri
konusunda kendilerine inanmalar›n› sa¤lamal›-
d›r. Ö¤retmen gözleyerek ö¤renme süreçlerini
dikkate alarak, s›n›f›ndaki sosyal ve fiziksel orta-
m› düzenlemelidir.

6
N
A M A Ç

7
N
A M A Ç

8
N
A M A Ç



2019.  Ünite  -  Göz leyerek Ö¤renme Kuram›

1. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal ö¤renme kuram›n›n
öncülerinden biri de¤ildir?

a. Thorndike
b. Watson
c. Pavlov
d. Bandura
e. Zimmerman

2. Afla¤›dakilerden hangisi gözleyerek ö¤renmedir?
a. Kiflinin davran›fllar›ndan sonra uyaran sunulma-

s› ile ö¤renmesi
b. Kiflinin bir modeli gözlemesi ya da bir davran›-

fl›n bir kimseye ö¤retilirken ö¤renmesi
c. Bir baflkas›n› gözleyerek, basitçe taklit ederek

ö¤renmesi
d. Kiflinin davran›fllar›ndan önce ipucu sunulmas›

ile ö¤renmesi
e. Kiflinin çevresiyle sosyal etkileflim kurmas› ile

ö¤renmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi gözleyerek ö¤renmeyi sa¤-
layan etmenlerden biri de¤ildir?

a. Dikkati yöneltme
b. An›msama
c. Davran›fl› sergileme
d. Güdülenme
e. Modelin uzun süre gözlenmesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi kiflisel yeterlik alg›s›n›n ta-
n›m›d›r?

a. Bireyin ö¤rendiklerini sergileyebilmesi için iste-
¤e, bu davran›fl› baflar›l› olarak sergileyebilece-
¤ine iliflkin inanca sahip olmas›d›r.

b. Bireyin baflar›l› ve baflar›s›z oldu¤u durumlar so-
nucu elde etti¤i bilgilerdir.

c. Dolayl› yollardan elde etti¤i deneyimlerdir.
d. Bireyin baflar›l› olup olmayaca¤›na iliflkin sunu-

lan teflviklerdir.
e. Bireyin psikolojik durumudur.

5. Afla¤›dakilerden hangisi dolayl› pekifltirmedir?
a. Gözlenen davran›fl›ndan dolay› pekifltirme alan

modelin davran›fl›n›n, gözleyen bireyler taraf›n-
dan da benimsenmesi

b. Gözlenen davran›fl›ndan dolay› ceza alan mode-
lin davran›fl›n›n, gözleyen bireylerce sergileme-
lerinin engellemesi

c. Modelin gözlenmesi ile gözleyen kiflinin, do-
layl› yaflant› kazanarak, benzer duygulara sa-
hip olmas›

d. Bir durumun gözlenmesinin, bireyin o konuda
yaln›zca bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamakla kalma-
mas›; ayn› zamanda bireyi o durumu elde etme
konusunda güdülemesi

e. Modelin özelliklerinin modelin sergiledi¤i dav-
ran›fllar›n baflkalar› taraf›ndan ö¤renilmesini et-
kilemesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi gözleyerek ö¤renmeyi ko-
laylaflt›ran özelliklerden biri de¤ildir?

a. Güdülenme
b. Dolayl› ceza
c. Modelin özellikleri
d. Dolayl› pekifltirme
e. Dolayl› güdülenme

7. Afla¤›dakilerden hangisi model olman›n etkilili¤ini
art›ran özelliklerden biri de¤ildir?

a. Modelin gözleyen kifliyle olan benzerli¤i
b. Modelin sosyal statüsü
c. Modelin sayg›nl›¤›
d. Modelin canl› olmas›
e. Modeli sergiledi¤i davran›fl konusundaki yetkinli¤i

8. “Oyunca¤›n› bilerek k›rmas›ndan dolay› annesinin
söz verdi¤i halde ablas›n› oyun park›na götürülmedi¤i-
ni gören Ayfle, oyuncaklar›na hasar vermeden oynad›”
ifadesinde Ayfle’nin bu davran›fl›nda gözleyerek ö¤ren-
meyi kolaylaflt›ran etmenlerden hangisi etkili olmufltur?

a. Dolayl› güdülenme
b. An›msama
c. Dolayl› ceza
d. Dikkati yöneltme
e. Dolayl› pekifltirme

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›daki ifadelerden hangisi gözleyerek ö¤renme
kuram›na göre yanl›fl bir ifadedir?

a. Ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için davran›fl›n
sergilenmesi gerekir.

b. Ö¤renmenin gerçekleflebilmesi için ortamda bir
model olmal›d›r.

c. Olumlu davran›fllar gibi olumsuz davran›fllar da
gözleyerek ö¤renilebilir.

d. ‹çsel pekifltirme gözleyerek ö¤renmede önemli
bir etmendir.

e. Modelin gözleyen kifliye benzerli¤i modelin et-
kilili¤ini art›ran özelliklerden bir tanesidir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi gözleyerek ö¤renme kura-
m› ilkelerinden biri de¤ildir?

a. Birey önemsedi¤i sonuçlar do¤uran davran›fllar›
daha kolay bir biçimde model alarak ö¤renir.

b. Birey kendisine benzeyen kiflileri daha kolay
model al›r.

c. Birey önemsedi¤i bir davran›fl oldu¤unda daha
kolay bir biçimde model al›r. 

d. Bir davran›fl›n ö¤renilebilmesi bireyin o davran›-
fla iliflkin do¤rudan ö¤retim almas›na ba¤l›d›r.

e. Ö¤renme, model al›nan davran›fl›n sembolik ola-
rak organize edilmesine, al›flt›rma yap›lmas›na
ve davran›fl olarak sergilenmesine ba¤l›d›r.

Çocuklar Model al›r

Sibel.kahraman@aksam.com.tr

S›radan bir Türk ailesinin evine konuk olup, s›radan bir
akflam›n foto¤raf›n› çekelim. Çocuk söz dinlemez. Ba-
ba, anneye flöyle der: ‘Hep senin yüzünden. Sen yüz
veriyorsun bu çocu¤a.’ Anne söylenmeye bafllar. ‘Her
fleyin sorumlusu benim. B›kt›m art›k’ Sonra baba; ‘B›k-
t›ysan çek git. Seni zorla m› tutuyoruz’ der. Ard›ndan
hararetli bir tart›flmaya girilir. Çocuk bir köfleye siner.
Zaten art›k sorun, çocu¤un yaramazl›¤›, söz dinleme-
mesi olmaktan ç›km›flt›r.
Anne - baba birkaç saat veya bir gün sonra bar›fl›r. Olan-
lar bir sonraki krize kadar unutulur. Çocuklar›n da ayn›
h›zla unutmas›n› beklenir. Çocuk belki unutur belki
unutmaz. Ancak model almas› kaç›n›lmazd›r. Art›k bir
k›s›r döngünün içine girilmifltir. Çocuk yaln›zca ba¤›rd›-
¤›n›z zaman, yap›lmas› isteneni yapar. Kendisi de anne-
ye babaya ba¤›r›r, karfl› ç›kar. Çünkü ona göre normal
iletiflim tarz› budur. ‘Seni adam etmesini ben bilirim’,
‘Ben sana sorar›m’ söylemleri aras›nda çocuk art›k tam
bir iletiflimsizlik ars›z› olur ç›kar.
Malatya’ Çocuk Yuvas›’ndan ‹stanbul’a gelen 40 çocu-
¤umuz art›k konuflarak anlafl›yorlarm›fl. ‹stanbul ‹l Sos-
yal Hizmetler Müdürü Tahsin K›tman, bafllang›çta ileti-
flim kurmak için yüksek sesle ba¤›ran, birbirlerini iterek
kötü davranan çocuklar›n flimdi konuflarak anlaflabil-
diklerini söylüyor. K›tman’›n ard›ndan gelen sözleri ise
gerçekten çok ama çok önemli. ‘Daha önce ne gördü-
lerse onu do¤ru olarak ö¤renmifller. fiimdi ise konufla-
rak anlafl›labildi¤ini ö¤rendiler.’ 
Defalarca fliddete maruz kalm›fl çocuklar bile önlerin-
deki model de¤iflince bak›n nas›l farkl› tav›rlar sergi-
liyor. Çocuklar model al›r, önündeki örnek neyse onu
uygular.Bu örnek, çocu¤una sözünü dinletemedi¤in-
den yak›nan pek çok aileye de örnek olmal›. 
Çocu¤unuza yapmas› gerekeni do¤ru flekilde anlata-
m›yorsan›z yaflam› sizden ö¤renen küçükleri nas›l suç-
layabilirsiniz?

Kaynak:http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=14780,
10,114 Eriflim Tarihi: 21.03.2008
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2039.  Ünite  -  Göz leyerek Ö¤renme Kuram›

1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renme
Kuram›” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renme
Kuram›” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renme
Kuram› Süreçleri” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renme
Kuram› Süreçleri” bafll›kl› bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renmeyi
Kolaylaflt›ran Özellikler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renmeyi
Kolaylaflt›ran Özellikler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Model Olman›n
Etkilili¤ini Artt›ran Özellikler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renmeyi
Kolaylaflt›ran Özellikler” bafll›kl› bölümü
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤renme
Kuram›” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gözleyerek Ö¤ren-
menin ‹lkeleri” bafll›kl› bölümü yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Medya söz edilen olumsuz durumlarla karfl›laflmamak
için çocuklara bu tür davran›fllar›n sonuçlar›n›n neler
olabilece¤i vb konularda bilgi sunmak son derecede
önemlidir. Ayr›ca, çocu¤un izlemesinin gerçekten sa-
k›nca yarataca¤› düflünülen yay›nlardan uzak tutulmas›
da bir baflka önemli önlem olarak ele al›nmal›d›r.

S›ra Sizde 2

Gözleyerek ö¤renme kuram›na göre ö¤renme, bireyin
gözledi¤i kifli ya da davran›fllar› biliflsel olarak izlemesi
yoluyla gerçekleflir ve gözleyerek ö¤renmenin olabil-
mesi için birtak›m biliflsel süreçler söz konusudur. Tak-
lit etme süreci ise, gözleyerek ö¤renme s›ras›nda yer
alabilecek ve gözleyerek ö¤renmenin gerektirdi¤i ka-
dar karmafl›k biliflsel süreçler gerektirmeyen bir durum-
dur. Gözleyerek ö¤renmenin gerçekleflmesi için her za-
man yer almas› gereken bir ön koflul de¤ildir.

S›ra Sizde 3

Ö¤retmen s›n›ftaki ö¤rencilerin dikkatini modele ya da
modelin sergiledi¤i davran›fla yöneltmeleri için ö¤renci-
leri yönlendirmelidir. Örne¤in, model davran›fl›n› sergi-
lerken ya da davran›fl› sonucunda kendisine sunulacak
olan pekifltirecin sunulmas› s›ras›nda ö¤retmen s›n›ftaki
di¤er çocuklar›n dikkatini modelin davran›fl›na ve/veya
modele sunulacak olan pekifltirece yöneltmelerini sa¤-
layabilmek için “Ayfle’nin s›n›fa nas›l giridi¤ine dikkat
edin hepiniz. Ne kadar güzel de¤il mi? Ayfle s›n›fa kap›-
y› çalarak ve benim gir dememi bekleyerek girdi.” biçi-
minde bir aç›klama yaparak ö¤rencilerin dikkatini mo-
dele ve/veya modelin sergiledi¤i uygun davran›fla yö-
neltmelerini sa¤layabilir.

S›ra Sizde 4

Ö¤retmen ö¤rencilerinin kiflisel yeterlik alg›lar›n› güç-
lendirmek için ö¤rencilerin bireysel gereksinimlerine
uygun olarak ö¤retim yapmal›, ifl birlikçi ö¤retim yakla-
fl›mlar›n› benimsemeli ve ö¤rencileriyle olumlu etkile-
flim kurmal›d›rlar. Ayr›ca ö¤retmen, ö¤rencilerin yapa-
bilecekleri miktarda ve düzeyde ödev ve sorumluluklar
vererek, ö¤rencilerin performanslar›n› nas›l ve hangi
ölçütlere göre de¤erlendirece¤ini önceden aç›klayarak,
ö¤rencilerinin karfl›lamas› gereken hedeflerin neler
oldu¤unu ve bu hedefleri karfl›layabilmek için neler
yapmalar› gerekti¤ini aç›klayarak, ö¤rencilerinin he-
ves ve iste¤ini artt›rmaya çal›flarak da kiflisel yeterlik
alg›s›n› artt›rabilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bilgi ‹flleme
Kuram›

Ö¤renme konusunda 1960’l› y›llardan sonra yap›lan en yo¤un ve en önemli bilim-
sel çal›flmalar›n bafl›nda biliflsel yaklafl›mla ilgili çal›flmalar›n geldi¤ini söyleyebi-
liriz. Özellikle, ö¤renmeyi uyar›c›yla tepki aras›nda ba¤ kurma olarak tan›mlayan
davran›flç› yaklafl›m›n kimi ö¤renmeleri aç›klamada yetersiz kalmas›, ö¤renme
üzerinde çal›flan bilim adamlar›n› biliflsel yaklafl›ma yöneltmifltir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

ö¤renmede biliflsel yaklafl›mla davran›flç› yaklafl›m›n ayr›lan yönlerini saya-
bilecek,
bilgi türlerini özellikleri ve örnekleriyle ay›rt edebilecek,
bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renmenin nas›l olufltu¤unu betimleyebilecek, 
bilgi depolar›n›n özelliklerini aç›klayabilecek,
biliflsel süreçlerin ifllevlerini sayabilecek, etkili biçimde uygulama ilkelerini
kavrayabilecek,
biliflbilgisinin ifllevini ve kapsam›n› aç›klayabilecek,
biliflsel ö¤renme için biliflbilgisinin önemini kavrayabilecek,
ö¤retimde ö¤rencilerin bilgi iflleme yoluyla ö¤renmelerini sa¤lamaya dönük
önlemler alma yeterlili¤ine sahip olabileceksiniz.

N

N
N
N
N

N
N
N
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• G‹R‹fi
• B‹LG‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
• Ö⁄RENMEN‹N OLUfiUMU
• B‹LG‹ DEPOLARI
• B‹L‹fiSEL SÜREÇLER
• B‹L‹fiB‹LG‹S‹
• Ö⁄RET‹ME DÖNÜK UYGULAMALAR

Örnek Olay

Sevcan, üniversiteyi yeni bitirmifl ve bir okula ö¤retmen olarak atanm›flt›r. Amac›
iyi bir ö¤retmen olmakt›r. Ö¤rencilerini, büyük bir çaba içinde, sanki bilgi bom-
bard›man›na tutmaktad›r. Böyle bir yaklafl›mla ö¤rencilerinin konular› ayr›nt›la-
r›yla çok iyi ö¤reneceklerine inanmaktad›r. Ne var ki, yapt›¤› ilk s›nav›n sonuçla-
r› onu flaflk›nl›¤a u¤ratm›flt›r. Ö¤rencilerinin büyük bir bölümü, s›navda sordu¤u
sorulara bekledi¤i ölçüde doyurucu yan›tlar vermemifllerdir.

Sevcan büyük bir hayal k›r›kl›¤› içinde, bu durumu okula geldi¤i ilk günden bu
yana kendisine yak›nl›k gösteren, Ercan Ö¤retmen’e açar. “Konulara çok iyi haz›r-
lan›yor ve bildiklerimin tümünü ayr›nt›lar›yla ö¤rencilerime aktar›yorum. Buna
karfl›l›k onlar›n çok az ö¤rendiklerine tan›k oluyorum. Onlar›n daha çok ö¤renme-
lerini ve s›navlarda baflar›l› olmalar›n› sa¤lamak için daha ne yapabilirim?” der. 

Deneyimli ö¤retmen olan Ercan Ö¤retmen, genç, heyecanl› Sevcan Ö¤retmen’i
dikkatle dinledikten sonra, ona kimi sorular yöneltir: 

“Dersin bafl›nda, o gün iflleyece¤iniz konunun ana çizgilerini vererek ö¤renci-
lerin dikkatlerini o konu üzerine çekiyor musunuz?”

“Ö¤rencilerin ö¤renmekte olduklar› bilgileri, daha önce ö¤rendikleri bilgilerle
iliflkilendiriyor musunuz?”

“Ö¤rencilerin önemli bilgileri ayr›nt›lardan yola ç›karak ay›rt etmelerine yar-
d›mc› oluyor musunuz?”

“Ö¤rencilerin anlat›lanlar› do¤ru anlay›p anlamad›klar›n› çeflitli sorularla de-
netliyor musunuz?”

“Ö¤rencilere ö¤rendikleri yeni bilgileri zaman zaman tekrar ettiriyor musu-
nuz?”

“Ö¤rencileri, yeni bilgileri anlayarak ö¤renmeleri için, o bilgileri de¤iflik biçim-
lerde düzenlemeye yöneltiyor musunuz?”

“Ö¤rencilere ö¤rendikleri bilgileri belleklerinde uzun süreyle tutabilmeleri için
kimi teknikler ö¤retiyor musunuz?”

“Ö¤rencileri ö¤rendiklerini daha kolay hat›rlamalar›na yard›m edecek ipuçla-
r›ndan yaralanmaya yönlendiriyor musunuz?”

Sevcan, Ercan Ö¤retmen’in sorular›n› dinledikçe s›n›ftaki uygulamalar›yla il-
gili hatalar›n›, eksiklerini anlar. Heyecanla yeniden derse koflar.
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G‹R‹fi
‹nsan ö¤renmesi, flimdiye dek yap›lan bilimsel çal›flmalarda iki temel yaklafl›mla
aç›klanm›flt›r. Bunlardan birincisi davran›flç› yaklafl›m, ötekisi biliflsel yaklafl›md›r.  

Davran›flç› yaklafl›mda ö¤renme, uyar›c›yla tepki aras›nda ba¤ kurma iflidir. Bi-
rey, belli uyar›c›lara karfl› belli tepkiler, davran›fllar gelifltirir. Bu nedenle, ö¤renme
bir bak›ma koflullanmad›r. Bu yaklafl›ma göre, yaln›z gözlenebilen davran›fllardaki
de¤iflmeler ö¤renmedir. 

Biliflsel yaklafl›mda ise ö¤renme, uyar›c›yla tepki aras›ndaki iliflkinin ötesinde
daha karmafl›k, biliflsel bir süreçtir. Bireyde, birtak›m zihinsel ifllemlerden sonra
davran›fl de¤iflikli¤i oluflmakta, ö¤renme gerçekleflmektedir. Bu yaklafl›ma göre
ö¤renme, gerçekte insan›n çevresinde ve dünyada olup bitenleri anlama çabas›n›n
bir sonucudur. Bu da ancak, bireyin zihninde gerçeklefltirdi¤i kimi etkinliklerle
sa¤lanabilmektedir. K›saca, biliflsel yaklafl›mda ö¤renme, etkin bir zihinsel süreçtir. 

Ö¤renmede biliflsel yaklafl›m›n davran›flç› yaklafl›mdan ayr›ld›¤› bafll›ca yönleri
flöyle s›ralayabiliriz:

• Davran›flç› yaklafl›ma göre, ö¤renilen fley davran›flt›r. Biliflsel yaklafl›ma gö-
reyse bilgi ö¤renilir. Bilgideki de¤iflmeler davran›fllar›n de¤iflmesine olanak
verir.

• Her iki yaklafl›mda da pekifltirme önemlidir. Ancak, pekifltirmeye yer veril-
mesinin nedenleri farkl›d›r. Pekifltirme, davran›flç› yaklafl›mda davran›fl› güç-
lendirici özellik tafl›r ve ö¤renme için gereklidir. Biliflsel yaklafl›mdaysa, pe-
kifltirme, davran›fl›n do¤rulu¤uyla ilgili dönüt sa¤layan bir kaynakt›r ve ö¤-
renmeden ba¤›ms›zd›r. 

• Gerek davran›flç› yaklafl›mda, gerekse biliflsel yaklafl›mda ö¤renmenin sa¤-
lanmas› için, ö¤renen bireylerin etkin olmalar› gereklidir. Davran›flç› yakla-
fl›mda, ö¤renen bireyin uyar›c›larla etkileflimde bulunmas› ve pekifltireç al-
mas› için etkin olmas›na gerek vard›r. Biliflsel yaklafl›mdaysa, ö¤renen bire-
yin etkin olmas›, ö¤renme sürecinde dikkatini toplamas›, uyar›c›lar› seçme-
si, seçti¤i uyar›c›lar› kullanmas› için gereklidir.

• Sorun çözmeyle ilgili olarak, davran›flç› yaklafl›mda birey, bir sorunu, daha
önce karfl›laflt›¤› ve çözdü¤ü baflka sorunlarla benzerliklerinden yararlana-
rak çözmeye çal›fl›r. E¤er birey sorunu çözemezse ya da daha önce hiç kar-
fl›laflmad›¤› türde bir sorunla karfl›lafl›rsa, deneme yan›lma davran›fl›na bafl-
vurur. Biliflsel yaklafl›mdaysa birey, sorunu kavray›ncaya dek düflünür.

• Davran›flç› yaklafl›mda ö¤renmeyle ilgili çal›flmalar, genellikle, hayvanlarla
ve denetimli deneylik (laboratuvar) ortamlar›nda yap›lm›flt›r. Çal›flmalarla
bütün organizmalara yönelik birkaç ö¤renme ilkesinin bulunmas› amaçlan-
m›flt›r. Buna karfl›l›k, biliflsel yaklafl›mda çal›flmalar, insanlarla ve do¤al çev-
re içinde yap›lm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda kavram ve ilke ö¤renme, sorun
çözme, elefltirel düflünme gibi biliflsel a¤›rl›kl› karmafl›k davran›fllar›n ö¤re-
nilmesine iliflkin aç›klamalar yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Biliflsel yaklafl›m, günümüzde ö¤renmeyle ilgili üzerinde en çok çal›fl›lan yak-
lafl›md›r. Bunun bir sonucu olarak, biliflsel görüflü temel alan, çeflitli ö¤renme ku-
ramlar› gelifltirilmifltir. Bu kuramlarda düflünme, kavram ö¤renme ve sorun çözme
genifl biçimde irdelenmektedir. Özellikle bilginin zihinde nas›l simgelefltirildi¤i,
nas›l tutuldu¤u ve nas›l hat›rland›¤›, önemli araflt›rma konular›n› oluflturmaktad›r.  

Ö¤renmeyi biliflsel yaklafl›ma göre en sistemli ve kapsaml› biçimde aç›klayan
kuram, bilgi iflleme kuram›d›r. Bu kurama dayal› olarak gelifltirilmifl olan model de
ayn› adla, “bilgi iflleme modeli” olarak an›lmaktad›r. Gerek biliflsel yaklafl›m›n ge-
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rekse bilgi iflleme kuram›n›n bütün özelliklerini tafl›yan bu model, uygulamaya
yans›t›labilecek ölçüde sistematik bir yap›ya sahiptir.

B‹LG‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
Bilgi, biliflsel ö¤renmelerin temel gerecini oluflturur. Bireyin yaflam›nda önemli bir
yere sahip olan bilgi, ö¤renme ürünüdür.  

Söz gelimi, Atatürk’e baflö¤retmen unvan›n›n kaç y›l›nda verildi¤ini, bafll›ca ya-
z›m kurallar›n›n neler oldu¤unu, matematik problemini çözmede hangi basamak-
lar›n izlendi¤ini ö¤renmemiz demek, onlar› bilmemiz ya da o bilgilere sahip olma-
m›z demektir. 

Bilginin daha önemli bir özelli¤iyse, yeni ö¤renmelere yön vermesidir. Daha
aç›k bir deyiflle, bireyin sahip oldu¤u bir bilgi, onun yeni bilgileri anlamas›n› ve
hat›rlamas›n›, yani ö¤renmesini sa¤lar. Bu nedenle, bilgi sürekli ço¤alan bir nitelik
tafl›maktad›r. 

Bilgiler, de¤iflik özellikleri temel al›narak de¤iflik biçimlerde s›n›fland›r›lmakta
ve adland›r›lmaktad›r. Ancak, biliflsel yaklafl›mc›lar›n en yayg›n biçimde sözünü et-
tikleri bilgi türlerinin aç›klay›c› bilgi, ifllemsel bilgi ve koflul bilgisi oldu¤unu söy-
leyebiliriz. 

Aç›klay›c› bilgi, belli ölçüde de¤iflmeyen olgusal bilgidir. Aç›klay›c› bilgi, “bir
fleyi bilme” ile ilgilidir. Olgular, tan›mlar, genellemeler ve kurallarla ilgili bilgiler bu
türdendir. Bu nedenle, aç›klay›c› bilgiler oldukça çoktur.  

Dünyan›n kendi ekseni çevresinde bir tam dönüflünün yaklafl›k 24 saatte ger-
çekleflmesi, a¤açlar›n yapraklar›n› sonbaharda dökmesi, soru iflaretinin soru cüm-
lelerinin sonunda kullan›lmas›, bir kiflinin sporlardan en çok tenisi sevmesi birer
aç›klay›c› bilgidir. 

Aç›klay›c› bilginin büyük ölçüde sözcüklere dökülerek dile getirilmesi, bu tür
bilginin en belirgin özelliklerinden biridir. 

‹fllemsel bilgi, bir etkinli¤in nas›l yap›ld›¤›na iliflkin bilgidir. Baflka bir deyiflle,
ifllemsel bilgide “nas›l› bilme” vard›r. Aç›klay›c› bilginin sözel olarak dile getirilme-
sine karfl›l›k ifllemsel bilgi gösterilir. Bu, ifllemsel bilginin önemli bir özelli¤idir. 

Söz gelimi, “Bir caddede yayalar için yeflil ›fl›k yanarken karfl›ya geçilir.” kura-
l›n› söyleyebilen bir çocuk bu aç›klay›c› bilgiyi biliyor demektir. E¤er çocuk, eve
giderken caddede yeflil ›fl›k yand›¤› zaman karfl›ya geçiyorsa, bu kural› ifllemsel bil-
gi olarak biliyor demektir.  

Üçüncü tür bilgi olan koflul bilgisiyse, aç›klay›c› ve ifllemsel bir bilginin “ne za-
man ve niçin kullan›laca¤›”na iliflkin bilgidir. Birçok ö¤renci, olaylar› ve yap›lacak
ifllemleri bilir, ancak bunlar› uygulama zaman›n› belirlemede güçlük çeker.  

Söz gelimi, bir ö¤rencinin, elindeki bir metni amac›na ba¤l› olarak okumas› için
göz atma tekni¤ini ya da düzgülü okuma tekni¤ini seçebilmesi, onun koflul bilgi-
sine sahip olmas›n› gerektirir.  

Afla¤›daki boflluklara matematik problemi çözmede kullan›lan de¤iflik türdeki bilgi örnek-
leri yaz›n›z. 
Aç›klay›c› bilgi : ..............................................................................................................

..............................................................................................................
‹fllemsel bilgi : .............................................................................................................. 

.............................................................................................................
Koflul bilgisi : ..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Bilgi Türleri:
• Aç›klay›c› bilgi
• ‹fllemsel bilgi
• Koflul bilgisi
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Ö⁄RENMEN‹N OLUfiUMU
Bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renme, bireyin sahip oldu¤u bellek sisteminde yap-
t›¤› çeflitli zihinsel ifllemler sonunda gerçekleflir. Yap›lan zihinsel ifllemlerle bilgi ifl-
lenir ve birey taraf›ndan ö¤renilir. Bu kuram, çok yal›n deyiflle, bilginin belle¤e na-
s›l girdi¤ini, orada nas›l depoland›¤›n› ve gerekli oldu¤unda oradan nas›l geri ge-
tirildi¤ini aç›klayan bir kuramd›r. Ö¤renmenin oluflumunda belle¤in yap›s›, bellek-
teki ifllemler ve bu ifllemlerin k›lavuzlanmas› önemli rol oynamaktad›r.

Bilgi iflleme kuram›n›n, daha do¤rusu bilgi iflleme modelinin üç ana bileflen-
den olufltu¤unu söyleyebiliriz. Bu bileflenler flunlard›r:

• Bilgi depolar›
• Biliflsel süreçler
• Biliflbilgisi 
‹lk bileflen olan bilgi depolar›, bilgilerin sakland›¤› ve duyusal bellek, iflleyen

bellek ve uzun süreli bellek olarak adland›r›lan üç bellekten oluflur. ‹kinci bileflen
olan biliflsel süreçler, bilgilerin bir bellekten ötekine aktar›lmas›n› sa¤layan içsel,
zihinsel etkinliklerdir. Üçüncü bileflen olan biliflbilgisiyse, biliflsel süreçlerle ilgili
bilgileri ve bunlar›n denetimini içerir. 

Bilgi iflleme modelinin ya da sisteminin bileflenleriyle ö¤renmenin oluflumunu
kapsayan süreç fiekil 17.1’de gösterilmifltir. 

fiekilden de anlafl›ld›¤› gibi, çevredeki uyar›c›lar duyu organlar› arac›l›¤›yla al›-
narak duyusal belle¤e kaydedilir. Bu uyar›c›lar›n kapsad›¤› bilgilerden dikkat ve
alg› süreçleri ifle koflularak seçilen bilgi, iflleyen belle¤e aktar›l›r. Bu bilgi, hemen
kullan›lmak istendi¤inde, davran›fl olarak gösterilir. Daha ileride kullanmak için
saklanmak istendi¤inde de, bu bilgi anlaml› biçimde kodlanarak uzun süreli belle-
¤e aktar›l›r. Uzun süreli bellekte saklanan bilgi, gereksinme duyuldu¤unda iflleyen
belle¤e geri getirilir ve davran›fl olarak gösterilir. Bu bellek sistemi içerisinde bilgi-
nin nas›l ve ne zaman ak›fl gösterece¤i biliflbilgisiyle k›lavuzlan›r.

Bilgi iflleme sisteminde ö¤renmeyi sa¤lamak amac›yla yap›lan bafll›ca ifllemleri s›ralay›n›z. 

fiimdi, bilgi iflleme sistemini oluflturan bileflenlerin her birini daha ayr›nt›l› ola-
rak incelemeye çal›flal›m:

20910.  Ünite   -  Bi lg i  ‹fl leme Kuram›

fiekil 10.1
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B‹LG‹ DEPOLARI
Bilgi iflleme modelinde bilgi depolar›n›, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, üç tür bel-
lek oluflturmaktad›r: Duyusal bellek, iflleyen bellek ve uzun süreli bellek. 

Duyusal Bellek
Duyusal bellek, çevreden gelen uyar›c›lar›n, dikkat edilinceye ya da daha ileri bir
ifllemden geçirilinceye kadar, k›sa süreli¤ine tutuldu¤u bilgi deposudur. Bu belle-
¤e “duyusal kay›t” ya da “duyusal depo” adlar› da verilmektedir. Duyusal bellek,
ö¤renme ya da bilgi iflleme sürecinin ilk aflamas›n› oluflturur. 

Bireyin çevresinde de¤iflik nitelikteki bilgileri kapsayan pek çok uyar›c› bulun-
maktad›r. Öncelikle bunlar bireyin duyu organlar› arac›l›¤›yla duyusal belle¤e ge-
lirler. Bu uyar›c›lar, henüz ifllenmemifl, ham bilgilerdir ve çevredeki biçimlerini ko-
rurlar. Bu ham bilgiler çok k›sa süreli¤ine duyusal bellekte tutulurlar. Bu kal›fl sü-
resi ham bilginin yaln›zca iflleyen belle¤e aktar›lmas›na yetecek ölçüdedir. Bu da
1 ya da 2 saniyeyi aflmamaktad›r. 

Duyusal belle¤in kapasitesi oldukça genifl, hatta s›n›rs›zd›r. Duyulara gelen bü-
tün uyar›c›lar›n hemen kaydedilmesine elverifllidir. Buna karfl›l›k, yukar›da da be-
lirtti¤imiz gibi, uyar›c›lar›n, daha do¤rusu ifllenmemifl bilgilerin duyusal bellekte
kalma süresi görsel nitelikli bilgiler için yaklafl›k 1 saniye, iflitsel nitelikli bilgiler
için 1 ya da 2 saniyedir.

Duyusal bellekte olanlar› somutlaflt›rmaya çal›flal›m. 
Birey, duyu organlar› arac›l›¤›yla bulundu¤u çevreden çok say›da uyar›c› al›r.

Sokaktan geçen sat›c›lar›n sesi, güneflin parlakl›¤›, s›n›fta ö¤retmenin konuflmas›,
duvarda as›l› harita, ders kitab›ndaki yaz›lar, bahçedeki ›hlamur a¤ac›ndan gelen
koku, video ile gösterilen bir film kimi uyar›c›lard›r. Bunlar›n bir bölümü “silik göl-
ge”, “ses” ya da “iz” biçiminde bireyin duyusal belle¤ine kaydolur. 

Söz gelimi, ö¤retmenin h›zl› söyledi¤i bir cümlede geçen, bireyce anlafl›lmadan
tekrarlanan bir sözcük, günefle bakt›ktan sonra bireyin gözünde oluflan anl›k par-
lak iz, birinin bireye bir kalemi gösterip h›zla çekti¤inde kalemin yerinde kalan
gölgesi, duyusal bellekte kay›tl› uyar›c› simgeleridir.  

Ancak bunlar bellekte çok az kal›r, 1-2 saniye içinde silinip kaybolur. 
Duyusal belle¤in varl›¤›, bilginin ifllenmesinde, ileriki etkinlikler için vazgeçil-

mez bir özellik tafl›r. Bir okuma çal›flmas›nda bir cümlenin bafl›nda yer alan söz-
cükler daha cümlenin sonunu okumadan kaybolursa, o cümleden herhangi bir an-
lam ç›kartmak olanaks›zd›r. Çünkü bilgi, duyusal bellekten ancak iflleyen belle¤e
aktar›lmaya yetebilecek ölçüde tutulabilir. 

Duyusal bellekte kay›tl› ham bilgiler, dikkat ve alg› süreçleri yard›m›yla, iflleyen
belle¤e aktar›l›rlar. Duyusal bellekte “ses”, “iz”, “gölge” biçimindeki bilgiler, iflle-
yen bellekte belirginleflir ve anlam kazan›r. 

‹flleyen Bellek
‹flleyen bellek, üzerinde düflünülen bilginin geçici olarak tutuldu¤u bilgi deposu-
dur. Bilgi iflleme sürecinin ikinci aflamas›n› oluflturan bu bellek, “k›sa süreli bellek”
olarak da adland›r›lmaktad›r.

Duyusal bellekten gelen “iz” biçimindeki bilgi, iflleyen bellekte üzerinde düflü-
nülmeye bafllan›r ve uzun süreli bellekteki bilgilerle birlefltirilerek anlamlaflt›r›l›r.
Anl›k olarak gerçekleflen bu etkinlik s›ras›nda bilgi iflleyen bellekte tutulur. Bun-
dan sonra bu bilgi ya tekrar edilerek davran›fla dönüfltürülür ya da tekrar veya
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Duyusal Bellek: Duyu
organlar› arac›l›¤›yla al›nan
uyar›c›lar›n ifllenmeden önce
çok k›sa süreli¤ine
tutuldu¤u bilgi deposudur.

‹flleyen Bellek: Üzerinde
zihinsel ifllemlerin yap›ld›¤›
bilgilerin geçici olarak
tutuldu¤u bilgi deposudur.



kodlama yap›larak saklanmas› için uzun süreli belle¤e aktar›l›r. Bunlar›n hiçbirisi-
nin yap›lmamas› durumunda, bilgi iflleyen bellekten silinir, unutulur. 

‹flleyen bellek, iki önemli s›n›rl›l›¤a sahiptir. Bunlardan birisi, bu belle¤in kapa-
sitesinin çok dar olmas›d›r. ‹flleyen bellekte, yetiflkin bir birey, bir kerede ancak 5-
9 aras›ndaki bilgi birimini tutabilir, hat›rlayabilir.  

Söz gelimi, günlük yaflamda bir telefon numaras›na rehberden bakan birey, o
numaray› çevirinceye dek hat›rlayabilir. Ancak, bu arada ikinci bir telefon numa-
ras›n› görmesi durumunda, her iki telefon numaras›n› birden belle¤inde tutamaz. 

Ancak, iflleyen belle¤in kapasitesini art›rmak, baflka bir deyiflle, daha çok bilgi-
nin iflleyen bellekte kalmas›n› sa¤lamak için, kümeleme iflleminden yararlan›labi-
lir. Kümeleme; ayr›, küçük birimleri, daha büyük ve anlaml› birimler biçiminde bir-
lefltirme ifllemidir.   

Söz gelimi, birey, kendisine bankadan verilen ve sekiz birimden oluflan 2 b 9
m 7 0 3 6 biçimindeki kredi kart› flifresini kümeleyerek birim say›s›n› azaltabilir.
fiifreyi, örne¤in, 2b-9m-70-36 biçiminde kümeleyerek birim say›s›n› dörde indire-
bilir. Böylece birey, iflleyen belle¤inde daha çok bilgi için yer açm›fl olur.  

‹flleyen belle¤in öteki s›n›rl›l›¤›, süre aç›s›ndand›r. Bu bellekte bilgi, 5-20 saniye
süreyle kalabilmektedir. Gerçekte bu belle¤e “k›sa süreli bellek” denmesinin nede-
ni de budur. Bu süre, ancak, bilgi tekrar edilerek biraz daha uzat›labilmektedir.

Bilginin iflleyen bellekte kalma süresini uzatmak için iki tür tekrar iflleminden
yararlan›labilir: Koruyucu tekrar ve geniflletici tekrar. Koruyucu tekrar, bilgiyi ses-
li ya da zihinsel olarak, herhangi bir biçimsel de¤iflikli¤e u¤ratmadan çokça tekrar
etme ifllemidir. Koruyucu tekrar ifllemiyle birey, bilgiyi yeni bir ifllemden geçirin-
ceye dek, bilginin iflleyen bellekte kalmas›n› sa¤layabilir. Geniflletici tekrarsa, yeni
bilgiyi, uzun süreli bellekte depolanm›fl olan bilgiyle iliflkilendirerek tekrar etme ifl-
lemidir. Birey, hat›rlamak istedi¤i bilgiyle daha önceden bildi¤i bilgi aras›nda bir
iliflki kurarak, bilgiye anlam kazand›rabilir. Bunun sonucu olarak, bilginin iflleyen
bellekte daha uzun süre kalmas›n› sa¤layabilir.

‹flleyen bellek, bilgi iflleme sürecinde, en yo¤un zihinsel ifllemlerin yap›ld›¤›
aflamad›r. Unutmamak için bilgilerin tekrar edilmesi, bilgilerin uzun süreli belle¤e
yollanmas› için kodlanmas›, yeni bilgiyle eski bilgilerin karfl›laflt›r›lmas›, bilgilerin
davran›fla dönüfltürülmesi bu bellekte gerçekleflir. Bu nedenle bu belle¤e “iflleyen
bellek” ya da “çal›flan bellek” denmektedir.

Uzun Süreli Bellek
Uzun süreli bellek, bilgilerin sürekli olarak sakland›¤› bilgi deposudur. Bilgilerin
edilgin olarak tutuldu¤u bu bellek, bilgi iflleme sürecinin son aflamas›n› olufltur-
maktad›r.

Ö¤renmek ve saklamak amac›yla iflleyen bellekten uzun süreli belle¤e aktar›-
lan bilgiler, bu bellekte çok uzun süre kalabilir. Çünkü uzun süreli belle¤in kapa-
sitesi, iflleyen belle¤in kapasitesinin tersine, çok genifl, hatta sonsuzdur.Uzun süre-
li bellekteki bir bilgiyi kullanmak isteyen birey, bu bilgiyi orada bularak iflleyen
belle¤e aktar›r, ard›ndan da onu davran›fla dönüfltürür. 

Uzun süreli bellekte -bafllang›çta sözünü etti¤imiz- de¤iflik türdeki bilgiler, de-
¤iflik yap›lar içinde depolan›r, saklan›r. Bu yönüyle uzun süreli belle¤in üç ayr›
bellekten, belki de daha do¤rusu üç bellek bölümünden olufltu¤unu söyleyebili-
riz. Bunlar anlamsal bellek, an›sal bellek ve ifllemsel bellektir.
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Uzun Süreli Bellek:
Bilgilerin sürekli ve geri
getirilerek kullan›lmaya
elveriflli biçimde sakland›¤›
depodur.

Uzun Süreli Belle¤in Üç
Bölümü:
• Anlamsal bellek
• An›sal bellek
• ‹fllemsel bellek



Anlamsal Bellek
Anlamsal bellek, genel bilgilerin, dil bilgisinin, kavramlar›n, olgular›n, kurallar›n ve
genellemelerin depoland›¤› bellek bölümüdür.  

Çevremizde gördü¤ümüz olaylarla ilgili bilgiler, okulda derslerde ö¤renilen bil-
giler ço¤unlukla bu bellekte depolan›r.  

Bu bellekte bilgiler önerme, imge ve flema biçiminde anlam kazand›r›larak saklan›r.
Önerme, bireyin do¤ru ya da yanl›fl oldu¤una karar verdi¤i en küçük bilgi par-

ças›d›r. Önermeler, bellekte iliflkisel bir yap›y› yans›tan önerme a¤lar›yla anlamlafl-
t›r›larak saklan›rlar. Bir birey, bir bilgi birimini hat›rlamak istedi¤inde, onu anlam›-
n› bildi¤i sözcük öbeklerine, cümlelere ya da zihinsel resimlere dönüfltürebilir. 

‹mge, bireyin bilginin yap›s›na ya da görünüflüne ba¤l› olarak gelifltirdi¤i, o bil-
giyi temsil eden bir fleydir. Birey, bir imgeyi, bilginin fiziksel özelliklerini hat›rlaya-
rak ya da o özellikleri kendisi yeniden yaratarak oluflturabilir.  

Söz gelimi, “‹ki Eylül Caddesi’nde kaç tane kitapç› var?” diye soruldu¤unda,
pek çok kifli hemen ‹ki Eylül Caddesi’ne iliflkin bir imgeyi kafas›nda oluflturur, zih-
ninden caddedeki kitapç›lar› sayarak soruyu yan›tlar. 

fiema, bilgileri düzenlemek için kullan›lan temel yap›lar›n her biridir. fiemalar,
özellikle kapsaml› olaylar› ve iliflkileri temsil eden yap›lard›r. Bunlar ayn› zamanda
bireyin bir olay›, bir kavram› ya da bir beceriyi anlamas›na k›lavuzluk ederler. ‹n-
sanlar do¤duklar›nda kimi basit flemalara sahiptirler. Ancak daha sonraki zaman
içerisinde yaflant›lar› arac›l›¤›yla hem belleklerinde var olan flemalar› gelifltirirler
hem de yeni flemalar olufltururlar. 

Söz gelimi, herhangi bir bireyin anlamsal belle¤inde “antika”kavram›yla ilgili
fiekil 17.2’deki gibi bir flema var olabilir. 

Birey, iflleyen bellekten gelen bir bilgiyi uzun süreli belle¤indeki flemalarla kar-
fl›laflt›r›r. Uygun flemay› buldu¤unda, bilgiyi o flemadaki bilgilerle iliflkilendirerek
anlaml› duruma getirir ve o flema içine yerlefltirir, depolar. Ancak belle¤inde uy-
gun bir flema yoksa, birey o bilgi için yeni bir flema oluflturur. Böylece, bireyin zih-
nindeki biliflsel yap›lar zenginleflir ve uzun süreli belle¤e gelecek yeni bilgilerin
saklanmas› için olanaklar art›r›l›r.
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An›sal Bellek
An›sal bellek, bireyin kendi yaflam›ndaki olaylarla ilgili bilgilerin depoland›¤› bel-
lek bölümüdür. Bu bellekte, genellikle belirli bir yer ve zamana ba¤l› bilgiler de-
polan›r.  

Bireyin tatilde nereye gitti¤i, orada ne yapt›¤›, oradan ne zaman döndü¤üyle il-
gili tüm bilgiler an›sal bellekte depolan›r.  

Buradaki bilgiler, olaylar›n olufl yeri ve zaman›na göre s›ralan›p düzenlenerek,
imge biçiminde saklan›rlar. Birey hat›rlamak istedi¤inde, an›sal bellekteki bilgiler,
bir öykü ya da bir film gibi, bireyin zihninde resimsel olarak canlan›r.

‹fllemsel Bellek
‹fllemsel bellek, herhangi bir fleyin nas›l yap›ld›¤›yla ilgili bilgilerin depoland›¤›
bellek bölümüdür.  

Araba kullanma, voleybol oynama, bilgisayarla yaz› yazmayla ilgili kurallar›n ve
eylemlerin sakland›¤› bellek, ifllemsel bellektir.  

“‹fllemsel bilgiler” olarak da adland›r›lan bu bilgilerin ö¤renilmesi zaman al›c›-
d›r. Ancak, ö¤renildikten sonra bunlar kolayca unutulmaz, tersine uzun süre hat›r-
lan›r. 

Üç bölümüyle uzun süreli bellek, bilgilerin örgütlenme biçimine ba¤l› olarak
çok uzun süre korunabildi¤i ve hat›rlanabildi¤i bellektir. 

‹flleyen bellekle uzun süreli bellek aras›ndaki farklar›, gözden geçiriniz.  
‹flleyen Bellek Uzun Süreli Bellek

Girme : ................................................. ...............................................................
Kapasite : ................................................. ...............................................................
Süre : ................................................. ...............................................................
‹çerik : ................................................. ...............................................................

B‹L‹fiSEL SÜREÇLER
Bilgi iflleme modelinin ikinci ana bilefleni olan biliflsel süreçler, bilgilerin duyusal
bellekten iflleyen belle¤e, iflleyen bellekten uzun süreli belle¤e, uzun süreli bellek-
ten de yeniden iflleyen belle¤e aktar›lmas›n› sa¤layan zihinsel etkinliklerdir. Bu et-
kinlikleri, daha do¤rusu biliflsel süreçleri flöyle adland›rabiliriz:

• Dikkat
• Alg›
• Tekrar
• Kodlama
• Geri getirme
Bunlardan dikkat ve alg›, bilgilerin duyusal bellekten iflleyen belle¤e aktar›lma-

s›nda yararlan›lan süreçlerdir. Tekrar ve kodlama, bilgileri iflleyen bellekten uzun
süreli belle¤e aktarmada yararlan›lan süreçlerdir. Geri getirmeyse, hat›rlanmak is-
tenen bilgilerin uzun süreli bellekten iflleyen belle¤e aktar›lmas›nda yararlan›lan
süreçtir. 

fiimdi bunlar›n her birini ana çizgileriyle aç›klamaya çal›flal›m:

Dikkat, uyar›c› üzerinde bilinçli olarak odaklaflma sürecidir. Duyusal kay›ttaki uyar›c›la-
r›n ya da ham bilginin ifllenmesi dikkatle bafllamaktad›r.
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Bir bireyin duyusal belle¤ine çevreden birçok de¤iflik uyar›c› gelir. Ancak bi-
rey, bu uyar›c›lardan belli birine ya da bir bölümüne yönelir ve ötekileri gözard›
eder. Çünkü dikkat, s›n›rl› bir kaynakt›r ve bireyin, duyusal belle¤e gelen de¤iflik
uyar›c›lar›n tümüne ayn› anda dikkat etme olana¤› yoktur. Birey, ayn› anda yaln›z
bir uyar›c›ya ya da belli bir uyar›c› bölümüne dikkat edebilir. 

Söz gelimi, araba kullanmay› yeni ö¤renen birisi, araba kullan›rken ayn› anda
yan›ndakiyle de¤iflik bir konuda konuflamaz, onu dinleyip görüfl ileri süremez.
Çünkü birey, dikkatini ayn› anda hem araba kullanmaya, hem de yan›ndaki kifli-
nin söylediklerine veremez. Ancak birey, araba sürmeyi çokça al›flt›rma yaparak
otomatik duruma getirdikten sonra yan›ndakiyle normal bir iletiflim kurabilir. 

Birey, dikkat arac›l›¤›yla, ifllenme olas›l›¤› olan uyar›c›lar› ya da ham bilgileri
seçmifl, belirlemifl olur. Bu da, bilgi iflleme süreciyle ö¤renmenin önemli bir bafl-
lang›c›n› oluflturur. 

Alg›
Alg›, duyusal belle¤e al›nan ham bilgiyi yorumlama, anlamland›rma sürecidir.  

Söz gelimi, birey, de¤iflik tonlardaki bir dizi sesi melodi olarak, küp biçiminde-
ki büyük ve k›rm›z› bir cismi ev olarak, so¤uk ve ›slak bir duyumu ya¤mur olarak
yorumlar. 

Duyusal bellekteki ham bilgilerin de¤iflik duyu organlar› arac›l›¤›yla gelmesi,
bireyde görsel alg› ya da iflitsel alg› gibi de¤iflik türde alg›lar›n oluflmas›na yol açar.
Bunlar›n en yo¤ununu da görsel alg›lar oluflturur. 

‹nsanlar, alg›lamada, duyusal bilgileri çeflitli örüntü ya da iliflkilere dönüfltürme
e¤ilimi gösterirler. Bunun bir sonucu olarak, insanlar, birbirleriyle iliflkisi olamayan
bilgi parçalar›n› de¤il, düzenlenmifl, anlaml› bilgi bütünlerini alg›larlar.  

Alg›lama, en yayg›n biçimde Gestalt ilkeleriyle aç›klanmaktad›r. Figür-fon (fle-
kil-zemin) iliflkisi, yak›nl›k, benzerlik ve tamamlama ilkeleri bunlar›n bafl›nda gel-
mektedir. Bu ilkelerin her biri alg›lamay› belirli bir yönüyle aç›klamaktad›r.

Figür-fon iliflkisinde, birey, bir uyar›c›y› alg›larken figür, öteki uyar›c›lar› da fon
olarak alg›lama e¤ilimi gösterir. Bireyin dikkatini yöneltti¤i uyar›c›, figür, öteki de
fon durumundad›r. 

fiekil 17.3’te figür-fon iliflkisini örnekleyen resim hem bir vazoyu hem de iki in-
san yüzünü içermektedir. E¤er birey dikkatini vazo üstünde toplarsa, vazoyu figür,
yüzleri de fon olarak görme e¤ilimi gösterir. Derste, konuyu anlamak üzere ö¤ret-
meni dinleyen ö¤renciler için ö¤retmenin sesi figür, koridorda bulunanlar›n ko-
nuflmalar›ysa fondur. Buna karfl›l›k, ö¤retmenin sesini de¤il de koridordaki konufl-
malar› dinleyen bir ö¤renci için figür koridordaki konuflmalar, fon da ö¤retmenin
sesidir.  

Figür-fon iliflkilerini alg›lama, yaln›z görme duyusuyla de¤il, tüm duyu organ-
lar›yla al›nan uyar›c›lar için geçerlidir. 

214 E¤it im Psiko lo j is i

Gestalt ‹lkeleri:
Figür-fon iliflkisi
Yak›nl›k
Benzerlik
Tamamlama

Figür - Fon Yak›nl›k Benzerlik Tamamlama

fiekil 10.3



Yak›nl›k ilkesi, birbirine yak›n olan uyar›c›lar›n birlikte alg›land›¤›n› aç›klar.  
fiekil 17.3’teki örnekte, birey, çizgileri yak›nl›klar› nedeniyle üç grup çizgi ola-

rak görür.
Benzerlik ilkesi, birbirine benzeyen uyar›c›lar›n birlikte alg›land›¤›n› aç›klar.  
fiekil 17.3’teki örnekte çizgilerin yüksekliklerindeki benzerlik nedeniyle, birey,

o çizgileri birbirinin yerini tutan bir örüntü olarak görür ve tümünü birlikte alg›lar.
Tamamlama ilkesi, birbirinden kopuk olan parçalar›n bir bütün olarak alg›lan-

d›¤›n› aç›klar. Bir nesne bütünüyle var olmayabilir, ancak birey onu tamam olarak
alg›lama e¤ilimi gösterir.  

fiekil 17.3’teki örnekte, birey, k›sa k›sa çizgiler yerine onun tamamlanm›fl biçi-
mi olan bir kareyi görür.

Duyusal olaylar›n anlamland›r›lmas› olan alg›lama konusunda bu ilkelerin d›-
fl›nda iki yeni ilkeden daha söz edebiliriz: Bunlar›n ilki, “özellik çözümlemesi” ya
da “afla¤›dan yukar›ya do¤ru iflleme” olarak adland›r›lmaktad›r. Bu ilkeye göre
birey, uyar›c›lar› özellikleri ya da bileflenleri bak›m›ndan çözümler ve afla¤›dan yu-
kar›ya do¤ru anlaml› bir örüntü oluflturur. 

‹nsanlar›n el yaz›lar› farkl›l›k gösterir. Ancak birey, bir baflkas›n›n el yaz›s›n› çö-
zümleyerek ve birtak›m özellikleri bularak okuyabilir.

‹kinci ilkeyse, “yukar›dan afla¤› do¤ru iflleme” olarak adland›r›lmaktad›r. Bu
ilkeye göre, bireyin var olan bilgileri ve beklentileri, alg›lamas›n› etkiler. Birey, bir
örüntüyü alg›lamak için sahip oldu¤u bilgilerden yararlan›r. 

Birey, baflka birinin el yaz›s›nda farkl› biçimde yaz›lm›fl bir sözcü¤ü daha önce-
den bildi¤i bir sözcükse kolayca tan›yabilir ya da bir ba¤lam içerisinde önceki bil-
gilerinin sonucu olarak alg›layabilir. 

Bireyin beklentileri, alg›lamas›n› nas›l etkileyebilir? Örneklendirerek aç›klama-
ya çal›fl›n›z.

Tekrar
‹flleyen belle¤e gelen bir bilgi, daha önce de belirtildi¤i gibi, bu bellekte çok k›sa
süreli¤ine kalmaktad›r. Bireyin herhangi bir ifllem yapmamas› durumunda, bilgi en
çok 20 saniye sonra silinmekte, unutulmaktad›r. Bilginin tekrar yoluyla iflleyen bel-
lekte bir süre daha kalmas›n›n sa¤lanmas›ndan sonra, birey bu bilgiyi kendi iste¤i-
ne ya da gereksinmesine ba¤l› olarak ya -bir kezlik- kullanma ya da uzun süreli
belle¤e aktarma girifliminde bulunur. 

Bilginin depolanmas› için, bilginin iflleyen bellekten uzun süreli belle¤e aktar›l-
mas› önemli bir süreçtir. Bu amaçla, bilginin iflleyen bellekteki kal›fl süresini uzat-
makta yararlan›lan koruyucu tekrar ve geniflletici tekrar ifllemleri kullan›labilir.
E¤er birey, bilgiyi koruyucu tekrar yoluyla yeterince tekrar edebilirse, bilgiyi uzun
süreli belle¤e aktarma olana¤› elde edebilir. Ancak, koruyucu tekrar›n bilginin
uzun süreli belle¤e aktar›lmas›nda her zaman baflar›l› sonuç vermedi¤i, bu neden-
le de etkili bir yol olmad›¤› söylenebilir. Buna karfl›l›k, bireyin yeni bilgiyi uzun sü-
reli belle¤indeki bilgilerle iliflkilendirerek anlaml› duruma getirmesini sa¤layan ge-
niflletici tekrar ifllemiyle, uzun süreli belle¤e bilgi aktarma daha etkili bir yol ola-
rak belirtilebilir. 

Kodlama
Bilgi iflleme sürecinde, bilgi uzun süreli belle¤e aktar›larak orada saklanmak ve ge-
reksinme oldu¤unda geri getirilmek -yani hat›rlanmak- istendi¤inde, kodlama ifl-
lemine yer verilir. Kodlama, bilginin zihinsel simgelerinin oluflturulmas›d›r. Kodla-
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Afla¤›dan Yukar›ya Do¤ru
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oluflturulmas›d›r.



ma ifllemiyle, bilgiler uzun süreli belle¤e depolanabilecek ve kimi ifllemler yap›la-
bilecek biçimlere dönüfltürülür. Bunun sonunda bilgiler uzun süreli belle¤e kayde-
dilir. 

Kodlama, en iyi biçimde, bireyin yeni bilgiyi düzenlemesi ve uzun süreli belle-
¤inde var olan bilgilerle iliflkilendirmesiyle yap›labilir. Kodlamada, bireyin önce-
den ö¤rendi¤i ve uzun süreli belle¤inde depolad›¤› bilgiler büyük öneme sahiptir.
Kimi bilgilerin yaln›z tekrar yoluyla uzun süreli belle¤e aktar›lmas› olanakl›d›r. An-
cak, bilgilerin uzun süreli bellekte saklanabilmesi için, kodlaman›n anlaml› bir bi-
çimde yap›lmas›na gerek vard›r. Kodlamada anlaml›l›k, yeni bilgiyle uzun süreli
bellekteki önceden ö¤renilmifl bilgiler aras›nda kurulan ba¤ ya da iliflki say›s›yla
belirlenir. Kurulan iliflki say›s› ne kadar çok olursa, kodlaman›n anlaml›l›k düzeyi
de o ölçüde yüksek olur. Bu da bilgilerin daha kolay hat›rlanmas›n› sa¤lar.  

Bilgileri anlaml› biçimde kodlamak için de¤iflik yollardan yararlan›labilir. Bun-
lar›n bafl›nda örgütleme, geniflletme ve etkinlik gelmektedir. 

Örgütleme, herhangi bir biçimde, birbiriyle ilgili olan bilgileri s›n›fland›rarak
ya da örüntü oluflturarak bir araya getirmedir. Bilgiler, örgütleme yoluyla mant›kl›
bir iliflki a¤›na dönüfltürülür. Bu da bilgilerin karmafl›kl›¤›n› azalt›r, anlaml›l›¤›n› ar-
t›r›r, kodlaman›n da anlaml› yap›lmas›na yard›mc› olur. Bilgilerin örgütlenmesinde
çizelge, flekil, grafik, harita, plan, ak›fl flemas›, kümeleme ve ana çizgilerden yarar-
lan›labilir. Önceki sayfalarda “antika” ile ilgili oluflturulmufl olan flekil, antikayla il-
gili bilgilerin örgütleniflini göstermektedir. Örgütlenmifl bilgiler daha kolay hat›rla-
nabilmektedir. 

Geniflletme, bilginin iliflki say›s›n› art›rma ifllemidir. Bu, ya var olan bilgilerde
ek ba¤lant›lar oluflturarak ya da yeni bilgi ekleyerek gerçeklefltirilir. Baflka bir de-
yiflle, yeni bilgiye anlam vermek için, uzun süreli bellekte var olan bilgiyle yeni bil-
gi aras›nda iliflki kurularak geniflletme yap›l›r.

Söz gelimi, Atatürk devrimleriyle ilgili bir yaz›y› anlamak isteyen bir birey, o
dönemle ilgili var olan bilgilerini etkinlefltirir, onlarla iliflkilendirir.  

K›sacas›, birey yeni bilgiyi anlamak için eski bilgilerini kullan›r.  
Birey, yeni bilgileri geniflletti¤i ölçüde onlar› anlaml› k›lar, onlar› kendinin ya-

par. Geniflletme için birey benzetimlerden ve hat›rlat›c›lardan etkili biçimde yarar-
lanabilir.  

Benzetim, yeni bilginin eski bilgilerle yapay benzerlikler kurularak geniflletilme
arac›d›r.  

Söz gelimi, insan›n dolafl›m sisteminin kentin su flebekesine benzetilerek ö¤re-
nilmesi, benzetimle geniflletmedir. 

Bellek destekleyiciler ya da hat›rlat›c›lar ise, içerikte do¤al olarak bulunmayan
iliflkileri oluflturarak hat›rlamay› kolaylaflt›ran araçlard›r. Bu iliflkiler, bireye ça¤r›-
fl›m sa¤layacak biçimde oluflturulur ve kodlan›r. Bellek destekleyiciler, en çok söz-
cüklerin, terimlerin ve olgular›n hat›rlanmas›nda etkilidir. Zincirleme yöntemi,
anahtar sözcük yöntemi, ask› sözcük yöntemi, yer yöntemi, geniflletmede bellek
destekleyicilerden yararlanmay› sa¤layan en yayg›n yöntemlerdir.   

Söz gelimi, ‹ngilizce sözcüklerin ö¤renilmesinde anahtar sözcük yöntemi kulla-
n›labilir. Varsayal›m ki bir ö¤renci Türkçede “tabak” anlam›na gelen ‹ngilizce
“dish” (söyleyifli /difl/) sözcü¤ünü ö¤renmek istiyor. Bunun için Türkçedeki “difl”
sözcü¤ü anahtar olarak al›nabilir. “Dedemin takma difli taba¤a düfltü.” biçiminde
ça¤r›fl›m sa¤layan bir cümle kurulabilir. Daha sonra ö¤renci Türkçede ne zaman
difl sözcü¤ünü duysa, ‹ngilizcedeki dish sözcü¤ünün tabak anlam›n› kolayl›kla ha-
t›rlayabilir.  
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Örgütleme: Birbiriyle ilgili
bilgileri s›raya koyarak ya da
aralar›nda iliflki kurarak a¤
oluflturmad›r.

Geniflletme: Yeni bilgiyi
uzun süreli bellekte var olan
bilgilerle iliflkilendirerek
bilginin anlam›n›
ço¤altmad›r.



Etkinlik, ö¤renen bireyin bilgiyi alg›lamaya ve ifllemeye dönük olarak yapt›¤›
ifllemlerin her biridir. Etkinlik, geniflletmeyi, dolay›s›yla da anlaml› kodlamay› sa¤-
lay›c› önemli bir yoldur. Bu bak›mdan, bilgi iflleme süreciyle ö¤renmede bireyin
etkin olmas› oldukça önemlidir. Etkinlik, zihinsel oldu¤u ölçüde bilginin anlaml›
biçimde kodlanmas›na olanak verir. Bununla birlikte, bireyin gerçeklefltirdi¤i tüm
etkinlikler ayn› etkiye sahip de¤ildir. Bireyin belirli bir amaçla yapt›¤› ve bireyi ye-
ni bilgiyle eski bilgileri aras›nda iliflkiler kurmaya yönelten etkinlikler baflka etkin-
liklerden daha çok ö¤renmeyi sa¤lar.

Söz gelimi, Karadeniz Bölgesi’nde hangi tar›m ürünlerinin yetifltirildi¤ini ö¤ren-
mek isteyen bir ö¤rencinin ürün listesini aynen tekrar etmek yerine Karadeniz Böl-
gesinin iklim özelliklerini düflünerek o ürünlerle ilgili bilgiyi anlaml› duruma getir-
mesi ve kodlamas›, daha iyi ö¤renmesini sa¤lar.

Geri Getirme
Bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renmede öteki biliflsel süreçler kadar önemli olan bir
süreç de bilgiyi uzun süreli bellekten iflleyen belle¤e geri getirmedir. Çünkü,
kodlanarak uzun süreli belle¤e depolanm›fl olan bilginin geri getirilemeyip kulla-
n›lamamas›, bilginin ve ö¤renmenin ifllevselli¤ine önemli bir engel oluflturur. Oy-
sa, geri getirme süreciyle böyle bir olas›l›k ortadan kald›r›lmaktad›r.

Geri getirme, uzun süreli bellekte depolanm›fl olan bilgiyi aray›p bulma ve kul-
lan›lmaya haz›r duruma getirme biçiminde gerçeklefltirilir. Bilgi iflleme sürecinde
ö¤renen birey, gereksinme duydu¤u bilgiyi uzun süreli bellekte arar, bulur ve ifl-
leyen belle¤e getirir. Oradan da ya do¤rudan ya da getirdi¤i bilgiyle yeni bilgiyi
bütünlefltirerek davran›fla dönüfltürür. Birey, bilgiyi geri getirme iflini kimi zaman
düflünerek, yani bilinçli bir biçimde yapar. 

Söz gelimi, birey uzun süredir görmedi¤i bir arkadafl› ziyaretine geldi¤inde, ar-
kadafl›n›n ad›n› bir süre düflünerek arar ve bulur, yani hat›rlar.

Buna karfl›l›k, birey kimi zaman da gereksinmesi olan bilgiyi uzun süreli bel-
lekten otomatik olarak getirir. 

Söz gelimi, birey, al›flverifl yaparken ald›klar›n›n ne kadar tuttu¤unu ve bir mik-
tar para verdikten sonra ne kadar para üstü almas› gerekti¤ini hesaplamak için ge-
rekli ifllemsel bilgileri uzun süreli bellekten otomatik olarak -durup düflünmeksi-
zin- bulur ve hesaplamay› yapar. 

Bilginin iflleyen bellekten uzun süreli belle¤e aktar›l›p depolanabilmesi için ya-
p›lan kodlaman›n biçimi, bilginin geri getirilmesine önemli düzeyde etki eder. An-
laml› biçimde kodlanmayan bilgilerin geri getirilmesi oldukça güçtür. Oysa, genifl-
letme, örgütleme gibi etkili yollarla kodlanan bilgiler uzun süreli bellekten daha
kolay geri getirilmekte ve hat›rlanmaktad›r. 

Kodlama s›ras›nda kullan›lan iflaretler ya da ipuçlar›, bilginin uzun süreli bel-
lekten iflleyen belle¤e getirilmesinde k›lavuzluk yapar. Bu iflaretler, uzun süreli
bellekte depolanm›fl olan bilgilerle ilgili bilgi parçalar›d›r. “Geri getirme iflareti”
olarak adland›r›lan bu iflaretler bellek üzerinde önemli etkiye sahiptir. 

Söz gelimi, Türkiye’nin cumhurbaflkanlar›n›n s›ras›n› ö¤renmek isteyen birey,
A‹B GS KEÖD SG iflaretlerini kullanabilir. Bunlar, cumhurbaflkanlar›n›n soyadlar›-
n›n bafl harflerinden oluflan (Atatürk, ‹nönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk, Ev-
ren, Özal, Demirel, Sezer, Gül) geri getirme iflaretleridir.  

Bilgiyi, uzun süreli bellekten geri getirmede yararlan›lan en etkili iflaret türlerin-
den birisi, içinde bilginin kodland›¤› ya da ö¤renildi¤i ortam ya da kofluldur. Or-
tam ya da koflul, baflta ifllemsel bilgilerin olmak üzere tüm bilgilerin ö¤renilmesin-
de etkili olarak kullan›labilir.  
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Etkinlik: Bilgiyi alg›lamaya
ve ifllemeye dönük yap›lan
zihinsel ifllemdir.

Geri Getirme: Uzun süreli
bellekteki bir bilginin
araflt›r›l›p bulunmas›d›r.



Birey bir toplant›da birlikte oldu¤u birisiyle bir gezi s›ras›nda yeniden karfl›lafl-
t›¤›nda o kiflinin ad›n› bir türlü hat›rlayamaz. Çünkü gezi, bilginin -kiflinin ad›n›n-
ö¤renildi¤i ortamdan farkl› bir ortamd›r. 

Bilgiyi geri getirme, bilginin ö¤renildi¤i ortam ya da koflul yeniden oluflturula-
rak ya hayal edilerek kolaylaflt›r›labilir ya da olanakl› k›l›nabilir. 

Söz gelimi, yukar›da verilen örnekte birey, karfl›laflt›¤› kiflinin ad›n› gezide hat›r-
layabilmesi için onunla birlikte oldu¤u toplant›y› hayal edebilir ve kimi geri getirme
iflaretleri sa¤layabilir. Sonuçta o iflaretler yard›m›yla kiflinin ad›n› hat›rlayabilir.

Okul ö¤renmelerinde de ö¤renciler, s›navlarda ve gerekti¤inde, ö¤renme orta-
m›n› ya da koflulunu hayal ederek, gerekli bilgileri daha kolay geri getirip hat›rla-
yabilirler.

Bilgi iflleme sürecinde, geri getirmenin ya da hat›rlaman›n karfl›t› say›labilen
önemli bir olay vard›r: Unutma. Unutma, günlük yaflam›m›z›n yan› s›ra okul ö¤ren-
melerinde de önemli bir yere sahiptir. Unutma, bilginin bellekten yok olmas› ya da
geri getirilememesidir. 

Söz gelimi, ö¤rencinin, ö¤retmeninden duydu¤u bir atasözünü, biraz sonra ya-
n›ndaki arkadafl›na tekrar edememesi ya da daha önce ö¤renmifl oldu¤u bir atasö-
zünü düflünüp bir türlü bulamamas›, unutmadan baflka bir fley de¤ildir.

Bellek sistemini oluflturan duyusal bellek, iflleyen bellek ve uzun süreli bellek-
te de unutma olabilmektedir. Duyusal bellekte, ö¤renen birey bilgiye dikkat et-
mezse bilgi hemen kaybolur, unutulur. ‹flleyen bellekte de bilginin kalabilmesi için
tekrar edilmesine gerek vard›r. Yoksa bilgi, çok k›sa süre içinde yok olur, yani
unutulur ve hiçbir biçimde geri getirilemez. Uzun süreli bellekteyse bilgi, kodla-
mayla yerlefltirilir. Bu bak›mdan bilginin bellekte yok olmas› pek olanakl› de¤ildir.
Ancak yine de birey bilgiyi unutabilir, daha do¤rusu bilgiyi hat›rlamayabilir. Bura-
da bilginin hat›rlanamamas›n›n gerçek nedeni, bilginin bellekte bulunamamas› ya
da bilgiye çeflitli nedenlerle ulafl›lamamas›d›r.  

Uzun süreli bellekteki bilgilerin unutulmas›n›n iki biçimde oldu¤u söylenebilir.
Bunlardan biri bozucu etki arac›l›¤›yla, öteki de -biraz önce de belirtti¤imiz gibi-
geri getirmede baflar›s›z olunmakla ortaya ç›kmaktad›r. Bozucu etki ya da kar›flma,
“bir ö¤renmeden önce ya da sonra yer alan bir baflka ö¤renmenin, söz konusu ö¤-
renmenin hat›rlanmas›n› olumsuz yönde etkilemesidir.” ‹kinci biçim unutma, bilgi-
nin kodlanmas›n›n iyi yap›lmamas› sonucu, bireyin uzun süreli bellekte arad›¤› bil-
giyi bulamamas› ve geri getirememesiyle oluflmaktad›r. Gerçekte bu tür unutmada
bilgi yok olmamakta, yaln›zca geri getirilip hat›rlanamamaktad›r. 

Unutma nedir? Unutmay› engellemek amac›yla neler yap›labilir?

B‹L‹fiB‹LG‹S‹
Bilgi iflleme modelinin bilgi depolar› ve biliflsel süreçlerden sonra gelen üçüncü
ana bilefleni biliflbilgisidir. Bilgi iflleme sürecinde bu üçüncü bileflen, öteki iki bi-
leflenin bir bütünlük içinde ifllemesini sa¤layan bir ifllevi yerine getirir. Daha aç›k
bir deyiflle, duyusal belle¤e gelen uyar›c›lar›n dikkat ve alg› süreçlerinin yard›m›y-
la bilgiye dönüflmüfl olarak iflleyen belle¤e aktar›lmas›n›, bilginin oradan tekrar ve
kodlama süreçlerinin yard›m›yla uzun süreli belle¤e aktar›lmas›n› ve orada saklan-
mas›n›, oradan da gereksinme duyuldu¤unda iflleyen belle¤e geri getirilmesini ve
davran›fl olarak gösterilmesini sa¤lar. K›sacas›, biliflbilgisi dikkat, alg›, tekrar, kod-
lama ve geri getirme gibi biliflsel süreçleri denetler ve yönlendirir. Bu nedenle, bi-
liflbilgisinin bilgi iflleme sürecinde önemli bir iflleve sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.
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Biliflbilgisi: Bireyin kendi
düflünme süreçleriyle ilgili
bilgisidir.



Biliflbilgisi, bireyin kendi biliflsel yap›s›yla ilgili bilgisidir. Bu bilgi, bireyin ön-
celikle biliflsel süreçlerle ilgili bilgisini kapsar.

Söz gelimi, bireyin ö¤renmeyi amaçlad›¤› bilgi üzerinde dikkatini yo¤unlaflt›r-
mas› gerekti¤i, bilgiyi geniflletici tekrar yoluyla uzun süreli belle¤e daha etkili bi-
çimde aktarabilece¤i, bilginin uzun süreli belle¤e kodlanmas›nda örgütlemeden
etkili biçimde yararlanabilece¤i, bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirmek için ge-
ri getirme iflaretlerini kullanabilece¤i gibi bilgiler bu türdendir. 

Bilgiflbilgisi, ayn› zamanda bireyin biliflsel süreçler üzerindeki denetimini kap-
sar. Birey bununla biliflsel süreçleri denetim alt›nda tutabilir ve onlar› etkili biçim-
de uygulayabilir. 

Söz gelimi, bireyin kendisine daha sonra gerekece¤ini düflündü¤ü bir bilgiyi bi-
linçli biçimde geniflletme yolunu seçerek kodlamas›, onun biliflbilgisine bu yönüy-
le sahip oldu¤unu gösterir.

Biliflbilgisi, bireysel bir nitelik tafl›r. Baflka bir deyiflle, herhangi bir bireyin bilifl-
bilgisi, baflka bir bireyin biliflbilgisinden farkl›l›k gösterir. Her birey, ö¤renmede,
biliflsel süreçleri kendi biliflbilgisi do¤rultusunda izler ve yönlendirir. Bunun sonu-
cu olarak, her bireyin ö¤renme h›z› ve düzeyi de farkl›l›k gösterir. 

Birey, ö¤renmesini gerçeklefltirmek amac›yla biliflbilgisini kullanarak planlama,
izleme ve de¤erlendirme becerilerine sahip olur. Planlama, bireyin ö¤renmek için
yapaca¤› ifllemlerle ilgili kararlar›n› kapsar. Ö¤renmeye ay›raca¤› zaman, kullana-
ca¤› stratejiler, yararlanaca¤› kaynaklar, izleyece¤i s›rayla ilgili kararlar bunlardan
kimileridir. ‹zleme, bireyin ö¤renme amac›yla yapt›klar›n› denetim alt›nda tutmas›-
d›r. Birey, “Bu anlaml› m›? Çok h›zl› m› ilerlemeye çal›fl›yorum? Yeterince çal›flt›m
m›?” gibi sorularla izlemeyi sa¤layabilir. De¤erlendirmeyse, bireyin ö¤renme süre-
ci ve sonuçlar›yla ilgili yarg›da bulunmas›d›r. “Stratejimi de¤ifltirmeli miyim? Yar-
d›m almama gerek var m›? Yapt›¤›m çal›flma tamam m›?” gibi sorularla birey ö¤ren-
mesini de¤erlendirebilir. Bireyler, özellikle yetiflkinler, bu ifllemleri ço¤u zaman
düflünmeden, otomatik olarak yerine getirirler.

Bir ö¤rencinin biliflbilgisinin güçlü olmas›n›n ö¤renmesine ne gibi katk›lar sa¤layaca¤›n›
aç›klay›n›z. 

Ö⁄RET‹ME DÖNÜK UYGULAMALAR
Bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renme, önceki bölümlerde aç›klad›¤›m›z gibi, çevre-
den gelen uyar›c›lar›n alg›lanmas›, bunlar›n anlaml› bilgiye dönüfltürülmesi, bilgi-
nin bellekte saklanmas›, gereksinme do¤du¤unda geri getirilmesi ve davran›fl ola-
rak gösterilmesi biçiminde gerçekleflmektedir. Ö¤renme, baflka bir deyiflle, bellek
sistemi içinde, say›lan biliflsel süreçlerin bir sonucu olarak oluflmaktad›r. Bu ne-
denle, bunlar›n tümü ö¤renme aç›s›ndan kritik önem tafl›maktad›r.

Gerçekte, sözünü etti¤imiz biliflsel süreçler, ö¤retme aç›s›ndan da büyük önem
tafl›maktad›r. Ö¤retme ö¤renmeyi sa¤lama süreci oldu¤una göre, ö¤rencilerin bil-
gi iflleme süreci yoluyla ö¤renmelerini sa¤lamak için, ö¤retme sürecinde bu süreç-
lerin her birinin ö¤rencilerce en iyi biçimde gerçeklefltirilmesini sa¤lay›c› etkinlik-
lere, uygulamalara, yönlendirmelere ve önlemlere yer verilmesine gerek vard›r.
Ancak, ö¤retmenin bütün bunlar›n öncesinde, bellek sisteminin yap›s›n› ve iflleyi-
flini yak›ndan bilmesi ve bu sistemi etkili biçimde iflletme becerisine sahip olmas›
gereklidir. 

fiimdi, ö¤rencilerin bilgi iflleme yoluyla ö¤renmelerini sa¤lamak için, ö¤retmen-
lerin yapabilecekleri etkinlikleri ya da uygulamalar› örneklendirmeye, aç›klamaya
çal›flal›m:
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Dikkati Çekme
Bireyin ö¤renmesi dikkatle bafllar. Buna ba¤l› olarak, ö¤retme sürecinin de ilk ba-
sama¤›n›, ö¤rencilerin dikkatini çekme oluflturur. Ö¤retme sürecinde, ö¤rencilerin
dikkatini çekecek, hatta onlar›n dikkatinin süreklili¤ini sa¤layacak etkinliklere yer
verilmesine gerek vard›r. Ö¤rencilerin dikkatini sa¤lamada ö¤retmenler, flu tür et-
kinliklerden yararlanabilirler: 

• Ders, ö¤rencileri ders konusuna yöneltecek ilgi çekici bir soruyla bafllat›la-
bilir.

• Ö¤rencilere ders konusuyla ilgili ilginç gelebilecek örnekler verilebilir.
• Ö¤rencilere ders konusuyla ilgili bir davran›fl ya da bir örnek uygulanarak

ya da canland›r›larak gösterilebilir.
• Ö¤retmen, ders s›ras›nda ses tonunda, anlat›m h›z›nda ve durufl yerinde de-

¤ifliklik yapabilir.
• Bilgiler sunulurken flekil, flema, harita, resim gibi görsel gereçler kullan›labi-

lir.
• Ö¤rencilere ilginç bir olay anlat›labilir ya da onlar için ilginç bir durum ya-

rat›labilir.
• Soru sorarken ya da bir etkinlik yapt›r›lmak istendi¤inde ö¤rencilere adlar›y-

la seslenilebilir.
• Önemli bilgiyi vurgulamak için sözcükler alt çizgisiyle ya da renkli olarak

tahtaya yaz›labilir.
• Ö¤rencilere do¤rudan dikkat etmeleri söylenebilir.

Alg›lamay› Sa¤lama
Bilginin iflleyen belle¤e aktar›lmas› alg› yoluyla sa¤lanabilir. Ayn› biçimde, bilginin
iflleyen belle¤e do¤ru ve tam olarak aktar›lmas› da alg›lamaya ba¤l›d›r. Bu neden-
le, ö¤retme sürecinde ö¤rencilerin bilgiyi etkili biçimde alg›lamalar›n› sa¤lay›c› ön-
lemlerin al›nmas› yararl› olur. Bu amaçla ö¤retmenler derslerde flu tür etkinlikler
düzenleyebilirler: 

• Ö¤rencilere ö¤renme amaçlar›n›n neler oldu¤u aç›klanabilir ve sunulan bil-
ginin o amaçlardan hangisiyle ilgili oldu¤u aç›kça belirtilebilir.

• Ö¤rencilerin temel bilgilerle önemli olmayan ayr›nt›lar› ay›rt edebilmeleri ve
temel bilgiler üzerinde odaklaflmalar› için temel bilgiler tekrarlanabilir ya da
alt çizgisiyle ya da renkli olarak tahtaya yaz›labilir.

• Ö¤rencilerin alg›lamas›n› denetlemek için, aç›k uçlu sorular sorularak onla-
r›n bilgiyi gözden geçirmeleri sa¤lanabilir.

Bilginin Saklanmas›na Yard›m Etme
Bilginin saklanabilmesi, insan belli¤inin önemli bir özelli¤idir. Ö¤rencilerin bu
özellikten yeterince yararlanabilmeleri, yani bilgileri belleklerinde tutabilmeleri ve
saklayabilmeleri için ö¤retmenler ö¤retme sürecinde flu tür etkinliklere yer verebi-
lirler: 

• Ö¤rencilere bilgiler özenli biçimde örgütlenerek sunulabilir. Bu amaçla, su-
nulacak bilgilerin mant›kl› bir s›ra ve düzenini gösteren ana çizgiler ö¤ren-
cilere söylenebilir ya da tahtaya yaz›labilir. Bunun yan› s›ra bilgiler, o ana
çizgiler izlenerek aktar›labilir. 

• Ö¤rencilerin karmafl›k bilgileri kümeleme yoluyla örgütlü bilgi biçimine dö-
nüfltürmeleri sa¤lanabilir. Ö¤retmenin kendisi de ö¤retimde kümeleme ya-
parak ö¤rencilere örnek olabilir.
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• Ö¤rencilerin ö¤renmeyi amaçlad›klar› yeni bilgiyle daha önce ö¤renmifl ol-
duklar› bilgiler aras›nda iliflki kurmalar›na yard›m edilebilir. Bunun için ö¤-
rencilere yeni bilginin saklanabilmesi, insan belli¤inin önemli bir özelli¤idir.
Ö¤rencilerin bu bilgiyi iliflkilendirebilecekleri eski bilgilerini hat›rlatacak so-
rular sorulabilir.

• Ö¤rencilerden yeni bilgiyle daha önce ö¤rendikleri ilgili bilgileri karfl›laflt›r-
malar› ve aralar›ndaki iliflkiyi bulmalar› istenebilir.

• Ö¤renciler yeni bilgiyi geniflletmek için uygun benzetim ve hat›rlat›c›lar bul-
maya yönlendirilebilir.

• Düflündürücü sorular sorularak ö¤rencilerin etkin biçimde derse kat›l›mlar›
sa¤lanabilir.

• Her dersin bafl›nda ö¤rencilere önceki derste ö¤renilen bilgilerle ilgili soru-
lar sorulabilir, sonunda da o derste ö¤renilenler özetlenebilir.

Geri Getirme Yeterli¤ini Gelifltirme
Bilgi iflleme süreciyle ö¤renmede temel amaç, belle¤e depolanm›fl olan bilgiyi ha-
t›rlay›p davran›fla dönüfltürmedir. Bu bak›mdan ö¤rencilerin daha önce ö¤renip
uzun süreli belleklerinde saklad›klar› bilgileri bulup iflleyen belleklerine aktarabil-
meleri, yani bilgileri geri getirme yeterlili¤ine sahip olmalar› oldukça önemlidir.
Ö¤rencilerin geri getirme sürecini iyi iflletebilmelerini sa¤lamak için ö¤retme süre-
cinde ö¤retmenler taraf›ndan flu tür etkinlikler düzenlenebilir: 

• Çeflitli sorular arac›l›¤›yla ö¤rencilerin kimi bilgileri hat›rlamalar› sa¤lanarak
belleklerinden geri getirmeleri istenen bilgiye yönelmeleri sa¤lanabilir.

• Ö¤renciler hat›rlanmak istenen bilgiyi kodlad›klar› ortam ve koflulu yeniden
yaratmaya ya da hayal etmeye yönlendirilebilirler.

• Ö¤rencilerden geri getirilmek istenen bilgiyi kodlarken kulland›klar› hat›rla-
t›c›lar› do¤ru olarak hat›rlamalar› ve onlar› ifle koflmalar› istenebilir.

• Ö¤rencilere, geri getirilmek istenen bilginin yerlefltirilebilece¤i, bir bölümü
bofl bir bölümü dolu olan flema, grafik ya da harita verilerek doldurtulabilir.

Biliflbilgisini Güçlendirmeye Yard›m Etme
Bilgi iflleme yoluyla ö¤renmede, biliflsel süreçlerin yan› s›ra ö¤rencinin, biliflbilgi-
sinin de önemli rolü oldu¤unu biliyoruz. Bu nedenle, ö¤retme sürecinde ö¤renci-
lerin biliflbilgilerini gelifltirmek ve güçlendirmek gereklidir. Bu amaçla ö¤retmenler
flu türden etkinliklerde bulunabilirler: 

• Ö¤retmen taraf›ndan ö¤rencilere, yeri geldikçe, kendi ö¤renmeleri için ken-
di biliflbilgisini nas›l ifle kofltu¤u uygulamal› olarak ya da örneklendirilerek
aç›klanabilir.

• Ö¤rencilere biliflsel süreçlerin neler oldu¤u, bunlar›n ö¤renmede nas›l etki-
li biçimde yönetilebilece¤i, onlar›n düzeyine uygun biçimde ö¤retilebilir.

• Ö¤rencilere biliflbilgilerini etkili kulland›rmaya yönelik uygulamal› çal›flma-
lar yapt›r›labilir. 
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Ö¤renmede biliflsel yaklafl›mla davran›flç› yakla-

fl›m›n ayr›lan yönleri

Davran›flç› yaklafl›mda ö¤renme, uyar›c›yla tepki
aras›nda ba¤ kurma iflidir. Birey, belli uyar›c›lara
karfl› belli tepkiler, davran›fllar gelifltirir. Bu ne-
denle, ö¤renme bir bak›ma koflullanmad›r. Bu
yaklafl›ma göre, yaln›z gözlenebilen davran›fllar-
daki de¤iflmeler ö¤renmedir. Biliflsel yaklafl›mda
ise ö¤renme, uyar›c›yla tepki aras›ndaki iliflkinin
ötesinde daha karmafl›k, biliflsel bir süreçtir. Bi-
reyde, birtak›m zihinsel ifllemlerden sonra davra-
n›fl de¤iflikli¤i oluflmakta, ö¤renme gerçeklefl-
mektedir. Bu yaklafl›ma göre ö¤renme, gerçekte
insan›n çevresinde ve dünyada olup bitenleri an-
lama çabas›n›n bir sonucudur.

Bilgi türlerini özellikleri ve örnekleriyle ay›rt et-

mek

Biliflsel yaklafl›mc›lar›n en yayg›n biçimde sözü-
nü ettikleri bilgi türleri aç›klay›c› bilgi, ifllemsel
bilgi ve koflul bilgisidir. Aç›klay›c› bilgi, belli öl-
çüde de¤iflmeyen, “bir fleyi bilme” ile ilgili olgu-
sal bilgidir. Olgular, tan›mlar, genellemeler ve
kurallarla ilgili bilgiler bu türdendir. ‹fllemsel bil-
gi, bir etkinli¤in nas›l yap›ld›¤›na iliflkin bilgidir.
Aç›klay›c› bilginin sözel olarak dile getirilmesine
karfl›l›k ifllemsel bilgi gösterilir. Üçüncü tür bilgi
olan koflul bilgisiyse, aç›klay›c› ve ifllemsel bir
bilginin “ne zaman ve niçin kullan›laca¤›”na ilifl-
kin bilgidir. Bilgi türlerine iliflkin örnekler ise
flunlard›r:
Dünyan›n kendi ekseni çevresinde bir tam dö-
nüflünün yaklafl›k 24 saatte gerçekleflmesi, a¤aç-
lar›n yapraklar›n› sonbaharda dökmesi aç›klay›c›
bilgiyle ilgili örneklerdir. “Bir caddede yayalar
için yeflil ›fl›k yanarken karfl›ya geçilir.” kural›n›
söyleyebilen bir çocuk; eve giderken caddede
yeflil ›fl›k yand›¤› zaman karfl›ya geçiyorsa, bu
kural› ifllemsel bilgi olarak biliyor demektir. Bir
ö¤rencinin, elindeki bir metni amac›na ba¤l› ola-
rak okumas› için göz atma tekni¤ini ya da düz-
gülü okuma tekni¤ini seçebilmesi ise,onun koflul
bilgisine sahip oldu¤unu gösterir.

Bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renmenin nas›l

olufltu¤unu betimlemek

Bilgi iflleme kuram›na göre ö¤renme, bireyin sa-
hip oldu¤u bellek sisteminde yapt›¤› çeflitli zi-
hinsel ifllemler sonunda gerçekleflir. Yap›lan zi-
hinsel ifllemlerle bilgi ifllenir ve birey taraf›ndan
ö¤renilir. Ö¤renmenin oluflumunda belle¤in ya-
p›s›, bellekteki ifllemler ve bu ifllemlerin k›lavuz-
lanmas› önemli rol oynamaktad›r. 

Bilgi depolar›n›n özelliklerini aç›klamak

Bilgi iflleme modelinin üç ana bilefleninden ilki
olan bilgi depolar›, bilgilerin sakland›¤› ve duyu-
sal bellek, iflleyen bellek ve uzun süreli bellek
olarak adland›r›lan üç bellekten oluflur. 
Bunlar ayn› zamanda bilgi iflleme sürecinin de
aflamalar›d›r. Çevreden al›nan uyar›c›lar duyu or-
ganlar› arac›l›¤›yla öncelikle duyusal belle¤e gi-
rer ve kaydolur. Bu uyar›c›lar burada ham bilgi
olarak çok k›sa süreli¤ine tutulur. Bu ham bilgi-
ler dikkat ve alg› süreçlerinin yard›m›yla iflleyen
belle¤e aktar›l›r. ‹flleyen bellekte ham bilgiler,
üzerinde düflünülerek ve uzun süreli bellekteki
bilgilerle birlefltirilerek anlaml› duruma getirilir.
‹flleyen bellekte çok az bilgi çok k›sa süreli¤ine
tutulabilir. Bilginin iflleyen bellekte kal›fl süresini
uzatmak için koruyucu tekrar ve geniflletici tek-
rardan yaralan›l›r. Hemen ard›ndan bilgi ya dav-
ran›fla dönüfltürülür ya da anlaml› kodlama yap›-
larak saklanmak amac›yla uzun süreli belle¤e ak-
tar›l›r. Uzun süreli bellek, bilgilerin sürekli olarak
sakland›¤› bilgi deposudur. Uzun süreli belle¤in
kapasitesinin çok büyük olmas›n›n yan› s›ra bil-
gilerin saklanma süresi de çok uzundur. Uzun
süreli bellek, de¤iflik türde bilgilerin sakland›¤›
anlamsal bellek, an›sal bellek ve ifllemsel bellek
olmak üzere üç bölüme sahiptir. 

Özet
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Biliflsel süreçlerin ifllevlerini saymak ve etkili bi-

çimde uygulama ilkelerini kavramak

Biliflsel süreçler, bilgilerin bir bellekten ötekisine
aktar›lmas›n› sa¤layan zihinsel etkinliklerdir.
Bunlar, dikkat, alg›, tekrar, kodlama ve geri ge-
tirmedir. Bilgi iflleme süreciyle ö¤renmede, ö¤re-
nilmek istenen bilgi uyar›c› ya da ham bilgi ola-
rak dikkat arac›l›¤›yla seçilir, belirlenir. Bu uyar›-
c› ya da ham bilgi, alg›yla anlaml› bilgiye dönüfl-
türülür. Bu amaçla Gestalt ilkelerinden, afla¤›dan
yukar›ya do¤ru iflleme ve yukar›dan afla¤›ya do¤-
ru iflleme ilkelerinden yaralan›l›r. Sürekli olarak
saklanmak istenen bilgiler iflleyen bellekten uzun
süreli belle¤e aktar›l›rken ifle koflulan tekrar sü-
reci, en çok geniflletici tekrar biçiminde gerçek-
lefltirildi¤inde etkili olmaktad›r. Bilginin zihinsel
simgelerinin oluflturulmas› anlam›na gelen kod-
lamayla bilgiler uzun süreli belle¤e aktar›l›p kay-
dedilir. En etkili kodlama, yeni bilginin düzen-
lenmesi ve uzun süreli bellekteki bilgilerle iliflki-
lendirilmesiyle yap›labilir. Bunlar›n yan› s›ra, bil-
gilerin uzun süreli bellekte saklanabilmesi için
kodlaman›n anlaml› biçimde yap›lmas› gerekli-
dir. Bunun için baflta örgütleme, geniflletme ve
etkinlik olmak üzere de¤iflik yollardan yaralan›-
labilir. Biliflsel süreçlerin sonuncusu olan geri ge-
tirme, uzun süreli bellekte depolanm›fl olan bir
bilginin aran›p bulunmas› ve kullan›lmak üzere
iflleyen belle¤e aktar›lmas›d›r. Ö¤renen birey, bu-
nu, kimi zaman düflünerek yaparken kimi zaman
da otomatik olarak yapar. Bilginin iflleyen bel-
lekten uzun süreli belle¤e aktar›l›rken yap›lan
kodlaman›n biçimi, geri getirme sürecini etkiler.
Anlamal› kodlanan bilgiler daha kolay geri geti-
rilebilir. Biliflbilgisi bireysel nitelik tafl›r. Ö¤renen
birey, sahip oldu¤u biliflbilgisiyle dikkat, alg›,
tekrar, kodlama ve geri getirme olarak adland›r›-
lan biliflsel süreçleri denetler ve yönlendirir.

Biliflbilgisinin ifllevini ve kapsam›n› aç›klamak

Biliflbilgisi, bilgi depolar› ve biliflsel süreçlerin bir
bütünlük içinde ifllemesini sa¤lar. Dikkat, alg›,
tekrar, kodlama ve geri getirme gibi biliflsel
süreçleri denetler ve yönlendirir. Biliflbilgisi,
bireyin biliflsel süreçlerle ilgili bilgisini ve bireyin
biliflsel süreçler üzerindeki denetimini kapsar.

Biliflsel ö¤renme için biliflbilgisinin önemini kav-

ramak

Birey, ö¤renmesini gerçeklefltirmek amac›yla bi-
liflbilgisini kullanarak planlama, izleme ve de¤er-
lendirme becerilerine sahip olur. Planlama, bire-
yin ö¤renmek için yapaca¤› ifllemlerle ilgili ka-
rarlar›n› kapsar. Ö¤renmeye ay›raca¤› zaman,
kullanaca¤› stratejiler, yararlanaca¤› kaynaklar,
izleyece¤i s›rayla ilgili kararlar bunlardan kimile-
ridir. ‹zleme, bireyin ö¤renme amac›yla yapt›kla-
r›n› denetim alt›nda tutmas›d›r. Birey, “Bu an-
laml› m›? Çok h›zl› m› ilerlemeye çal›fl›yorum?
Yeterince çal›flt›m m›?” gibi sorularla izlemeyi
sa¤layabilir. De¤erlendirmeyse, bireyin ö¤renme
süreci ve sonuçlar›yla ilgili yarg›da bulunmas›d›r.
“Stratejimi de¤ifltirmeli miyim? Yard›m almama
gerek var m›? Yapt›¤›m çal›flma tamam m›?” gibi
sorularla birey ö¤renmesini de¤erlendirebilir. 

Ö¤retimde ö¤rencilerin bilgi iflleme yoluyla ö¤-

renmelerini sa¤lamaya dönük önlemler alma ye-

terlili¤ine sahip olmak

Ö¤rencilerin bilgi iflleme süreci yoluyla ö¤ren-
melerini sa¤lamak için, ö¤retme sürecinde ö¤-
rencilerin dikkatini çekecek, geri getirme yeter-
liklerini gelifltirecek, biliflbilgilerini güçlendire-
cek ve bilgileri saklamalar›n› kolaylaflt›racak et-
kinliklere, uygulamalara, yönlendirmelere ve ön-
lemlere yer verilmesine gerek vard›r.  
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1. Afla¤›dakilerden hangisi biliflsel ö¤renme yaklafl›m›-
n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Pekifltirme, ö¤renmede davran›fl›n do¤rulu¤uyla
ilgili dönüt sa¤lama amac›n› güder.

b. A¤›rl›kl› olarak elefltirel düflünme, sorun çözme
gibi karmafl›k ö¤renmeler üzerinde durulur.

c. Bir sorun, daha önceki sorun çözme deneyimle-
rinden yararlan›larak çözülmeye çal›fl›l›r.

d. Ö¤renmede bireyin dikkatini toplamas›, uyar›c›-
lar› seçmesi ve onlar› kullanmas› bak›mlar›ndan
etkin olmas›na gerek vard›r.

e. Ö¤renme, uyar›c›yla tepki aras›nda ba¤ kurma-
n›n ötesinde birtak›m zihinsel ifllemler yaparak
gerçekleflir.

2. I. S›n›fta ö¤renme konusuyla ilgili bir bilgiyi bir-
çok ö¤rencinin ö¤renememesi durumunda, ö¤-
retmenin yeniden ö¤retmek amac›yla iflbirlikli
ö¤renme yaklafl›m›n› uygulamas›

II. Tük Dil Kurumu’nun 1932 y›l›nda Atatürk tara-
f›ndan kurulmas›

III. Ö¤retmenin bir dizi slayt› ö¤renme ilkelerini gö-
zönünde bulundurarak haz›rlamas›

Yukar›daki bilgilerin türleri, afla¤›dakilerin hangisinde
tam ve do¤ru olarak verilmifltir?

a. I. Aç›klay›c› bilgi, II. ‹fllemsel bilgi, III. Koflul bil-
gisi

b. I. ‹fllemsel bilgi, II. Koflul bilgisi, III. Aç›klay›c›
bilgi

c. I. Koflul bilgisi, II. ‹fllemsel bilgi, III. Aç›klay›c›
bilgi

d. I. Koflul bilgisi, II. Aç›klay›c› bilgi, III. ‹fllemsel
bilgi

e. I. Aç›klay›c› bilgi, II. Koflul bilgisi, III. ‹fllemsel
bilgi

3. Afla¤›dakilerden hangisi duyusal belle¤in temel iflle-
vidir?

a. Bilginin tan›nmas›n› sa¤lama
b. Öteki bellekleri destekleme
c. Bilgiyi iflleninceye dek tutma
d. Belle¤i güçlendirme
e. Bilgiyi davran›fla dönüfltürme

4. Afla¤›dakilerden hangisi iflleyen bellekte gerçekleflti-
rilen zihinsel bir ifllem de¤ildir?

a. Bilginin kodlanmas›
b. Yeni bilgiyle eski bilginin karfl›laflt›r›lmas›
c. Bilginin belirli süre tutulmas›
d. Bilginin davran›fl olarak gösterilmesi
e. Bilginin duyusal belle¤e geri yollanmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi uzun süreli belle¤in özellik-
leri aras›nda yer almaz?

a. Bilginin kal›fl süresinin uzun olmas›
b. Bilginin etkin olmas›
c. Bilginin yo¤un olarak tutulabilmesi
d. Her tür bilginin saklanmas›na elveriflli olmas›
e. Bilginin ifllenmesinde son aflama olmas›

6. Sanayi kollar›n›n Türkiye’de nas›l yay›ld›¤›n› ö¤ren-
mek isteyen bir ö¤renci, bofl bir Türkiye haritas› üzerin-
de kollar›n bulundu¤u yerleri her bir kol için belirlen-
mifl simgeleri çizerek gösterir. 
Ö¤rencinin anlaml› kodlama yapmak amac›yla yarar-
land›¤› yol, afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Örgütleme
b. Koruyucu tekrar
c. Geniflletme
d. Özellik çözümlemesi
e. Yukar›dan afla¤›ya do¤ru çözümleme

7. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤rencinin bilgiyi anlaml›
kodlamas›n› daha çok sa¤layan bir etkinliktir?

a. Verilen bilgideki farkl› özellikleri seçip ç›karma
b. Verilen bilgiyi bir sorunu çözerken kullanma
c. Verilen bilgiye iliflkin örnekler bulma
d. Verilen bilgiyi kan›tlar›yla aç›klama
e. Verilen bilgiyi bilim insan›n›n anlat›m›n› kulla-

narak aktarma

8. Afla¤›dakilerden hangisi biliflbilgisinin özelliklerin-
den biri de¤ildir?

a. Her bireyde ayn› olmas›
b. Bilgi depolar› ile biliflsel süreçlerin ifllemesini

sa¤lamas›
c. Bireyin ö¤renme amac›yla planlama yapmas›na

olanak vermesi
d. Bireyin biliflsel süreçlerle ilgili bilgisini kapsamas›
e. Bireyin kendi ö¤renme süreci ve sonuçlar›yla il-

gili yarg›da bulunmas›na olanak sa¤lamas› 

Kendimizi S›nayal›m
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9. I. Biliflsel süreçleri inceleme
II. Biliflsel süreçleri yönlendirme
III. Biliflsel süreçleri gösterme
IV. Biliflsel süreçleri denetleme
V. Biliflsel süreçleri h›zland›rma

Bir ö¤renci kendi biliflbilgisini yukar›dakilerden hangi-
sini ya da hangilerini gerçeklefltirmek için ifle koflar?

a. Yaln›z III
b. Yaln›z V
c. I ve III
d. II ve IV
e. III - IV

10. Ö¤retmen, ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤rencile-
rin ö¤renmelerini amaçlad›¤› karmafl›k bilgileri küme-
lendirerek sunar. Ayr›ca, ö¤rencilerin de bilgileri küme-
lere bölerek yeniden düzenlemelerini sa¤lar.
Bu tür bir etkinlik, ö¤retme-ö¤renme sürecinde en çok

afla¤›dakilerden hangisi amaçlanarak yapmaya uygun-
dur?

a. Ö¤rencilerin dikkatini çekme
b. Ö¤rencilerin bilgileri etkili biçimde alg›lamalar›-

n› sa¤lama
c. Ö¤rencilerin bilgileri belleklerinde saklamalar›-

na yard›m etme
d. Ö¤rencilerin bilgileri geri getirme yeterliklerini

gelifltirme
e. Ö¤rencilerin biliflbilgilerini güçlendirmelerine

yard›mc› olma

Dil ö¤renirken okuma s›ras›nda baflar›l› olan ö¤renci-

ler daha az baflar›l› olan ö¤rencilere göre daha iyi bilifl-

sel strateji uyguluyor. 

Dil ö¤renmede biliflsel strateji 

Yabanc› dil s›navla-
r›nda baflar›l› olan
ö¤renciler s›nav s›-
ras›nda biliflsel stra-
tejiyi, daha az bafla-
r›l› olan ö¤rencilere
oranla daha iyi kul-
lan›yor. Anadolu

Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤retim eleman›, Okut-
man Gonca Subafl›’n›n “‹ngilizce ö¤renen Türk ö¤renci-
lerin okuma s›ras›nda kulland›klar› biliflsel ve bilifl öte-
si stratejiler” üzerine yapt›¤› çal›flma, ö¤rencilerin sahip
olduklar› biliflsel ve bilifl ötesi stratejiler ile ‹ngilizce
okuma s›navlar›nda gösterdikleri performans aras›nda
pozitif bir iliflki oldu¤unu ortaya koyuyor. Çal›flmada
ayr›ca, s›navda oldukça baflar›l› olan ö¤rencilerin daha
az baflar›l› olan ö¤rencilere, daha az baflar›l› olan ö¤-
rencilerin ise baflar›s›z olan ö¤rencilere oranla istatistik-
sel aç›dan önemli bir fark yaratacak flekilde daha iyi bi-
liflsel strateji kulland›klar› sonucuna ulafl›ld›. Bu araflt›r-
mayla, ö¤rencilerin ‹ngilizce s›navlar›ndaki okuma per-
formanslar›n› ölçmeyi ve hangi biliflsel stratejileri kul-
land›klar›n› görmeyi amaçlad›¤›n› kaydeden Subafl›, ba-
flar›l› olan ve olamayan ö¤renciler aras›ndaki tutum fark-
l›l›¤›na dikkat çekti. 
Çal›flma için nitel ve nicel veri analizlerinden yararlan-
d›¤›n› kaydeden Subafl›, Anadolu Üniversitesi E¤itim
Fakültesi ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü’nde okumakta
olan 47 birinci s›n›f ö¤rencisinin s›nav performanslar›-
n›n ölçüldü¤ünü belirtti. Yabanc› olunan sözcü¤e karfl›
farkl› turumlar›n oldu¤unu tespit ettiklerini dile getiren
Subafl›, baflar›l› olan ö¤rencilerin kelime üzerinde fazla
durmadan metinle bütünlük sa¤lad›klar›n›n, baflar›l› ol-
mayanlar›n ise metnin bütününü anlamaktan ziyade de-
taya tak›larak telafla kap›ld›klar›n›n alt›n› çizdi. Subafl›,
baflar›l› ö¤rencilerin zaman› iyi kullanma, zor soru ko-
lay soru ayr›m› yapma, plan yapma, ipucu olabilecek
kelimelerin alt›n› çizme gibi biliflsel stratejiler gelifltirdi-
¤ini sözlerine ekledi

Kaynak:http://e-gazete.anadolu.edu.tr/
ayrinti.php?no=2765(Eriflim Tarihi:19.01.2008).

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹

Ö¤renme stratejisi, farkl› biçimlerde ele al›n›p tan›m-
lanmakla (Derry, 1989; Weinstein ve Mayer, 1986) bir-
likte, en yal›n tan›mla, bireyin kerdi kendine ö¤renme-
sini kolaylaflt›ran tekniklerden her biridir. Ö¤renme stra-
tejileriyle ö¤rencinin bilgiyi iflleyeerek ve kal›c› biçimde
ö¤renmesini sa¤lamak amaçlan›r. Bu nedenle, ö¤renme
stratejileri ö¤rencinin duyuflsal durumu ile -ö¤retilecek-
yeni bilgiyi seçme, edinme, örgütleme ve bütünlefltirme
biçimini etkilemesi beklenen davran›fl ve düflünceler-
den oluflur (Weinstein ve Mayer, 1986). Ö¤renme stra-
tejileri sat›r alt› çizmeden kendini de¤erlendirmeye dek
uzanan büyük bir çeflitlilik gösterir.
Ö¤renme stratejileri, ö¤rencinin kolay ve kal›c› ö¤ren-
mesini sa¤laman›n yan› s›ra önemli say›labilecek baflka
ifllevleri de yerine getirir. Bunlar›n bafll›calar› flöyle s›ra-
lanabilir:
• Ö¤renciyi bilinçli ö¤renici durumuna getirir.
• Ö¤rencinin ö¤renmedeki verimlili¤ini art›r›r.
• Ö¤renciye ba¤›ms›z ö¤renebilme niteli¤i kazand›r›r.
• Ö¤rencinin isteyerek ve zevk alarak ö¤renmesine

yard›m eder.
• Ö¤rencinin okul sonras› ö¤renmelerine temel haz›rlar.
Ö¤renme stratejileri, de¤iflik araflt›rmac›lar taraf›ndan
de¤iflik biçimlerde s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlardan en yay-
g›n› Weinstein ve Mayer (1986) taraf›ndan yap›lm›fl olan
s›n›fland›rmad›r. ... Buna göre, ö¤renme stratejileri flu
adlarla s›n›fland›r›lm›flt›r:
• Yineleme Stratejileri
• Anlamland›rma Stratejileri
• Örgütleme Stratejileri
• Anlamay› ‹zleme Stratejileri
• Duyuflsal Stratejiler
Yineleme stratejileri, ö¤rencinin bilgiyi seçmesini ve
edinmesini sa¤lamaya dönük stratejilerdir. Bu strateji-
lerde temel etkinlik, zihinsel yinelemedir. Oldu¤u gibi
hat›rlanmas› istenen bilgilerin ö¤renilmesinde bu strate-
jiler etkilidir. Aynen yineleme, liste ezberleme, sesli
okuma, de¤ifltirmeden yazma, sat›r alt› çizme, yineleme
stratejilerine örnektir.
Anlamland›rma stratejileri, bilgi birimleri aras›nda iliflki
kurarak anlaml› ö¤renmeyi sa¤lamaya dönük stratejiler-
dir. Ö¤renci, bu stratejilerle, ö¤renmeyi amaçlad›¤› ye-
ni bilgiyi, daha önce ö¤rendi¤i ve uzun süreli belle¤in-
de var olan bilgilerle birlefltirerek, ona anlam yükleye-
rek ö¤renir. Bu iliflkilendirmeyi yaparken, ö¤renci an-
lamland›rmay› sa¤layan zihinsel imgeler ya da sözel ya-
p›lar, cümleler kullan›r. Zihinsel imge oluflturma, cüm-
lede kullanma, baflka sözcüklerle anlatma, iliflkilendir-

me, özetleme, benzetim yaratma, not alma, soru yan›t-
lama, anlamland›rma stratejilerinden kimileridir.
Örgütleme stratejileri, ö¤renilecek bilgilerin yeniden
düzenlenip yap›land›r›larak ö¤renilmesini sa¤lamaya
dönük stratejilerdir. Bu stratejilerle ö¤renmede de, an-
lamlandr›ma stratejilerinde oldu¤u gibi, anlamland›rma-
ya önem verilir. Kümelendirme ya da s›n›fland›rma, ana
çizgileri ç›karma, bilgi flemas› oluflturma, aflamal› yap›
oluflturma, çizelgelefltirme, örgütleme stratejileri aras›n-
da yer al›r.
Anlamay› izleme stratejileri, ö¤rencinin kendi ö¤renme-
lerini düzenlemesine, denetlemesine ve yürütmesine
yön veren stratejilerdir. Anlamay› izleme, ö¤rencilerin
biliflbilgisine sahip olmalar›n› gerektirir. Sorunu belirle-
me, çal›flmas›n› planlama, kendini sorgulama, kendini
de¤erlendirme, hata düzeltme birer anlamay› izleme
stratejisidir. 
Duyuflsal stratejiler, “ö¤renmede güdüsel ve duygusal
engelleri kald›rmaya yard›m eden” stratejilerdir (Sene-
mo¤lu, 1997, s. 574). Ö¤renci, kimi zaman, ö¤renmele-
ri s›ras›nda dikkatini toplayamama, olumsuz tutumlara
sahip olma, s›nav kayg›s› duyma gibi duyuflsal nitelik
tafl›yan sorunlarla karfl›lafl›r. Bu sorunlar onun ö¤ren-
melerinde güçlük yaraktabilir, hatta ö¤renmesine engel
oluflturabilir. Ö¤renci bu engelleri duyuflsal stratejiler-
den yararyanarak aflabilir ve kendisi için ö¤renmeyi
sa¤lay›c› koflullar› sa¤layabilir. Dikkat toplafl›m› sa¤la-
ma, güdülemeyi sa¤lama ve koruma, güven art›rma,
kayg›yla bafl etme, zaman› etkili kullanma ile ilgili stra-
tejiler duyuflsal stratejilerin bafl›nda gelir. 
...
Hangi e¤itim basama¤›nda olursa olsun, ö¤rencilerin
ö¤renme stratejileriyle ilgili e¤itim gereksinmeleri, en
iyi biçimde ve do¤al olarak, okullar›n e¤itim program-
lar› kapsam›nda karfl›lanabilir. E¤itim programlar›nda
yer alan derslerde ö¤rencilere ders konular›n›n yan›
s›ra ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi de yap›labilir. Ayr›-
ca, ders d›fl›nda da ö¤renme stratejilerinin ö¤retimine
dönük kurs ya da seminerler düzenlenebilir. Böylece
ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini ö¤renmeleri sa¤lana-
bilir. Ancak, ö¤rencilerin ö¤renme stratejilerini etkili bi-
çimde ö¤renebilmeleri için onlara bunu sa¤layacak olan
ders ö¤retmenleri ya da ö¤retim elemanlar›n›n ö¤ren-
me stratejileri konusunda yeterli bilgi ve beceriyle do-
nan›k olmalar› gereklidir.

Kaynak: Özer, B. (2002). ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim
Okullar›n›n E¤itim Programlar›nda Ö¤renme Stratejileri.
E¤itim Bilimleri ve Uygulama. 1(1), 17-32.

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl “bölümünü gözden
geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilginin Niteli¤i” bölümünü
gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgi Depolar›” bölümünü
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgi Depolar› “bölümünü
gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilgi Depolar›” bölümünü
gözden geçiriniz

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Süreçler “bölümünü
gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Biliflsel Süreçler” bölümünü
gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflbilgisi” bölümünü
gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Biliflbilgisi” bölümünü
gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤retime Dönük
Uygulamalar” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Aç›klay›c› bilgi : Matematik problemini çözmede izle-
nen basamaklar›n neler oldu¤u bilgi-
si.

‹fllemsel bilgi : Problemi çözmede izlenen basamak-
lar›n uygulamaya yans›m›fl biçimi.

Koflul bilgisi : Problemi çözerken hangi durumlar
için hangi ifllemleri yapmak gerekti¤i
bilgisi.

S›ra Sizde 2

• Çevredeki uyar›c›lar›n duyu organlar› arac›l›¤›yla al›-
narak duyusal belle¤e “iz” biçiminde kaydedilmesi.

• Duyusal bellekteki “ham” bilginin iflleyen belle¤e
aktar›lmas›.

• ‹flleyen bellekteki bilginin saklanmak üzere uzun sü-
reli belle¤e aktar›lmas›.

• Uzun süreli bellekte saklanan bilginin gereksinme
oldu¤unda iflleyen belle¤e geri getirilmesi.

• ‹flleyen bellekteki bilginin davran›fla dönüfltürülmesi.

S›ra Sizde 3

‹flleyen Bellek Uzun Süreli Bellek
Girme : Bilgi, ham olarak Bilgi, iflleyen bellekten

duyusal bellekten kodlama yap›larak
gelir. H›zl› olarak gelir. Girifli daha
girer. yavaflt›r.

Kapasite : S›n›rl›d›r. 5-9 ara- Sonsuzdur. Çok say›da
s›nda bilgi birimi bilgi birimi bellekte
bellekte tutulabilir. saklanabilir.

Süre : Bilgi, bellekte 5-20 Bilgi, çok uzun süre
saniye tutulabilir. bellekte saklanabilir.
Bu süre tekrar Hatta bilginin bu
yoluyla biraz bellekte yok olmas› 
uzat›labilir. söz konusu de¤ildir.

‹çerik : ‹mgeler, say›lar, Önerme a¤lar›, flema-
sözcükler, sözcük lar, olaylar, bilgisel
öbekleri, cümleler. ürünler.

S›ra Sizde 4
Bireyin alg›lamas›n› etkileyen etmenlerden birisi, bire-
yin beklentileridir. Birey, önceki ö¤renmelerine dayal›
olarak oluflturdu¤u yap› do¤rultusunda alg›lar. Örne-
¤in, fizik dersini daha önce alm›fl arkadafllar›ndan o
dersin çok zor bir ders oldu¤unu duyan bir ö¤renci, o
dersin kendisi için de zor olaca¤› beklentisine girer.
Gerçekte o ders zor bir ders olmasa da ö¤renci, beklen-
tisinden etkilenerek o derste güçlük çekebilir ve bafla-
r›s›zl›¤a u¤rayabilir.

S›ra Sizde 5
Unutma, bellekteki bilginin gerek duyuldu¤unda yok
olmas› ya da bulunamamas›d›r. Duyusal bellekte unut-
ma dikkat sürecini iflleterek, yani bilgi üzerine dikkat
sa¤layarak engellenebilir. ‹flleyen bellekte bilgiyi daha
uzun süre tutabilmek ve unutmamak için bilgi zihinsel
olarak tekrar edilebilir. Uzun süreli bellekte ise unut-
may› engellemek için bilgilerin daha bafllang›çta kodla-
mas›n›n anlaml› biçimde yap›lmas›na gerek vard›r. Bu
amaçla kodlama örgütleme, geniflletme ve etkinlik yol-
lar›ndan yararlan›larak yap›labilir. Öte yandan, önce ya
da sonra ö¤renilen bilginin yeni bilginin hat›rlanmas›n›
etkileme olas›l›¤›na karfl›l›k, bilgilerin ö¤renilmesinde
bilgilerin ay›rt edici kimi özelliklerini görerek kar›flt›rma
ve dolay›s›yla da unutma engellenebilir.

S›ra Sizde 6
Biliflbilgisi güçlü olan bir ö¤renci,
• ö¤renmede biliflsel süreçleri daha etkili biçimde

uygulayabilir.
• ö¤renme h›z›n› ve düzeyini art›rabilir.
• ö¤renmeye dönük planlama, izleme ve de¤erlendir-

me becerilerini etkili biçimde kullanabilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Beyin Temelli
Ö¤renme ve
Yap›land›rmac›l›k

Ö¤renme konusu ile ilgili alanyaz›n incelendi¤inde, tarihsel geliflim süreci içeri-
sinde ö¤renme olgusuna yüklenen anlam ile ö¤renmenin hangi süreçlerle olufltu-
¤u konusunda birbirinden oldukça büyük farkl›l›klar gösteren birçok kuram, mo-
del ve düflünüflün ürünlerini görmek olanakl›d›r. Dikkat çekici olan, ö¤renme ol-
gusunun bafllang›çta bireyin d›fl›ndaki çevresel etmenlerle daha yo¤un bir biçim-
de aç›klanmaya çal›fl›lan bir süreç olarak görülürken, zaman içerisinde, d›flsal et-
menlerin rolü reddedilmemekle birlikte, yo¤un olarak içsel süreçlerle aç›klanan bir
kazan›m olarak görülüp yorumlanmas›d›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

beyin temelli ö¤renme kuram›n›n temel özelliklerini ve yap›s›n› aç›klaya-
bilecek,
beyin temelli ö¤renme kuram›n›n ne tür bir ö¤retme-ö¤renme süreci öngör-
dü¤ünü kavrayabilecek,
beyin temelli ö¤renme ilkelerini s›ralayabilecek,
yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤renmeye yükledi¤i anlam› aç›klayabilecek,
yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤retme-ö¤renme ilkelerini s›ralayabilecek,
yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤renci, ö¤retmen ve program boyutlar›na ilifl-
kin öngörülerini aç›klayabilecek yeterliklere sahip olacaks›n›z.

N
N
N
N
N
N
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• BEY‹N TEMELL‹ Ö⁄RENME
• Beyin Temelli Ö¤renme ve Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
• Beyin Temelli Ö¤renme ‹lkeleri

• YAPILANDIRMACILIK
• Yap›land›rmac›l›k ve Ö¤renme
• Yap›land›rmac› Ö¤retme-Ö¤renme ‹lkeleri
• Yap›land›rmac›l›kta Ö¤renci, Ö¤retmen ve Program

Örnek Olay

Alp Ö¤retmen düflündükçe, yan›tlamakta güçlük çekti¤i sorulara yenileri ekleni-
yor, durum içinden ç›k›lamaz bir hal al›yordu! Ayn› s›n›f düzeyinde, benzer ge-
liflim özelliklerine sahip ö¤renciler, ayn› konuyu, ayn› ortamda ve ayn› ö¤renme
kayna¤›ndan dinledikleri halde, s›navda o konuyla ilgili olarak sorulan sorular›
ö¤rencilerin tamam›na yak›n›n›n farkl› cümlelerle ve farkl› anlamlarla aç›kla-
malar›n›n nedeni ne olabilirdi? Ö¤rencilerin kimilerinin s›navlardan yüksek pu-
anlar almalar›na karfl›n, kimi ö¤rencilerin baflar›s›zl›klar›n›n nedenleri neler
olabilirdi? Bir kifliyi, bir olay› ya da bir fleyi düflünebilmek için onun yan›m›zda
olmas›n›n gerekmemesi nas›l aç›klanabilirdi? Nas›l olabiliyor da bir renk, bir ko-
ku, bir resim ya da bir fliir bize sevdi¤imiz ya da tam aksine sevmedi¤imiz birini
hat›rlat›yordu? Alp Ö¤retmen düflündükçe; bilmedi¤i ve eksikli¤ini yo¤un bir bi-
çimde yaflad›¤› bir fleylerin, birtak›m bilgilerin tüm bu sorular› aç›klayabilece¤ini
düflünüyor ancak kendi kendine sormadan da edemiyordu: Tüm bunlar›n nede-
ni ne olabilirdi?...
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Anahtar Kavramlar
• Beyin
• Beynin ‹fllevleri
• Beyin ve Ö¤renme
• Beyin Uyumlu Ö¤renme

• Beyin Temelli Ö¤renme
• Yap›land›rmac›l›k
• Oluflturmac›l›k
• Etkin Ö¤renme

‹çindekiler



BEY‹N TEMELL‹ Ö⁄RENME
Beyin temelli ö¤renme kuram›, ö¤renme sürecinde, beynin en etkili bir biçimde
nas›l ifle koflulabilece¤inin yol ve yöntemleri üzerinde duran bir sorgulama siste-
mati¤i olarak ele al›nabilir. Beyin temelli ö¤renme; “Beyin en iyi nas›l ö¤renir?” so-
rusuna verilen disiplinler aras› bir yan›t olarak da tan›mlanabilir (Jensen, 1998).
Caine ve Caine (2002), beyin temelli ö¤renmeyi “Anlaml› ö¤renmeler oluflturmak
için beynin kurallar›n›n belirlenerek ö¤retimin bu kurallara göre düzenlenmesi.”
olarak tan›mlamaktad›rlar. Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n ö¤retim ortamlar›nda
ö¤renci ve ö¤retmenlerin konu alan›na iliflkin kontrollü seçimler yapabilmelerini
olanakl› k›lmas›, olas›l›kl› düflünmeyi desteklemesi, sistem yaklafl›m›na sahip olma-
s› gibi üstünlüklerden söz edilebilir (Jensen, 1998). Beyin temelli ö¤renme, ö¤ren-
ci özelliklerini sürecin merkezine almas›, kayg›dan yoksun ö¤retme-ö¤renme or-
tamlar›n› öngörmesi, içsel güdülenmenin desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle, ya-
fla göre, düzeye göre ö¤retimi çeflitlendirmesiyle, bireyin canl› bir organizma ola-
rak tüm sistemlerinin birlikte çal›flmas› gereklili¤ini vurgulamas›yla da ön plana
ç›kmaktad›r (Jensen, 2002).

Beyin temelli ö¤renme kuram›, ö¤renmeyi biyokimyasal ya da elektro kimya-
sal bir de¤iflme (beyin hücreleri ile hücreleraras› ba¤ kurma) olarak görmekte ve
aç›klamaktad›r. Bu yaklafl›ma göre, her bir yeni ö¤renmede beyin hücreleri ara-
s›nda yeni ba¤lar oluflmaktad›r (Jensen, 2000). Her hücre bir baflka hücre ile ba¤-
lar kurarak ö¤renmeyi ve di¤er yaflamsal etkinlikleri gerçeklefltirmektedir. Kura-
m›n›n temel say›lt›s› fludur: Ö¤renme, temelde beyinde olup biten bir süreçtir.
Ö¤renmede temel organ beyin ise beynin iflleyiflini olumlu etkileyen etkenlerin
desteklenip güçlendirilmesi; beynin iflleyiflini olumsuz olarak etkileyen etkenlerin
ise ortamdan uzaklaflt›r›lmas›n›n sa¤lanmas› durumunda daha nitelikli ö¤renme-
ler gerçeklefltirebilir. Beyin; insan ö¤renmesinde temel etken olmakla birlikte çev-
resel koflullardan, bireyin psikososyal özelliklerinden ve insan organizmas›n›n
kimyasal yap›s›ndan etkilenmekte, bu etkileflimler de ö¤renme sürecine do¤ru-
dan yans›maktad›r (Sprenger, 2002). Örnek verecek olursak beynin organik/kim-
yasal yap›s›, bireyin sahip oldu¤u olumlu ya da olumsuz duygular ve içinde bu-
lundu¤u zihinsel durum, uykusuzluk ya da dinginlik, fiziksel rahatl›k ya da rahat-
s›zl›k, beslenme biçimi, stres, kayg›, güdülenmifllik durumu, sa¤l›k durumu beyni
do¤rudan etkileyece¤i için ö¤renmeyi de etkilemektedir. Bu durum, beynin do-
¤as›na ve iflleyifline uygun e¤itsel düzenlemeler yap›lmas› durumunda ö¤renme-
nin niteli¤inin artaca¤› anlam›na gelmektedir. Bunu baflarabilmenin yolu ise, ön-
celikle beynin yap›s›n›n, iflleyiflinin (hücreler aras› iliflkiler, beynin yar› küreleri ve
bölümleri (loblar), her bir bölümün yerine getirdi¤i ifllemler) ayr›nt›l› olarak bilin-
mesinden geçmektedir.
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Beyin temelli ö¤renme
yaklafl›m› “beyin en iyi nas›l
ö¤renir?” sorusu ile ilgilenir.



‹nsan beyni bir yönüyle de çok say›da ifllemi ayn› anda gerçeklefltirebilme ka-
pasitesine sahip paralel ifllemcilerden oluflan bir yap› gibi görülebilir. Beynin ya-
r› küreleri, bölümleri ayn› zaman dilimi içerisinde farkl› ifllemlerle meflgul olabi-
lirler. K›saca, beynin her bir bölümünün ustalaflt›¤› ifllemler vard›r. Bu durum,
beynin ilgili bölümünün bir zarar görmesi durumunda, zarar›n büyüklü¤ü ile de
orant›l› olarak o bölümde gerçeklefltirilen ifllemlerin son bulmas› anlam›na da
gelmektedir.

Beyin; beyin sap›, limbik sistem ve neokorteks olmak üzere üç bölümden olufl-
maktad›r. Beyin sap› olarak adland›r›lan bölüm, nefes al›p verme ve kalp at›fl› gibi
vücut fonksiyonlar›n› kontrol eder. Beyin sap›n›n temel görevi bireyin yaflam›n›
sürdürmesini sa¤lamakt›r. Bu nedenle, bu bölümde düflünme ve yeni ö¤renmeler
gerçekleflmez. Beyin sap›n›n üstünde yer alan Limbik sistem, haf›za, duygu ve gü-
dülenme ile ilgili olan k›s›md›r. Hat›rlamayla ilgili ö¤renmelerin meydana geldi¤i
hipokampüs; duyu organlar›ndan gelen bilgileri kortekse ileten talamus; cinsel
dürtüleri ve di¤er güdüleri kontrol eden hipotalamus; kayg› ve korkular› kontrol
eden amigdala Limbik sistem içerisinde yer almaktad›r (Parnell, 1996; Caine ve
Caine, 1999).
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fiekil 11.1

Beynin yap›s›



‹nsan beyninin oldukça büyük bir bölümünü oluflturan ve ayn› zamanda zihin-
sel ifllevlerin merkezi olan neokorteks, görme, iflitme, konuflma, düflünme, analiz
yapma ve olas›l›klar› planlama gibi üst düzey becerileri yerine getirir. Beynin bu
bölgesi sinir a¤lar›yla birbirine ba¤lanan iki yar›m küreden oluflmufltur. Sa¤ yar›
küre görsel, duygusal, bütünsel, örüntüsel tan›ma, hayal gücü, ritm, renk, boyut gi-
bi düflünme biçimlerini kapsay›p, efl zamanl› süreçleri denetlerken; sol yar› küre
sözel, mant›ksal, çözümsel, say›sal süreçleri kontrol eder ve olgulara dayal› düflün-
me ifllevlerini gerçeklefltirir (Nick ve Nick, 2000; Özden, 2005).
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fiekil 11.2

NEOKORTEKS

Korpus Kallosum

Beyincik

Beyin sap›

Hipokampüs
Amigdala

Hipotalamus

Talamus

L‹MB‹K S‹STEM Beynin bölümleri

fiekil 11.3

Beyin loblar›



Daha önce de belirtildi¤i gibi, beyin temelli ö¤renme kuram›, ö¤renmeyi beyin
hücreleri aras›nda ba¤ oluflumu olarak tan›mlamaktad›r. Bu yönüyle, beyin hücre-
leri, ö¤renmenin gerçekleflti¤i temel yap›lard›r. Her hücre bir baflka hücre ile ba¤-
lar kurarak ö¤renmeyi ve di¤er yaflamsal etkinlikleri gerçeklefltirmektedir. Mesajla-
r› tafl›mak üzere hücreler aras› ba¤lar, akson iplikçikleri ve bu iplikçiklerin uzant›-
lar› geliflmifltir. Beyindeki temel bilgi iflleme birimi, elektriksel hareketleri toplay›p
gönderebilen nöronlard›r. Nöronlar; hücre gövdesi, dentrit ve aksonlardan oluflur.
‹çsel ve d›flsal uyar›c›lara verilecek tepkileri belirlemek için, di¤er nöronlarla ba¤-
lant› kuran sinir hücresi ileticileri ad› verilen kimyasallar› sentezlerler. Her nöron,
bilgiyi hücre gövdesindeki kimyasal moleküllere bir kod olarak ifller. Bu kimyasal
mesaj ileticileri mesajlar› nöronlar›n ba¤lant› kablolar› aralar›ndaki dar geçitler olan
sinapslara tafl›rlar (Cram ve Germinario, 2000).

Hat›rlanaca¤› gibi, beyin temelli ö¤renme kuramc›lar› ö¤renmeyi elektro kim-
yasal bir süreç olarak görmektedirler. Bu görüfle göre, duyular taraf›ndan üretilen
elektrik enerjisi beynin orta bölgesindeki talamusa gelir. Hücre gövdesi, aksonu
elektrik enerjisi ile uyard›¤›nda, o da di¤er kimyasallar› sinaptik bofllu¤a do¤ru
gönderir. Nöronlar birbirleri ile iletiflim kurduklar›nda ö¤renme meydana gelir (Ti-
leston, 2000). Nöron ba¤lant›lar›n›n kullan›lma s›kl›¤› ile ö¤renilen bilgilerin kal›-
c›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve kolay hat›rlanmas› aras›nda do¤rusal bir iliflki vard›r (Fo-
garty, 2002). Bu aflamada sözü edilmesi gereken bir konu da beyin yar› küreleri
(hemisphere) ile ilgilidir. Beynin yar› küreleri (sol beyin ve sa¤ beyin) birbirlerin-
den farkl› ifllemleri gerçeklefltirmek üzere geliflmifllerdir. Her bir yar› kürenin usta-
laflt›¤› ifllemler farkl› oldu¤u gibi yar› küreler birbirinden ba¤›ms›z çok say›da ifllem
de yapabilmektedirler.
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Beyin hücresi
yap›s›

‹nsan beyninde yaklafl›k yüz
milyar nöron vard›r.



Beynin iki yar› küresi farkl› alanlarda uzmanlaflmakta ve bireyin içinde yer al-
d›¤› çevreyi farkl› pencerelerden izleyerek, özel bilgileri birbirleriyle paylaflmakta-
d›r. Beynin yap›s› ve ifllevleri incelenirken özellikle beynin iki yar› küresi aras›nda-
ki farkl›l›klara dayal› olarak (yar› küre bask›nl›¤› olarak da adland›r›lmaktad›r.) ö¤-
renme an›nda beynin nas›l bir rol oynad›¤›n›n da belirlenmesi sa¤lanm›flt›r (Par-
nell, 1996). Öte yandan, beynin bir yar› küresindeki bask›nl›¤›n ö¤renme h›z›n› da
etkiledi¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Ö¤renme biçimlerinin kifliden kifliye de¤ifliklik
göstermesinin nedeni olarak da yar› küre bask›nl›¤› gösterilmektedir. Yap›lan arafl-
t›rmalarda elde edilen bulgular sol yar› kürenin do¤rusal ve mant›ksal ilkeleri s›ra-
layarak analitik düflünceleri iflletti¤ini; sa¤ yar› kürenin ise do¤rusal olmayan, efl
zamanl› de¤iflimleri, sözel olmayan bilgileri ve karfl›t düflünceleri iflletti¤ini ortaya
koymaktad›r. Yine elde edilen bulgulara göre sa¤ yar› küre; ritm, hayal kurma,
renkler, boyut, hacim, gibi ifllevleri kontrol etmekte; sol yar› küre ise bilgiyi man-
t›kl› ve do¤rusal olarak ifllemektedir (Gülp›nar, 2005).
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Tablo 11.1
Beyin Yar› Küreleri
ve Uzmanlaflt›klar›
‹fllemler

Kaynak: Jensen,
1998.

Sol Beyin Sa¤ Beyin

Gerçekçi, mant›ksal Sezgisel

Sözel Görsel, uzamsal

Planl›,yap›sal Spontane

Sorunlar› analiz ederek çözer. Sorunlar› sentezleme yoluyla çözer.

Duygular› kontrol eder. Duygular› serbest b›rak›r.

Nesnel yarg›lara ulafl›r. Öznel yarg›lara ulafl›r.

‹simleri hat›rlar. Yüzleri hat›rlar.

Tekil görür. Bütüncül görür.

Hiyerarflik yap›land›r›lm›fl etkileflimi sever. Kat›l›mc› resmi olmayan etkileflimi sever.

Analitiktir. Görseldir.

Do¤rusald›r. Anolojiktir.

Dikey aç› Yatay aç›

Yak›nsak düflünür. Iraksak düflünür.

Tümdengelimcidir. Tümevar›mc›d›r.

fiekil 11.5

BEY‹N

Ritm

Uzman Bilinci

Gestalt (Bütünü Görme)

Hayal gücü

Hayal kurma

Renk

Boyut

SA⁄ BEY‹N

Sözcükler

Mant›k

Say›lar

Ard›fl›kl›k

Çizgisellik

Analiz

Listeleme

SOL BEY‹N

Beyin yar› küreleri
ve uzmanl›k
alanlar›



Buraya kadar yap›lan aç›klamalarla, beynin iflleyifli ile ö¤renmenin oluflumu
aras›ndaki iliflki ortaya koyulmufltur. Bu noktada, beyin temelli ö¤renme kuram›-
n›n ö¤renme hakk›ndaki öteki söylemlerinin neler oldu¤u konusu ile devam et-
mek yerinde olacakt›r.

Beyin Temelli Ö¤renme ve Ö¤retme-Ö¤renme Süreci
Beyin temelli ö¤renme kuram›, ö¤renci merkezli e¤itim ortamlar›n› öngörür. E¤it-
sel ortamlar ö¤rencilerin birbiriyle etkileflimde bulunmalar›na, dayan›flma içinde,
etkinliklere do¤rudan kat›larak, keflfederek ö¤renmelerine olanak sa¤layacak bi-
çimde düzenlenmelidir. Beyin temeli ö¤renmede ders materyallerinden ö¤renilen
bilgilerden daha çok gerçek yaflamla ilgili ö¤renmeler vurgulan›r. Çünkü yararl›
ö¤renmeler ancak gerçek yaflam deneyimleriyle baflar›labilir (Jacobs, 1990; Akt:
Özden, 2005). Beyin temeli ö¤renmenin temel hareket noktalar› flöyle s›ralanabilir
(Cram ve Germinario, 2000):

• Ö¤renme d›flar›dan yönlendirilemez; ö¤renci ö¤renmek için etkinliklere et-
kin kat›lmak zorundad›r.

• Ö¤renciler bilginin edilgin al›c›lar› de¤illerdir. Ö¤reneceklerini ve hat›rlaya-
caklar›n› seçebilirler.

• Duygular dikkatin sa¤lanmas› ve bilginin belle¤e kaydedilmesinde önemli
rol oynarlar. 

• ‹çerik ba¤lam olarak anlaml› ve tutarl› bilgilerden oluflmal› ve ö¤renci ya-
flant›lar›yla iliflkilendirilmelidir.

Beyin temelli ö¤renme kuramc›lar›, ö¤retme-ö¤renme sürecinde, beynin etkin
ve verimli bir biçimde kullan›labilmes› için ö¤renme etkinliklerinde beyin uyumlu
stratejilerden yararlan›lmas›n›n, beyin uyumlu de¤erlendirme süreçlerinin ifle ko-
flulmas›n›n önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› belirtmektedirler. Bu nedenle, beyin te-
melli ö¤renme yaklafl›m›n› temel alan ö¤retim programlar›n›n haz›rlanmas› ve ifle
koflulmas›nda, beyni etkileyen çevresel etkenlerin dikkate al›nmas› gerekmektedir.

E¤itim sisteminde var olan uygulamalar dikkate al›nd›¤›nda, Beden e¤itimi dersinden ç›-
kan ö¤rencilerin hemen ard›ndan Fizik dersine girmelerinin beyin temelli ö¤renme kura-
m› aç›s›ndan tafl›d›¤› anlam› tart›fl›n›z.

Beyin tabanl› ö¤renme etkinliklerinin güçlendirilmesi için birtak›m etkinliklerin
yap›lmas› yararl› olabilir. Bu etkinliklerden kimileri flunlard›r (Pridge, 2002):

Ö¤rencilerin etkinliklere ve ö¤renmeye haz›rlanmas›
• Ö¤rencilere beyinlerinin iflleyifli hakk›nda bilgi verilmelidir.
• Ö¤renme amaçlar› ya da kazan›mlar ö¤rencilerle birlikte düzenlenmelidir.
• Bedenin ve beynin dinçlik kazanmas› için ö¤rencilere do¤ru uyuma biçim-

leri hakk›nda bilgi verilmelidir.
• Ö¤rencilere beslenmenin, davran›fllar ve baflar› üzerindeki etkileri anlat›l-

mal›d›r.
• Ö¤renme tercihlerinin fark›nda olmalar› için ö¤rencilerin bilinçlendirilmele-

ri sa¤lanmal›d›r.

Ö¤renme ortam›n›n düzenlenmesi
• Olumlu bir ö¤renme iklimi oluflturulmal›d›r.
• Ö¤retim etkinliklerinde müzi¤in kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Ö¤retim etkinliklerinde görsel hat›rlat›c›lar s›kl›kla kullan›lmal›d›r.
• Ö¤renmede etkileflimi olanakl› k›lacak bir çevre yarat›lmal›d›r.
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Ö¤renci dikkatini art›rma ve koruma
• Duygusal uyar›c›larla ö¤renme aras›nda ba¤lant› kurulmal›d›r.
• S›n›flarda gülme davran›fl›na izin verilmeli, bu konuda kat› kurallar ko-

nulmamal›d›r.
• Etkinliklerde ö¤renci hareketlili¤ine izin verilmelidir.
• Ö¤rencilerin içsel ya da d›flsal kayg› yaflamalar› önlenmelidir.

Bellek ve hat›rlamay› art›rma
• Ö¤rencilere, ö¤renmede duygular›n tafl›d›¤› önem vurgulanmal›d›r.
• Duyarl› bir ö¤renme iklimi oluflturulmal›d›r.
• Ö¤retim sürecinin düzenlenmesinde ö¤rencilerin bireysel ö¤renme farkl›l›k-

lar› dikkate al›nmal›d›r.
• Ö¤retimde yarat›c› tekrarlara yer verilmelidir.
• Ö¤retimde hat›rlama tekniklerinin kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Beyin temelli ö¤renme kuram›na göre, ö¤retme-ö¤renme süreci üç önemli afla-
madan oluflmaktad›r. Bunlar; almaya haz›r olma, uyumlu dald›rma ve etkin süreç-
leme biçiminde s›ralanmaktad›r. Bu aflamalar birbirinden kesin çizgilerle ayr›lma-
makta, süreçte birbirlerini bütünleyici ve destekleyici olarak yer almaktad›rlar (Po-
ol, 1997; Caine ve Caine, 1999; Wagmeister ve Shifrin, 2000; Atakent ve Akar, 2001;
Aç›kgöz, 2003; Özden, 2005; Gallese ve Lakoff, 2005).

Almaya Haz›r Olma: Bu aflama, ö¤rencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak
kendilerini ö¤renmeye haz›r hissetmeleri ile ilgilidir. Almaya haz›r olmay› sa¤layan
bir dersin özellikleri flu flekilde s›ralanabilir:

• Ö¤retmenin kiflilik özelliklerinin ve uzmanl›¤›n›n yaratt›¤› sayg›nl›k
• Ö¤retimde temalar›n ak›ll›ca kullan›m›n›, önemli projeler seçme ve sosyal

etkileflim sa¤lama
• Gerilim yaratmayan, rahatlat›c› ve sakinlefltirici ö¤retim ve de¤erlendirme

teknikleri seçme ve uygulama
• Planl›l›¤›, düzenlili¤i ve yarat›c›l›¤› özendirme
Almaya haz›r olma, temelde ö¤renme ortam›n›n kayg› ve stresten uzak olmas›

gereklili¤ini vurgular. Beyin, merak uyand›ran, karmafl›k ortamlarda ö¤renebil-
mekte ancak, bir tehditle karfl›laflt›¤›nda kendini ö¤renmeye kapatmaktad›r.

Uyumlu dald›rma: Bu aflamada önemli olan; içeri¤in özünü oluflturan bilgi-
yi ö¤rencilerin zihninde anlaml› k›lmakt›r. Bu aflamada afla¤›daki etkinliklere yer
verilebilir:

• Program temalar› oluflturma
• Ö¤rencileri projeler gerçeklefltirmeye cesaretlendirme
• Çeflitli duyu organlar›n› harekete geçirecek etkinlikler düzenleme
• Öykü anlatma ve mitler oluflturma
• Metafor kullanma
• Fiziksel çevrenin tüm bileflenlerini dikkate alma
• Gurup duygusu oluflturma 

Temalar içerikte yer alan kavram ve becerileri ö¤rencilerin içsellefltirmelerine
yard›mc› olarak ö¤renmelerin anlaml› olmas›n› sa¤lar. Ayr›ca, tema kullan›m› di¤er
konu alanlar›yla ba¤lant›lar›n kurulmas›n› kolaylaflt›r›r. Ö¤rencilerin yeni bilgiyi
önceki bildikleri ile iliflkilendirmesi sa¤lanmal›d›r. Ö¤rencilere kullanabilecekleri
becerilerin ö¤retilmesi, ö¤retme–ö¤renme sürecini daha anlaml› duruma getirecek-
tir. Metafor; tan›mlamas›nda güçlük çekilen ya da bireyler için yeni olan kavram-
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lar›n, önceden bilinen, do¤al biçimde yap›land›r›lm›fl kavramlar kullan›larak ça¤r›-
fl›m yoluyla anlat›lmas›d›r. Ö¤rencilerin içinde bulunduklar› ö¤renme çevresi, duy-
gusal olarak güvenli olmas›n›n yan› s›ra fiziksel olarak da ö¤rencilerin özellikleri-
ne uygun olmal›d›r. Ö¤renme ortam› keflfetme, inceleme ve araflt›rma soruflturma
için ö¤rencilere zengin uyar›c›lar sunmal›d›r.

Etkin Süreçleme: Bilginin anlaml› olarak içsellefltirilmesidir. Etkin iflleme süre-
cinin üst düzey düflünme, ayr›nt›l› düflünme, yarat›c› iflleme ve birlefltirme olmak
üzere dört ögesi vard›r. Etkin süreçleme aflamas›nda, sorular sorma ve ö¤rencileri
düflünmeye yöneltme etkinlikleriyle ö¤rencilerin bilgiyi bütünlefltirmeleri ve edin-
dikleri bilgileri içsellefltirme sorumlulu¤u almalar› sa¤lan›r. Bu süreç, ö¤rencilerin
kendi ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine de yard›mc› olur. Etkin süreçleme afla-
mas›n›n önemli bir ögesi de de¤erlendirmedir. Beyin temelli ö¤renmede ürüne de-
¤il sürece yönelik de¤erlendirme önem tafl›r. Önemli olan ö¤rencilerin ö¤renme
sürecindeki geliflimleridir. Bunun yan› s›ra beyin temelli ö¤renme uygulamalar›n-
da tek ve genel geçer bir de¤erlendirme sisteminden de söz edilemez.

Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n ne tür özellikler tafl›yan bir ö¤retme-ö¤renme ortam›
öngördü¤ünü tart›fl›n›z.

Beyin Temelli Ö¤renme ‹lkeleri
Beyin temelli ö¤renme kuramc›lar›, beyin uyumlu ve etkili bir ö¤retimin gerçek-
lefltirilebilmesi için göz önünde bulundurulmas› gereken 12 ilkeden söz etmek-
tedirler (Caine ve Caine, 1999; Soussa, 2000; Jensen, 2002; Fogarty, 2002; Du-
man, 2004):

Beyin, paralel bir ifllemcidir. ‹nsan beyninde birçok ifllem birlikte yürütülür.
Duygular, düflünceler, hayaller ve yönelimler bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Ö¤renme, tüm fizyoloji ile ilgilidir. Beyin, kendi içsel kurallar›na göre iflleyen
fizyolojik bir organd›r. Ö¤renme de nefes al›p verme gibi do¤ald›r. Bu do¤al sü-
reç; içinde bulunan çevre, beslenme, yaflant›lar, duygular gibi çeflitli nedenlerle
engellenebilir, yavafllat›labilir ya da h›zland›rabilir. Okul içi ve okul d›fl› yaflant›lar
beynimizi do¤rudan etkilemekte ve içinde bulundu¤u duruma göre tepkiler ver-
mesine neden olmaktad›r.

Anlam aray›fl› içsel ve do¤ufltand›r. Anlamland›rma, di¤er bir deyiflle de dene-
yimlere anlam verme kendili¤inden gerçekleflir. Anlamland›rma ço¤unlukla bire-
yin bilinçli anlar›nda devam eder. Ancak uykuda da s›n›rl› anlamda da olsa anlam-
land›rma aray›fl›n›n devam etti¤i belirtilmektedir. Anlamland›rmalar önlenemez,
devaml›l›¤› vard›r, ancak yönlendirilip odakland›r›labilir. Ö¤retmenler, anlam›n
özünü keflfetmeleri için ö¤rencilerin örüntülerin yap›s›n› görmelerine yard›mc› ol-
mal›, gerekti¤inde bilgiyi anlafl›lacak biçimde yeniden düzenlemeli ve sorular yar-
d›m›yla yeni ö¤renmeler ile geçmifl ö¤renmeler aras›nda ba¤ kurmal›d›r.

Anlam aray›fl›, örüntüleme ile oluflur. Örüntüleme, bilginin anlaml› bir biçimde
örgütlenmesine, yap›lanmas›na iflaret eder. Beyin, bu örüntüleri olufltururken sez-
gi ve yarat›c›l›¤›n› kullanan bir sanatkar gibidir. Anlaml› örüntüleri kabul ederken
anlams›z olanlar› da reddeder. Bir ö¤renci için anlams›z örüntüleme, yaln›zca bafl›-
bofl dolaflan bilgi parçalar›d›r. Bilginin bütünlefltirilip anlamd›r›labilmesi için e¤itim
ortamlar›n›n nitelikli bir biçimde haz›rlanmas› gerekir. Ö¤retmenler, ö¤rencilerin
yeni bilgiyi do¤ru biçimde örgütleyebilmeleri için bilgiyi anlaml› örüntüler olufltu-
racak biçimde sunmal›, parça bütün iliflkisine de¤inmeli ve yeni ö¤renilen konuyu
niçin sunduklar›n›, bu bilginin ne ifle yarayaca¤›n› ö¤rencilere aç›klamal›d›r.
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Örüntülemede duygular önemlidir. Ö¤renme, basit bir olay de¤ildir. Bireysel
beklentilerden, öz sayg› düzeyinden, duygu ve düflüncelerimizden etkilenir ve bu
durum bir bütünlük içinde gerçekleflir. Duygular ve bilifl birbirinden ayr›lamaz.
Duygular da bilginin depolan›p, hat›rlanmas›nda etkilidir. Duygular›n ö¤renmede-
ki kritik rolu nedeniyle ö¤retmenler, ö¤rencilerinin duygu ve tutumlar›n› sürekli
olarak dikkate almal›d›r. Duygular›na de¤er verildi¤ini gören ö¤renciler ö¤renme-
ye iliflkin olumlu tutum gelifltirir. Ö¤retmenler, ö¤retim ortamlar›nda biliflsel strate-
jiler kadar duyuflsal stratejiler de kullanmal›d›r.

Beyin, parça ve bütünü ayn› anda ifller. Beyinde sa¤ ve sol olmak üzere iki
yar› küre bulunmaktad›r. ‹ki yar› kürede de ifllevler aç›s›ndan farkl›l›klar olmas›na
karfl›n belli bir bütünlük ve ortak görevler de vard›r. Birisi bilgiyi parçalara ay›r›r-
ken di¤eri de bütünlefltirerek alg›lamay› kolaylaflt›r›r. Sa¤ beyin birtak›m fleylerin
belli örneklerini ifllerken, sol beyin çok daha genel kavram ve s›n›flar›n ifllenme-
sinden sorumludur. Söz gelimi; beynin sol yan› gördü¤ünün köpek oldu¤unu be-
lirlerken, sa¤ yan› köpe¤in Fatma’n›n köpe¤i oldu¤unu bilir (Ulu¤, 2007).

Ö¤renme, çevresel alg›y› ve odaklanm›fl dikkati gerektirir. Beyin öncelikle dik-
kat etti¤i bilgiyi seçer ve al›r. Ancak bu durum, dikkatin d›fl›nda kalan bilgi ve uya-
ranlar›n al›nmad›¤› anlam›na gelmez. Beynin görüfl alan›nda olup bilinçli olarak
dikkat etmedi¤imiz fleyleri de almas›, beynin duyusal mekanizmalar›n›n duyarl›l›-
¤›n›n bir göstergesidir.

Ö¤renme, bilinç ve bilinç d›fl› süreçleri içerir. Ö¤rendiklerimiz bilinçli olarak
anlad›klar›m›zdan daha çoktur. Bu durum bilinç d›fl› sürecin sürekli olarak iflledi¤i
anlam›na gelmektedir. Çevresel alg›larla (bilinç d›fl› olarak) ö¤rendiklerimizle de
deneyimler kazan›r›z. Örne¤in; bir ö¤renci, makam›na uygun flark› söylemeyi ö¤-
renirken flark› söylemekten nefret etmeyi de ö¤renebilir. Ö¤retim ortamlar›nda,
ö¤rencilerin bilinç d›fl› süreçlerden de en üst düzeyde yararlanmalar›n› sa¤layacak
düzenlemeler yap›labilir. Rastlant›sal ö¤renmeler fark›nda olunmadan beyne ulafl›r
ve bilinçalt› ile etkileflimde bulunur. Bir süre sonra ise bilinç yüzeyine ç›karlar.

Uzamsal bellek sistemi ve Mekanik ö¤renme sistemi olmak üzere en az iki fark-
l› türde bellek vard›r. Ö¤rendiklerimizi yeniden gözden geçirmeyi gerektirmeyen
ve yaflant›lar›n k›sa süreli edinimine olanak veren do¤al bir uzamsal bellek siste-
mimiz vard›r. Bu sistem devaml› çal›fl›r, pek s›n›rland›r›lamaz. Akflam yemekte ne
yedi¤imizi hat›rlamak ezber tekni¤ini gerektirmez. Mekanik ö¤renme uzamsal bel-
le¤in karfl›t›d›r. Bilgiyi depolamak için yap›land›r›lm›fl bir sistemdir. Gelen bilginin
öncekilerle bir ba¤lant›s› kurulamad›ysa yeni bilgi iflleyen belle¤e at›l›r ve bu bil-
giyi unutmamak için tekrara dönük etkinliklerin yap›lmas› gerekir.

Olgu ve beceriler uzamsal bellekte yap›land›r›ld›¤›nda daha nitelikli olarak an-
lafl›l›r ve hat›rlan›r. Ana dili etkileflimli yaflant›larla ö¤renilir, bireyin iç yaflant›lar›
ve sosyal etkileflimi, dilin geliflimini sa¤lar. Dil ö¤renme, bireyin yaflant›lar›na uyu-
mu ile oluflur.

Ö¤renme zorlama ile zenginleflir, tehditle engellenir. Yaflanan bir korku ya da
kayg› karfl›s›nda beynin performans› düfler. Bu durumun oluflmas›n›n temel nede-
ni yaflanan çaresizlik duygusudur. Beyin ö¤renmeye uygun yollarla güdülenir ise,
ö¤renme iste¤i ve ö¤renmenin niteli¤i üst düzeye ç›kar. Ö¤retim ortamlar›nda kay-
g› en az düzeyde, çaba en üst düzeyde olmal›d›r (Tileston, 2000).

Her beyin kendine özgüdür. Her insan, beynin yap›s› ve iflleyifli bak›m›ndan ay-
n› sisteme sahip olsa da bu durum bireysel farkl›l›klar olmad›¤› anlam›na gelmez.
Ayr›ca bireylerin yaflant›lar› ve ö¤renmeleri, beynin yap›s›n› de¤ifltirir; dolay›s›yla
ö¤renme ço¤ald›kça birey daha fazla kendine özgü olur.
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Beyin ortamdaki tüm
durumlardan etkilenir. Bu
nedenle ö¤retme-ö¤renme
ortamlar›nda ö¤rencileri
olumlu ya da olumsuz olarak
etkileyebilecek etkenler
dikkatle izlenmelidir.



Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n geleneksel ö¤retim uygulamalar›na yöneltti¤i elefltirinin
hangi noktalarda yo¤unlaflt›¤› söyelenebilir?

YAPILANDIRMACILIK
Yap›land›rmac›l›k kavram›, ‹ngilizcedeki “constructivism” sözcü¤ünün kavramsal
karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Konuyla ilgili alanyaz›n incelendi¤inde kimi bilim
adamlar›n›n yap›land›rmac›l›k kavram› yerine “oluflturmac›l›k”, “kurmac›l›k”, “bü-
tünlefltiricilik”, “yap›salc›l›k” gibi çeflitli kavramlar› kulland›klar› da görülebilecektir 

Yap›land›rmac›l›k; bilginin ne oldu¤u, bilginin do¤as›, insan›n nas›l bildi¤i ve
bilginin yap›land›r›lmas› süreci, bu süreci nelerin etkiledi¤i gibi konularla ilgilen-
mektedir (Aç›kgöz, 2005). Yap›land›rmac›l›k, temelinde ö¤renen kiflinin bilgiyi
oluflturmas› ve uygulamaya dönüfltürmesi olan bir ö¤renme kuram›d›r (Perkins,
1999). Baflka bir deyiflle, bilginin do¤as› ve ö¤renmenin oluflumu yap›land›rmac›-
l›¤›n temel dayana¤› olmufltur (Brooks ve Brooks, 1993). Yap›land›rmac› kuram,
bilginin ö¤renenin sahip oldu¤u de¤er yarg›lar› ve yaflant›lar› taraf›ndan üretildi¤i
görüflünü savunur. Bilgi ve anlam, bireylerin yaratt›¤› ve ifade etti¤i flekliyle var
olur. Bu kuram bafllang›çta bilginin nas›l ö¤renildi¤ine odaklanm›fl, zaman içinde
ö¤renenlerin bilgiyi nas›l yap›land›rd›klar›na iliflkin bir yaklafl›m haline dönüflmüfl-
tür (Demirel ve di¤erleri, 2002).

Yap›land›rmac› görüflün kökenlerinin oldukça eskilere dayand›¤› söylenmek-
tedir. Bu görüfle göre, Felsefeci Giambatista Vico’nun 18. yüzy›lda söyledi¤i “Bir
fleyi bilen onu aç›klayabilendir” fleklindeki aç›klamalar› asl›nda yap›land›rmac›l›¤›
vurgulamaktad›r. Immanual Kant, bu düflünceyi gelifltirerek insan›n bilgiyi alma-
da etkin (aktif) oldu¤unu, yeni bilgiyi daha önceki bilgileriyle iliflkilendirdi¤ini ve
onu kendi yorumu ile kendisinin yaratt›¤› görüflünü savunmufltur (Yager, 1991;
Cheek, 1992).

Yap›land›rmac› yaklafl›mda bilgi, yaln›zca d›fl dünyan›n bir kopyas› ya da bir ki-
fliden di¤erine geçen edilgen bir emilim de¤ildir. Bilgi, bireysel olarak oluflturuldu-
¤undan insanlar›n içindedir (Wilson, 1997). En genifl anlam›yla bilgi, bir bireyin d›fl
dünyadaki olaylar› alg›lama, iflleme, de¤erlendirme, sorgulama sonucunda zihnin-
de üretti¤i anlam olarak tan›mlanabilir (Saban, 2000). Bu tan›ma ba¤l› olarak, bire-
yin bilgi sahibi olabilmesi, onun gözlemleri, deneyimleri ya da etkinlikleri sonu-
cunda çevresine ait veriler toplamas› ve o verilere kendi zihninde bir anlam yük-
lemesi süreci ile gerçekleflir. Bilginin birey taraf›ndan yap›land›r›lmas› nedeniyle
yap›lar kifliye özgüdür (Demirel, 2005). Bilginin temel özellikleri flunlard›r:

Bilgi bireyin kendisi taraf›ndan yap›land›r›l›r. Bilgi bilenden ba¤›ms›z olarak
var olamaz. Bireyler kendi kiflisel deneyimlerine anlam verme sürecinde kendi bil-
gilerini kendileri yap›land›r›rlar.

Bilgi de¤iflken bir yap›ya sahiptir. Bilgi varsay›mlara dayan›r ve dinamik bir ya-
p›ya sahiptir. Bu nedenle de bilgide yan›labilme olas›l›¤› vard›r. Bireyler sürekli
olarak yeni birtak›m deneyimler edinirler, bu da her yeni keflfedilen fleyin daima
geçici ve tamamlanmam›fl bir yap›ya sahip olmas›na neden olur.

Bilgi bir birikim sonucu oluflur. Bilgi, insanlar›n belli nesneler ve olaylar hak-
k›ndaki anlay›fllar›n› aç›¤a vurmalar› ya da onlar› baflkalar›yla paylaflmalar› sonucu
geliflir. ‹nsanlar, bildiklerini di¤erleri ile paylaflarak onlardan geri bildirim al›rlar.
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Yap›land›rmac›l›kta bilginin
hiçbir zaman onu ö¤renen
kifliden ba¤›ms›z olmad›¤›,
duruma özgü, ba¤lamsal ve
bireysel anlamlar›n
görünümü oldu¤u kabul
edilmektedir.



Yap›land›rmac›l›k ve Ö¤renme
Yap›land›rmac›l›k görüflünü savunanlar ö¤renmeyi yeni bilgiyi bulmak ve önceki
deneyim ve bilgilere ba¤layarak yap›sallaflt›rmak olarak aç›klarlar (Lambert 1995;
Kafai ve Resnick 1996). Yap›land›rmac› görüfle göre ö¤renme, bireyin zihninde
oluflan bir iç süreçtir. Birey d›fl uyaranlar›n edilgin bir al›c›s› olmay›p, onlar›n
özümleyicisi ve davran›fllar›n etkin oluflturucusudur. Yap›land›rmac›l›k, ö¤renen-
lerin bilgiyi onlara verilen örgütlenmifl formlarla almak yerine kendi deneyimleri-
ni kullanarak, yap›land›rarak ö¤rendi¤ini vurgulayan bir ö¤renme görüflüdür (Eg-
gen ve Kauchak,1999). Ö¤renme, ö¤rencilerin duyu organlar› arac›l›¤›yla d›fl dün-
yadan alg›lad›¤› belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama iliflkin zihninde kendi
gerçe¤ini (bilgilerini) yap›land›rmas› ya da en az›ndan önceki deneyimlerine da-
yal› olarak gerçe¤i yorumlamas› sürecidir (Jonassen, 1994; Akt. Deryakulu, 2000).
Yap›land›rmac› yaklafl›m, ö¤rencileri doldurulmay› bekleyen bofl variller olarak
de¤il, anlamlar› araflt›ran organizmalar olarak görmektedir. Bunun bir sonucu ola-
rak da bilginin ö¤renen taraf›ndan al›n›p kabul görmesi de¤il, bireyin bilgiden na-
s›l bir anlam ç›kard›¤› önemli görülmektedir (Holloway, 1999). Yap›land›rmac›
anlamda bir ö¤renmenin;

• bilginin hem ifllenmesi hem de sonuçlar›n›n sorgulanmas›, yorumlanmas› ve
analiz edilmesi,

• bu bilgiyi ve düflünme ifllemini gelifltirme, düflüncelerin anlafl›lmas› ile anla-
m›n yenilenmesi ya da gelifltirilmesi,

• edinilen deneyimlerle, geçmiflteki deneyimlerin bütünlefltirilmesi oldu¤u ile-
ri sürülmektedir (Marlove ve Page, 1998).

Bu kuramda bireyin bilgiyi oluflturma süreci iki farkl› yaklafl›mla aç›klanmakta-
d›r. Bunlar; biliflsel yap›land›rmac›l›k ve sosyal yap›land›rmac›l›kt›r.

Kökenleri Piaget’nin kuram›na dayanan biliflsel yap›land›rmac›l›kta ö¤renme,
bilginin içsel olarak yap›land›r›lmas›yla, deneyimlerin yorumland›¤› ve analiz edil-
di¤i biliflsel bir süreç olarak aç›klan›r. Birey karfl›laflt›¤› yeni durumda önceden sa-
hip oldu¤u bilgi ve deneyimleri kullanarak kendi bilgisini yap›land›r›r. Birey, yeni
bilgiyi, oluflturdu¤u yeni biliflsel yap›n›n içinde özümler ve dengeye ulafl›r (Du-
man, 2004). Biliflsel yap›land›rmac› yaklafl›m ö¤renmeyi temelde bireysel bir giri-
flim olarak görmektedir. Her ö¤renci önceden edindi¤i kimi bilgi ve deneyimler-
den oluflan bir zihinsel yap›yla s›n›fa gelmektedir. Bu yönüyle ö¤rencinin yeni bil-
gileri nas›l özümseyece¤i ö¤retimde as›l önemli noktay› oluflturmaktad›r (Scheur-
man, 1998; Akt. Deryakulu, 2000). Biliflsel yap›land›rmac›l›k konusunda önemli bir
yere sahip olan Piaget’nin e¤itsel ç›kar›mlar› ise flöyledir (Byrnes, 2001):

• E¤itim programlar› bireylerin geliflim düzeyleri dikkate al›narak düzen-
lenmelidir.

• Bireylerin hedeflere ulaflmalar›n›n sa¤layan etkinlikleri tekrarlayabilecekleri
f›rsatlar oluflturulmal›d›r.

• Bireylere sonraki ö¤renmelerine temel oluflturabilecek alternatif yaflant›lar
haz›rlanarak onlara yeni deneyimler edinme olana¤› sunulmal›d›r.

• Bireylerin araflt›rmac›l›k ruhunu ortaya ç›karabilmeleri için sahip olduklar›
do¤al merak duygusu desteklenmelidir.

• Bireylerin ön bilgilerine gereken önem verilmeli ve yanl›fl düflüncelerin al-
t›ndaki nedenler araflt›r›lmal›d›r.

Sosyal yap›land›rmac›l›k, (sosyokültürel yap›land›rmac›l›k olarak da kullan›l-
maktad›r), ö¤renmeyi, bireyin yaflad›¤› toplumsal ve kültürel doku içinde gerçek-
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lefltirdi¤i bilinçli bir etkinlik olarak de¤erlendirir. Ö¤renmede kültürün ve dilin
önemli bir ifllevi vard›r. Bilgi sosyal etkileflimle oluflur. Ö¤renme, sosyal çevre için-
de ö¤rencilerin, düflünce ve inançlar›n› paylaflt›¤›, yeniden yap›land›rd›¤› bir etki-
leflimdir. Burada temel olan ö¤renmenin ö¤renci merkezli ve yaflant›sal olmas›d›r.
Sosyal yap›land›rmac›l›¤›n savunucular›ndan olan Vygotsky, biliflsel geliflimi üç te-
mel kavramla aç›klamaktad›r (Huitt, 2003): Bu kavramlardan ilki olan “içsellefltir-
me”, gözlenen sosyal ortamdaki bilginin kazan›lmas›n› ifade etmektedir. Vygotsky,
bu kavram›n kiflinin edindi¤i bilgiyi yaln›zca kendisinin kullanabilece¤ini ifade et-
ti¤ine inanmas› olarak belirtmektedir. ‹kinci kavram “yak›nsal geliflim alan›”d›r.
Vygotsky’e göre yak›nsal geliflim alan›, bireyin kiflisel sorun çözme kapasitesi ile
sorunu çözerken ald›¤› yard›m sonucunda ulaflt›¤› potansiyel geliflim düzeyi ara-
s›nda farkl›l›kt›r. Üçüncü ve son kavram olan “destekleyicilik”, biliflsel geliflimi ha-
rekete geçirmede ö¤retmen ya da ailenin bireye sa¤lad›¤› katk›y› ifade etmektedir.
Anlam oluflturmada ö¤retmen ve ailelere ek olarak akran yard›m›n›n da etkili ol-
du¤u, bu nedenle ö¤retmenlerin ö¤retme-ö¤renme ortam›n› düzenlerken bu duru-
ma dikkat etmeleri gerekti¤i önemle vurgulanmaktad›r. Vygotsky’nin sosyokültü-
rel kuram›n›n e¤itsel ç›kar›mlar› ise flunlard›r (Demirel, 2005):

• Bireyler yapt›klar› gözlemleri içsellefltirerek ö¤renirler.
• Ö¤retmenler bireylerin kendi kendilerine ilerlemelerini destekleyerek onla-

ra rehberlik yapmal›d›rlar.
• Ö¤retmenler ö¤retim etkinliklerinin çocu¤un sahip oldu¤u bilgi düzeyinden

daha ileri bir düzeyde olmas›na dikkat etmelidirler.
• Ö¤rencilerin bir beceriyi içsellefltirebilmeleri için öncelikle ö¤retmenlerin o

beceriye örnekler vererek gerekli aç›klamalar› yapmas›, sonra ö¤rencilerin
ö¤retmenin yapt›¤›n› taklit etmesi, üçüncü aflamada ö¤retmenin yavafl yavafl
kendini çekmesi ve son olarak da ö¤renciler beceriyi içsellefltirene kadar ye-
terince uygulama yapmalar› sa¤lanmal›d›r.

• Ö¤renciler bilimsel kavramlarla karfl› karfl›ya getirilerek kavram gelifltirmele-
ri sa¤lanmal›d›r.

• Dil becerileri desteklenerek ö¤rencilerde düflüncenin geliflmesi sa¤lanma-
l›d›r.

Yap›land›rmac› yaklafl›mda s›kl›kla vurgulanan “ö¤renci bilginin pasif al›c›s› de¤il, etkin
yap›c›s›d›r” görüflü ile ne anlat›lmak istenmektedir?

Yap›land›rmac› Ö¤retme-Ö¤renme ‹lkeleri
Yap›land›rmac› kuram›n uyguland›¤› e¤itim ortamlar›nda keflfederek ö¤renme, an-
laml› ö¤renme, ba¤lamsal ö¤renme, düflünmeyi ö¤renme, ifl birli¤ine dayal› ö¤ren-
me, araflt›rma-keflfetme ve sorun çözme gibi yaklafl›mlar kullan›l›r (Alkove ve
Mccarty, 1992). Yap›land›rmac› yaklafl›ma göre, ö¤retme-ö¤renme süreçlerinin dü-
zenlenmesinde afla¤›da yer alan ilkelerin göz önüne al›nmas› sürecin baflar›s› ba-
k›m›ndan yaflamsal önem tafl›maktad›r (Lebow, 1993; Confrey, 1995; Windschitl,
2002; Deryakulu, 2000; Erdem ve Demirel, 2002; Saban, 2002):

• Ö¤renci özerkli¤i ve giriflimleri desteklenmelidir.
• Ö¤retimde çeflitli ortam ve materyallerin yan› s›ra birincil bilgi kaynaklar›

kullan›lmal›d›r.
• Bir ö¤renme görevini yap›land›r›rken üst düzey biliflsel etkinlikleri gerekti-

ren görevlere a¤›rl›k verilmelidir.
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• Ö¤rencilere aç›k uçlu, düflündürücü, anlaml› ve derinli¤i olan sorular sora-
rak onlar›n konuyu araflt›rmalar› desteklenmelidir.

• Ö¤renci baflar›s› ö¤renme ba¤lam›na göre de¤erlendirilmelidir.
• Ö¤rencilerin do¤al meraklar› beslenmeli, desteklenmelidir.
• Ö¤renciler konuya ilgi uyand›rabilecek sorunlara yöneltilmelidir.
• Ö¤rencilerin bireysel görüfllerini ortaya ç›karmak ve görüfllerine de¤er ver-

mek sürecin baflar›s›n› do¤rudan etkilemektedir.
• E¤itim programlar›n›n gelifltirilmesinde ö¤rencilerin görüfllerinden de ya-

rarlan›lmal›d›r.
• Ö¤renme, süreklili¤i olan, ö¤renci merkezli, etkin kat›l›m› gerektiren öznel

bir anlam oluflturma sürecidir.
• Ö¤renme, durumsald›r, sosyaldir ve çevresel koflullardan etkilenir. 
• Ö¤renme duygusald›r. Bilifl ve duygu aras›ndaki iliflki ö¤renmeyi etkiler.
• Ö¤renmenin niteli¤i; ö¤renilecek içeri¤in ö¤rencinin geliflimsel düzeyine

uygunlu¤undan, ö¤rencinin gereksinimleriyle iliflkili olup olmamas›ndan,
gerçek yaflamla ba¤lant›l› olup olmamas›ndan etkilenir.

• Bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve biliflsel geliflimleri ö¤renmeyi do¤ru-
dan etkiler.

Saban’›n (2000) Zoharik’ten aktard›¤›na göre, yap›land›rmac› yaklafl›m›n›n befl
temel ögesi bulunmaktad›r. Uygulamada bu ögeler birbirlerinden tamamen ba¤›m-
s›z de¤ildir ya da kesin çizgilerle ayr›lamamaktad›r. Yap›land›rmac›l›¤›n ö¤retime
iliflkin befl temel ögesi flunlard›r:

Ön Bilginin Harekete Geçirilmesi: Birey yeni bir bilgiyle karfl›laflt›¤›nda onu
zihninde var olan bilgileri kullanarak ö¤renebilir. Ö¤rencilerin yeni deneyim için
bilgi yap›lar›n›n yeterli olup olmad›¤›n›n anlafl›lmas›, ö¤retmenlerin de ö¤renme
yaflant›lar›n› daha iyi planlayabilmeleri için ö¤rencilerin sahip olduklar› ön bilgile-
ri bilmeleri gerekmektedir. 

Yeni Bilgilerin Kazan›lmas›: Ö¤rencilere yeni bir bilgi sunulurken onlar›n ön
bilgileri dikkate al›nmal›d›r. Bunun için ö¤retmenler bilgiyi bir bütün olarak ele al-
mal› ve ö¤rencilerin ö¤renmelerine yard›mc› olmal›d›rlar. Ö¤rencinin bilgileri an-
lamalar›n› sa¤lamak için, onlar›n “bütünü”, bütünün “ilgili parçalar›n›” ve “bu par-
çalar ile bütün aras›ndaki iliflkiyi” aç›kça görmeleri gerekmektedir.

Bilginin Anlafl›lmas›: Ö¤renciler yeni bilgilerle karfl› karfl›ya geldikleri anda an-
lama ve kavrama süreci bafllar. Bu süreçte yeni bilgi var olan bilgilerle çeliflmiyor-
sa konuyla ilgili zihinsel yap›lar güçlenir. Ancak var olan bilgi ile yeni bilgi çelifli-
yorsa var olan zihinsel yap› de¤ifltirilir. Ö¤renme, bireyin daha çok fley keflfetmesi
ve kendi deneyimlerini fakl› bir zihinsel yap›da yorumlamas›n› gerektirir.

Bilginin Uygulanmas›: Ö¤retmenler, düzenledikleri ö¤retme etkinliklerinde
ö¤rencilerin bilgi yap›lar›na uygun ö¤renme yaflant›lar› sunarak onlara yard›mc›
olurlar. ‹lginç, bütüncül, uzun vadeli ve sosyal olma gibi özellikleri içeren sorun
çözme etkinlikleriyle ö¤rencilerin kazand›klar› bilgiler ifllevsel hale getirilebilir.

Bilginin Fark›nda Olunmas›: Ö¤rencilerin kazand›klar› yeni bilgiyi gerçek ya-
flamda nas›l kullanabilecekleri belirlenmelidir. Bireyin belli bir bilgiyi kullanarak
sorunu çözmesi ile kendisini o sorunun çözümüne ulaflt›racak stratejinin ne oldu-
¤unu fark etmesi ayr› fleylerdir. Örnek olay incelemesi, rol oynama, proje çal›flma-
s›, baflkalar›na ö¤retme ya da ö¤rendiklerini yaz›ya dökme etkinlikleriyle ö¤renci-
lerin sahip olduklar› bilgilerin fark›na varmalar› sa¤lanabilir.
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Yap›land›rmac› yaklafl›m›n temel özelliklerinin neler olabilece¤ini tart›fl›n›z.

Yap›land›rmac›l›kta Ö¤renci, Ö¤retmen ve Program
Yap›land›rmac›l›kta ö¤renme, ö¤rencinin kendi yetenekleri, güdüleri, inançlar›, tu-
tumu ve deneyimlerinden edindikleri ile oluflan bir karar verme sürecidir. Birey
ö¤renme sürecinde seçici, yap›c› ve etkindir (Ülgen, 1994). Birey, zihinsel özerkli-
¤ini kullanarak ö¤renme sürecinde etkili rol almak için elefltirel ve yap›c› sorular
sorar, di¤er ö¤renenlerle ve ö¤retmenle iletiflim kurar, düflünceleri tart›fl›r. Ö¤re-
nen di¤er bireylerin geliflimine de katk›da bulunur. Yap›land›rmac› ö¤renme or-
tamlar›nda sorumlulu¤unu yerine getiren bireylerin giriflimci olma, kendini ifade
etme, iletiflim kurma, elefltirel gözle bakma, plan yapma, ö¤rendiklerini yaflamda
kullanma gibi özelliklere sahip olmas› beklenir (Marlowe ve Page, 1998). Yap›lan-
d›rmac› ö¤retmen aç›k fikirli, ça¤dafl, kendini yenileyebilen, bireysel farkl›l›klar›
dikkate alan ve alan›nda çok iyi olmas›n›n yan›nda, bilgiyi aktaran de¤il uygun ö¤-
renme yaflant›lar›n› sa¤layan ve ö¤renenlerle birlikte ö¤renen olmal›d›r (Selley,
1999). Brooks ve Brooks (1993) yap›land›rmac› bir ö¤retmen için befl temel ilke
benimsemifllerdir:

• Yap›land›rmac› ö¤retmenler ö¤rencilerinin düflüncelerini, bak›fl aç›lar›n›,
içerik ve kavramlar hakk›nda ne düflündüklerini de¤erlendirerek ö¤rencile-
rin ilgilerine ve gereksinimlerine dayal› bir ö¤retim gerçeklefltirirler.

• Yap›land›rmac› ö¤retmenler, ö¤rencilerin varsay›mlar›n› dikkate alarak der-
si düzenlerler. Çünkü bütün ö¤renciler derse görüfllerini flekillendiren dene-
yimleriyle gelirler.

• Yap›land›rmac› ö¤retmenler, ö¤rencilerin ö¤rendikleri ile program›n uyufl-
tu¤unu görmelerini sa¤layarak ö¤renmeye ilgiyi art›r›rlar.

• Yap›land›rmac› ö¤retmenler, dersleri büyük düflünceler çevresinde yap›lan-
d›r›r. Tümdengelim yaklafl›m›n› benimserler.

• Ö¤rencileri ders içi etkinlikleri ile de¤erlendirirler.
Yap›land›rmac› bir ö¤retmen ve yap›land›rmac› bir s›n›f geleneksel ya da do¤-

rudan ö¤retim yönteminin uyguland›¤› bir s›n›ftan oldukça büyük farkl›l›klar› olan
özellikler sergiler. Yap›land›rmac›l›¤› benimsemifl bir ö¤retmen, küçük guruplar ya
da kiflisel olarak s›n›fta süre gelen deneyimleri, esnek ve yarat›c› bir flekilde, tart›fl-
mayla ve derslerin yap›s›yla iliflkilendirir. Ortam demokratik, uzlaflmaya dayal›, et-
kinlikler etkileflim temelli ve ö¤renci merkezlidir. Ö¤renciler, daha çok bir dan›fl-
man ya da süreci kolaylaflt›r›c› bir kifli konumundaki ö¤retmen taraf›nda destekle-
nir (Gray, 1999).

Yap›land›rmac› görüflün e¤itim ortamlar›nda uzlaflman›n önemli oldu¤unu vurgulamas›-
n›n temel nedeni ne olabilir?

Yap›land›rmac› program tasar›lar›; ö¤renenlerin ilgilerine, ön yaflant›lar›na ve ön
bilgilerine öncelik tan›mal›, daha esnek ve ö¤renen görüfllerine dayal› olarak ö¤ret-
men ve ö¤renenlerle birlikte haz›rlanmal›d›r. Program gelifltirilirken ö¤retmenler
kendi kararlar›yla ö¤renenlerin ilgileri aras›nda orta bir yol bulmal›, böylece yap›-
land›rmac›l›¤›n süreç özellikleri ortaya ç›kar›lmal›d›r (Crowther, 1997; Sternberg ve
Williams, 2002). Yap›land›rmac› bir e¤itim program›n›n afla¤›daki özellikleri tafl›ma-
s› gerekti¤i söylenebilir (Wheatley, 1991; Lebow, 1993; Good ve Brobhy, 2000):
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• Program, ö¤renenlerin okulda ve okul d›fl›nda yararl› bulaca¤› bilgi, beceri
ve de¤erlere göre tasar›mlanmal›d›r.

• Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanmas› ön plana ç›kar›lmal›d›r.
• Konu hem derinlemesine hem de geniflli¤ine incelenmelidir.
• Ö¤retmen, bilgiyi sunmak yerine ö¤renme çabalar›n› desteklemelidir.
• Ö¤renenler, veriyi kopya etmekten çok anlamlar›n› etkin yap›land›rmal›d›r. 
• Ön bilgiler, ö¤retim için bafllang›ç noktas› olarak kabul edilmelidir.
• Etkinlikler hat›rlamaya de¤il sorun çözmeye yönelik olmal›d›r. 
• Üst düzey düflünme becerileri programa yay›lmal›, iflbirlikçi ö¤renme orta-

m› yarat›lmal›d›r.
• Ö¤renme süreçleri ifl birli¤ine, kiflisel ba¤›ms›zl›¤a, üreticili¤e, yans›tmaya,

etkin kat›l›ma, kiflisel uygunlu¤a ve ço¤ulculu¤a dayanmal›d›r.
Ö¤renenlerin sahip oldu¤u bilgi birikimi farkl›l›k gösterdi¤inden, yap›land›r-

mac›l›kta tek do¤ru yoktur. Bu nedenle hedefler kesin olarak belirlenemez. Yal-
n›zca ö¤renenlerin ulaflmalar› beklenen genel hedefler vard›r. Davran›fllar ya da
kazan›mlar daha genel bir flekilde hedef ifadelerinin içinde yer almaktad›r (Hol-
loway, 1999). Yap›land›rmac› ö¤retim program tasar›lar›n›n hedefleri biliflsel dü-
zeyin üst basamaklar›nda yaz›lmaktad›r. Hedefler en az istenilenden en çok tat-
min olunana do¤ru bir hiyerarfli içinde düzenlenmektedir. Hedeflerde ö¤renenle-
rin zihinsel yeterliliklerini destekleyecek entellektüel, etik ve estetik bilginin yeni
durumlara uygulanmas›ndaki yarat›c›l›k ve ak›lc›l›k dikkate al›nmaktad›r. Karfl›lafl-
t›rma, benzerlikleri ve farkl›l›klar› tan›ma ve çözümler üretme yap›land›rmac› bir
ö¤retimin kazand›rmay› umdu¤u biliflsel yeteneklerin en önemlileri olarak s›ra-
lanmaktad›r (Terhart, 2003). Program tasar›lar›nda hedefler önceden belirlense de
nelerin ö¤renilece¤ini ö¤renenler kendileri belirlemektedir. Yap›land›rmac› ö¤-
renme hedefleri çevre ve etkileflim de¤iflkenleriyle örtüflmelidir. Hedefler yaln›z
k›sa dönemli konu alan›na yönelik de¤il, uzun dönemli ve okul d›fl›nda kullan›-
labilecek bilgi, beceri ve de¤erleri içermelidir. Yap›land›rmac› program tasar›mla-
r›nda daha çok mant›kl› düflünme, elefltirel düflünme, bilgiyi anlama ve kullanma,
öz düzenleme ve zihinsel yans›tma gibi üst düzey düflünmeye yönelik hedefler ön
plana ç›kmakta; ö¤renenlerin bilgiyi hat›rlamas›na de¤il, daha çok bilimsel arafl-
t›rmac›, sorun çözücü, özerk ve ö¤renebilen bireyler olmalar›na yard›mc› olacak
hedefler üzerinde durulmaktad›r (Richetti ve Sheerin, 1999; Drisscoll, 2000).

Yap›land›rmac› e¤itim programlar›nda planlanan ve gerçekleflen süreç özellik-
leri içerik olarak tan›mlanmaktad›r (Olssen, 1996). ‹çeri¤in nelerden oluflaca¤› çok
belirgin de¤ildir. ‹çeri¤in seçiminde, ayr›nt›l› olarak incelenecek konular›n listelen-
mesi ve bunlar içerisinde hangisinin ya da hangilerinin daha önemli oldu¤una ka-
rar verilmesi önemlidir. Yap›land›rmac› bir program tasar›s›n›n içerik ögesinde te-
mel birkaç kavram derinlemesine ele al›nmal›, ö¤renme etkinlikleri temel düflün-
celer etraf›nda yap›land›r›larak daha çok sürece odaklan›lmal›, konuyu derinleme-
sine incelemek için genifllik azalt›lmal›d›r (Good ve Brobhy, 2000). Program tasa-
r›lar›n›n haz›rlanmas›nda öncelikle ö¤renme ihtiyaçlar›n› karfl›layacak içerik belir-
lenmeli, bunun için ö¤renenlerin ilgilerinden hareket edilmelidir. Öncelikle ö¤re-
nenlerin neler bildiklerinin belirlenmesi, daha etkili tasar›lar›n haz›rlanmas› için
gerekli görülmektedir (Selley, 1999). ‹çerik, gerçek yaflam› ve karmafl›k sorun alan-
lar›n› içerecek flekilde bütüncül düzenlenmeli; yap›land›rma ve yeniden yap›lan-
d›rma gerektiren gerçekliklerden ve konuyu farkl› bak›fl aç›lar›ndan ayd›nlatan öz-
gün bilgilerden oluflmal›d›r (Terhart, 2003).
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E¤itim durumlar› aç›s›ndan düflünüldü¤ünde yap›land›rmac›l›k bir dizi ö¤retim
tekni¤inin uygulanmas›ndan çok ö¤retmen ve ö¤renci düflünceleri aras›ndaki ilifl-
kileri vurgulayan tutarl› beklentiler örüntüsü olarak de¤erlendirilmektedir (Con-
frey, 1995; Windschitl, 2000). Yap›land›rmac› e¤itim durumlar›n›n özellikleri afla¤›-
daki gibi s›ralanabilir (Lebow, 1993):

• Tüm ö¤renme etkinlikleri genifl bir görev ya da bir sorun alan›na ba¤lan-
mal›d›r.

• Ö¤renenlerin özgün bilgi yap›lar›n› kendilerinin oluflturacaklar› yaflant›lar
düzenlenmeli ve bu yaflant›larla ö¤renme sorumlulu¤u ö¤renenlere b›rak›l-
mal›d›r.

• Yeni ö¤renmeleri oluflturmada ön bilgiler dikkate al›nmal›d›r.
• Ö¤renme sürecinde sosyal etkileflim sa¤lanmal›d›r. 
• Özgün ö¤renme görevleri tasar›mlanmal› ve gerçek yaflam›n karmafl›kl›¤›n›

yans›tacak ö¤renme ortamlar› oluflturulmal›d›r.
• Biliflsel çeliflkiler yarat›lmal› ve bireysel anlam›n oluflmas›n› destekleyecek

etkinlikler düzenlenmelidir.
• Ö¤renme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam oluflturulmal›d›r.
• Ö¤renci düflüncelerinin desteklendi¤i bir ö¤renme ortam› yarat›lmal›d›r.
Yap›land›rmac› de¤erlendirme; ö¤retimden ayr› de¤il ö¤retimin içinde yer alan,

ö¤retime yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Yap›land›rma-
c› program tasar›lar›nda de¤erlendirme, süreç sonunda yer almamakta etkinlikle-
rin nas›l devam edece¤i hakk›nda sürekli bilgi sa¤lamaktad›r (Marlowe ve Page,
1998). Yap›land›rmac› ö¤renmede s›nama durumlar›nda da ö¤retmen-ö¤renci ifl
birli¤i esast›r. Bu yaklafl›mda s›nama durumlar›n›n ifllevi, ö¤renene yard›mc› ol-
makt›r. Yap›land›rmac› yaklafl›ma göre yap›lan de¤erlendirmede önceki ö¤renme-
lerin yeni durumlara uygulanmas› de¤erlendirilir. Bu noktada ezberlenen bilgiler
de¤il, özümsenen bilgiler de¤erlendirilir (Brooks ve Brooks 1993). Öte yandan, ya-
p›land›rmac› de¤erlendirmede ürün de¤il süreç de¤erlendirilir. Özgün performans
ve süreç de¤erlendirme gibi de¤erlendirme teknikleri kullan›l›r. Yap›land›rmac›
de¤erlendirme, ö¤renenleri birbirleriyle karfl›laflt›rmak yerine, onlara ö¤renmeleri-
ni paylaflmalar› yoluyla daha fazla ö¤renmeleri için f›rsat verir.
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Özet

Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n temel özellik-

lerini aç›klayabilmek.

Beyin temelli ö¤renme, ö¤renme iflinin gerçek-
leflti¤i temel organ›n beyin oldu¤u gerçe¤inden
hareket eder. Bu noktadan hareketle, anlaml› ve
nitelikli ö¤renmeler gerçeklefltirmek için beyin
kurallar›n›n kabul edilmesini ve ö¤renme etkin-
liklerinin bu kurallar›n do¤as›na uygun bir bi-
çimde planlan›p yürütülmesi gereklili¤ini vurgu-
lar. ‹nsan beynin en iyi flekilde kullan›lmas›, han-
gi koflullar›n bu süreci en üst düzeye ç›kard›¤›-
n›n anlafl›lmas› anlam›na gelmektedir. Beyin te-
melli ö¤renme, beynin temel iflleyifl kurallar›n›n
aç›klanmas› ve ö¤renme süreçlerinin bu kuralla-
ra göre düzenlenmesidir.

Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n ne tür bir ö¤-

retme-ö¤renme süreci öngördü¤ünü kavraya-

bimek.

‹nsan beyninin ö¤renmeye dönük çabalar›n›n et-
kili ve verimli biçimde gerçeklefltirilmesi bir yö-
nüyle de ö¤renme ortamlar›n›n beyin uyumlu
olarak düzenlenmesi ile olanakl›d›r. Beyni des-
tekleyen uyaranlara sahip ortamlar›n düzenlen-
mesi ve yan› s›ra, beyni olumsuz etkileyen et-
kenlerin de devre d›fl› b›rak›lmas›yla ö¤renme-
nin iyilefltirilmesi sa¤lanabilir. Beynin iflleyiflini
etkiledi¤i düflünülen temel etmenler;

• beynin organik / kimyasal yap›s›
• duygular
• müzik
• uyku
• fiziksel egzersiz
• beslenme
• genler
• yaflam stili
• stres/kayg› /güdülenmifllik
• sosyal/fiziksel/e¤itsel çevre
• sa¤l›k ve di¤erleridir.

E¤itim-ö¤retim etkinlikleri bir süreç izlemekte-
dir. Ö¤retme-ö¤renme ortamlar›nda, ö¤rencilere
sunulan olanaklar ve süreçte ifle koflulan etkin-
liklerin, çerçevesi belirli programlar dâhilinde
gerçeklefltirilmesi nedeniyle, ö¤rencilerin çok da-
ha fazlas›n› yapabilecek bir kapasiteye sahip ol-
malar›na karfl›n, programlarda yer alan s›n›rl› içe-

rikten dolay›, bunu yapamamaktad›rlar. Beyin
temelli ö¤renme, bu temel varsay›mdan yola ç›-
karak, e¤itimsel amaçlar›n belirlenmesinde ve
ö¤renme ortamlar›n›n düzenlenmesinde, beyni
etkileyen süreçlerin ve bireysel farkl›l›klar›n dik-
kate al›nmas› gerekti¤ini öngörmektedir. 

Beyin temelli ö¤renme ilkelerini s›ralayabilmek.

Beyin temelli ö¤renme kuramc›lar› ö¤retme-ö¤-
renme süreçlerinin düzenlenmesinde göz önüne
al›nmas› gereken toplam 12 ö¤renme ilkesinden
söz etmektedirler. Bu oniki ilke flunlard›r:

• Beyin, paralel bir ifllemcidir. 
• Ö¤renme, tüm fizyoloji ile ilgilidir. 
• Anlam aray›fl› içsel ve do¤ufltand›r. 
• Anlam aray›fl›, örüntüleme ile oluflur. 
• Örüntülemede duygular önemlidir. 
• Beyin, parça ve bütünü ayn› anda ifller. 
• Ö¤renme, çevresel alg›y› ve odaklanm›fl dikkati

gerektirir.
• Ö¤renme, bilinç ve bilinç d›fl› süreçleri içerir. 
• Uzamsal bellek sistemi ve mekanik ö¤renme sis-

temi olmak üzere en az iki farkl› türde bellek
vard›r.

• Olgu ve beceriler uzamsal bellekte yap›land›-
r›ld›¤›nda daha nitelikli olarak anlafl›l›r ve ha-
t›rlan›r.

• Ö¤renme; zorlama ile zenginleflir, tehditle en-
gellenir.

• Her beyin kendine özgüdür.

Yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤renmeye yükle-

di¤i anlam› aç›klayabilmek.

Yap›land›rmac› görüfle göre ö¤renme, ö¤rencile-
rin duyu organlar› arac›l›¤›yla d›fl dünyadan alg›-
lad›¤› belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama
iliflkin zihninde kendi bilgilerini yap›land›rmas›
ya da önceki deneyimlerine dayal› olarak gerçe-
¤i yorumlamas› sürecidir. Yap›land›rmac› ö¤ren-
me, gerçek bir ba¤lamdan türemektedir. Bunun
yan›nda d›flar›dan yönetilmemekte, d›flar›da ha-
z›r ve eriflilebilen bilgi olmaktan öte çevre koflul-
lar›nda ba¤›ms›z gerçekleflen anlam, bak›fl aç›s›
kazanma ya da yeniden yap›land›rma süreci ola-
rak alg›lanmaktad›r.
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Yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤retme-ö¤renme

ilkelerini s›ralayabilmek.

Yap›land›rmac› e¤itim durumlar›n›n özellikleri
afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 

• Tüm ö¤renme etkinlikleri bir sorunla ilikilendi-
rilmelidir.

• Ö¤rencilerin özgün bilgi yap›lar›n› kendilerinin
oluflturacaklar› yaflant›lar düzenlenmeli ve ö¤-
renme sorumlulu¤u ö¤renenlere b›rak›lmal›d›r. 

• Yeni ö¤renmeleri oluflturmada ön bilgiler dikka-
te al›nmal›d›r. 

• Ö¤renme sürecinde sosyal etkileflim sa¤lanma-
l›d›r. 

• Özgün ö¤renme görevleri tasar›mlanmal› ve ger-
çek yaflam›n karmafl›kl›¤›n› yans›tacak ö¤renme
ortamlar› oluflturulmal›d›r. 

• Biliflsel çeliflkiler yarat›lmal› ve bireysel anla-
m›n oluflmas›n› destekleyecek etkinlikler dü-
zenlenmelidir.

• Ö¤renme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam
oluflturulmal›d›r.

• Ö¤renen düflüncelerinin desteklendi¤i bir ö¤ren-
me ortam› yarat›lmal›d›r.

Yap›land›rmac›l›k kuram›n›n ö¤renci, ö¤ret-

men ve program boyutlar›na iliflkin öngörüle-

rini aç›klayabilmek.

Yap›land›rmac› ö¤renme ortamlar›nda sorumlu-
lu¤unu yerine getiren bireylerin giriflimci olma,
kendini ifade etme, iletiflim kurma, elefltirel göz-
le bakma, plan yapma, ö¤rendiklerini yaflamda
kullanma gibi özelliklere sahip olmas› beklenir.
Yap›land›rmac› ö¤retmen ça¤dafl, kendini yeni-
leyebilen, bireysel farkl›l›klar› dikkate alan ve
alan›nda çok iyi olmas›n›n yan›nda, bilgiyi akta-
ran de¤il uygun ö¤renme yaflant›lar›n› sa¤layan
ve ö¤renenlerle birlikte ö¤renen olmal›d›r. Yap›-
land›rmac› bir e¤itim program›n›n afla¤›daki özel-
likleri tafl›mas› gerekti¤i söylenebilir:

• Program, ö¤renenlerin okulda ve okul d›fl›nda
yararl› bulaca¤› bilgi, beceri ve de¤erlere göre ta-
sar›mlanmal›d›r. 

• Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanmas› ön
plana ç›kar›lmal›d›r. 

• S›n›rl› konu hem derinlemesine hem de geniflli-
¤ine incelenmelidir. 

• ‹çerik, temel düflünceler etraf›nda organize edil-
melidir.

• Ö¤retmen, bilgiyi sunmak yerine ö¤renme çaba-
lar›n› desteklemelidir. 

• Ö¤renenler, veriyi kopya etmekten çok anlamla-
r›n› etkin yap›land›rmal›d›r. 

• Ön bilgiler, ö¤retim için bafllang›ç noktas› olarak
kabul edilmelidir. 

• Etkinlikler hat›rlamaya de¤il sorun çözmeye yö-
nelik olmal›d›r. 

• Üst düzey düflünme becerileri programa yay›l-
mal›, ifl birlikçi ö¤renme ortam› yarat›lmal›d›r. 
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1. Beynin duyu organlar›ndan gelen bilgileri ifllen-

mek üzere kortekse iletti¤i bölüm afla¤›dakilerden

hangisidir?

a. Hipokampüs

b. Talamus

c. Hipotalamus

d. Amigdala

e. Beyin sap›

2. Afla¤›dakilerden hangisi beynin sol yar› küresinin ifl-

levlerinden biri de¤ildir?

a. Sözel düflünme

b. Mant›ksal düflünme

c. Görsel düflünme

d. Say›sal süreçleri kontrol etme

e. Olgulara dayal› düflünme

3. Beyindeki temel bilgi iflleme birimi afla¤›dakilerden

hangisidir?

a. Nöronlar

b. Dentritler

c. Loblar

d. Aksonlar

e. Moleküller

4. Beyin temelli ö¤renme kuram›n›n öngörüleri ile ilgi-

li  afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Ö¤renciler ö¤renmek için etkinliklere etkin ka-

t›lmak zorundad›r.

b. Ö¤renciler ö¤reneceklerini ve hat›rlayacaklar›n›

seçebilirler.

c. Duygular dikkatin sa¤lanmas› ve bilginin belle-

¤e kaydedilmesinde önemli rol oynarlar.

d. Nitelikli ö¤renmeler için ö¤renme içeri¤i ba¤-

lam olarak anlaml› ve tutarl› bilgilerden olufl-

mal›d›r.

e. Ö¤renme d›flar›dan yönetilmelidir. 

5. Afla¤›dakilerden hangisi, beyin temelli ö¤renme ku-

ram›na göre ö¤retme-ö¤renme sürecinin “almaya haz›r

olma” boyutunda yap›lmas› gereken düzenlemelerden

biri de¤ildir?

a. Temalar›n ak›ll›ca kullan›m›n› sa¤lama

b. Sosyal etkileflim sa¤lama

c. Gerilim yaratmayan, rahatlat›c› ve sakinlefltirici

bir ö¤retim gerçeklefltirme

d. Program temalar› oluflturma

e. Planl›l›k, düzenlilik ve yarat›c›l›¤› özendirme

6. “Ö¤rendiklerimiz bilinçli olarak anlad›klar›m›zdan

daha çoktur”. Bu görüfl, beyin temelli ö¤renme kuram›-

n›n afla¤›daki hangi ilkesiyle do¤rudan iliflkilidir?

a. Ö¤renme, bilinç dahili ve bilinç d›fl› süreçleri

içerir.

b. Ö¤renme, hem çevresel alg›y›, hem de odaklan-

m›fl dikkati gerektirir.

c. Beyin, parça ve bütünü ayn› anda ifller.

d. Her beyin kendine özgüdür.

e. Örüntülemede duygular önemlidir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi yap›land›rmac›l›k kuram›-

n›n do¤rudan yan›t›n› arad›¤› bir soru de¤ildir?

a. Bilginin ne oldu¤u

b. ‹nsan›n nas›l bilebildi¤i

c. Duyuflsal ö¤renmelerin oluflumu

d. Bilginin yap›land›r›lmas› süreci

e. Bilgiyi yap›land›rma sürecinin nelerden etki-

lendi¤i

8. Biliflsel yap›land›rmac›l›k görüflünün temellerini atan

bilim adam› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Pavlov

b. Piaget

c. Skinner

d. Vygotsky

e. Bruner
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Yaflam›n ‹çinden

9. Sosyal yap›land›rmac›l›k ile ilgili afla¤›daki ifadeler-

den hangisi yanl›flt›r?

a. Sosyal yap›land›rmac›l›k, ö¤renmeyi, bireyin

yaflad›¤› toplumsal ve kültürel doku içinde ger-

çeklefltirdi¤i bilinçli bir etkinlik olarak de¤er-

lendirir.

b. Ö¤renmede kültürün ve dilin önemli bir ifllevi

vard›r.

c. Ö¤renme, sosyal çevre içinde ö¤rencilerin dü-

flünce ve inançlar›n› paylaflt›¤›, yeniden yap›lan-

d›rd›¤› bir etkileflimdir.

d. Ö¤renme, bilginin içsel olarak yap›land›r›lma-

s›yla, deneyimlerin yorumland›¤› ve analiz edil-

di¤i biliflsel bir süreçtir.

e. Biliflsel geliflimi harekete geçirmede ö¤retmen

ve aile bireye önemli katk›lar sa¤lar.

10. Afla¤›dakilerden hangisi yap›land›rmac› bir e¤itim

program›n›n tafl›mas› gereken özelliklerden biri de¤ildir?

a. Program, ö¤renenlerin okulda ve okul d›fl›nda

yararl› bulaca¤› bilgi, beceri ve de¤erlere göre

tasar›mlanmal›d›r.

b. S›n›rl› bir konu derinlemesine ve geniflli¤ine in-

celenmelidir.

c. ‹çerik, temel fikirler etraf›nda organize edilme-

lidir.

d. Ön bilgiler, ö¤retim için bafllang›ç noktas› ola-

rak kabul edilmelidir.

e. Etkinlikler ço¤unlukla ö¤renilenleri hat›rlamaya

yönelik olmal›d›r.

Beyin Loblar›n›n Ö¤renmedeki Yeri

Yap›lan birçok test sonucunda, beynin sol lobunun,

konuflma, matematiksel ifllemler, diziler, say›lar ve ana-

liz gibi konularda çok üstün oldu¤u, mant›kl› ve do¤ru-

sal çal›flt›¤› tespit edildi. Araflt›rma sonuçlar› beynin sa¤

lobunda, ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, mü-

zik gibi fonksiyonlar›n yap›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Beynin sol taraf› bilgiyi mant›kl› ve do¤rusal olarak ifl-

lemekte, sa¤ lop ise artistik taraf› oluflturmakta, detay-

dan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi flekil

ve hayal gücüyle ifllemektedir. Sa¤ lobun duygular,

inanma ve hayallerin etkisinde oldu¤u ve foto¤rafik,

yani bütünsel ö¤rendi¤i ortaya ç›kt›. Bu yüzden bilgiyi

s›ra ile iflleyen sol lobun aksine, sa¤ lobun ö¤renmede

çok daha h›zl› ve etkili oldu¤u anlafl›ld›. Ayr›ca, insan›n

mucitlik ve üretkenlik k›sm› sa¤ lop fonksiyonlar› ara-

s›nda yer almaktad›r. Sadece sol lobu geliflmifl olan ve

bu lobu iyi kullanan insanlar›n üretken düflünebilmesi

sa¤ loplar›n› da gelifltirmelerine ba¤l›d›r. Ö¤rendikleri

konular› ve formüllerden yeni fleyler üretebilmeleri an-

cak beynin sa¤ lobunu iflin içine katmalar› ile mümkün-

dür. Beynin her iki lobu birbirini tamamlayan fonksi-

yonlara sahiptir. Her iki lop aras›nda yo¤un sinir lifin-

den oluflan Korpus kallosum a¤ demeti bulunur. Bu a¤,

beynin sa¤ ve sol lobu aras›nda sürekli bilgi al›flverifli-

nin yap›lmas›n› sa¤layan bir köprüdür.

Sa¤ beyin yarat›c›l›¤›, duygusall›¤›, seslere ve renklere,

hayal gücüne, sezgilere ve soyut alg›lamalara daha yat-

k›n çal›fl›rken; sol beyin mant›kl›, sistematik ve analitik

düflünmeye, yaz› ve say›lara, ölçme, de¤erlendirme ve

elefltirmeye daha yatk›n olarak çal›flmaktad›r. Beyinleri-

nin bir yar›s›n› di¤erine göre daha iyi kullanan kifliler,

di¤er boyutta çal›flan yar› kürenin yeteneklerine ihtiyaç

duyduklar›nda zorlan›rlar ve baflar›s›z olurlar. H›zl› ve

etkili ö¤renmenin yolu beynin her iki lobunu birlikte

ve dengeli kullanmaktan geçiyor. Bir kuflun uçabilme-

sinin iki kanatla mümkün olmas› gibi etkili ö¤renme

için beyin loplar›n›n her ikisinin dengeli geliflimine ih-

tiyaç vard›r. ‹ki lobun birlikte kullan›ld›¤›, birbirleriyle

uyumun sa¤land›¤› ve iflbirli¤i içinde çal›fl›ld›¤› durum-

larda kiflisel yetenek ve etkinlikte ola¤anüstü art›fl göz-

lenmektedir. E¤itimde beynin iki lobunun kullan›m›,

beyin kapasitesini iki kat de¤il, kat kat art›rabilmekte-

dir. Kitap okurken genelde her iki lop birlikte koordi-

neli bir flekilde çal›flmak zorunda kald›¤›ndan kitap oku-

“



mak beyin loplar›n›n dengeli gelifliminde en faydal› fa-

aliyetlerdendir. Sol lopça takip edilen ve kavranan sö-

zel kavramlar, sa¤ lopla tasvir edilir, flekil, imge ve ye-

ni düflüncelere dönüfltürülür, canland›r›l›r. Halbuki, te-

levizyon izleme sa¤ lobu genelde pasif durumda b›rak-

maktad›r. Bu yüzden de beyin geliflimine olumlu bir

katk› sa¤lamamaktad›r. ‹nsanlar›n yüzünü kolayca ha-

t›rlarken, ismini hat›rlamada zorlan›fl›m›z sa¤ lobun ö¤-

renmede sol lopdan ne derece etkin oldu¤unu gösterir.

Bin defa duymaktansa bir defa görmek ye¤dir Çin ata-

sözü de bu gerçe¤e parmak basmaktad›r. Haf›za flekil-

lerle, temsillerle çal›fl›r ve bilgiyi resimlerle ifller fleklin-

de ifade edilen haf›za gerçe¤i asl›nda, sa¤ lobun flekil,

resim, hareket ve boyuta duyarl›l›¤›; hayallerin ve üre-

tici düflüncenin merkezi olmas› vesilesiyle ö¤renmede

ola¤anüstü etki ve fonksiyona iflaret etmektedir. Baz›

insanlar okudu¤u, gördü¤ü ve duydu¤u bilgileri kolay-

ca ve hemen hat›rl›yorlar. Bunlar foto¤rafik haf›zaya sa-

hip insanlard›r. Bunlar›n en önemli özellikleri beynin

her iki lop fonksiyonlar›n› birlikte ve dengeli olarak

kullanmalar›d›r.

Kaynak: www.egitimkilavuzu.com/io/index.php?opti-

on=com_

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme ve
Ö¤retme-Ö¤renme Süreci” konusunu tekrar
gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme ve
Ö¤retme-Ö¤renme Süreci” konusunu tekrar
gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Temelli Ö¤renme ‹l-
keleri” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›land›rmac›l›k” konusu-
nu tekrar gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›land›rmac›l›k ve Ö¤-
renme” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›land›rmac›l›k ve Ö¤-
renme” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›land›rmac›l›kta Ö¤ren-
ci, Ö¤retmen ve Program” konusunu tekrar göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Beyin temelli ö¤renme, ö¤renmenin niteli¤ini art›rmak
için beynin iflleyiflini ö¤renmenin niteli¤ini olumlu etki-
leyen etmenlerin ortama sokulmas›n›, buna karfl›n bey-
nin iflleyiflini ve ö¤renmeyi olumsuz etkileyen etmenle-
rin ortamdan uzaklaflt›r›lmas› gerekti¤ini öngörür. Bey-
nin ö¤renmesini olumsuz etkileyen etmenlerden önem-
li birisi de fiziksel yorgunluktur. Yorgunluk, yeni ö¤-
renmelerin edinimini olumsuz olarak etkilemektedir.
Beden e¤itimi dersi de ço¤unlukla fiziksel etkinliklere
dayal› yo¤un bir devinsel performans gerektiren bir
derstir. Bu durum, beden e¤itimi dersinden ç›kan ö¤-
rencilerin harcad›klar› çaba nedeniyle belli bir zihinsel
ve fiziksel yorgunluk tafl›d›klar› anlam›na gelmektedir.
Bu da kuramsal bir derse (fizik dersi gibi) iliflkin kendi-
lerinden beklenen ö¤renmelerin bu durumun varl›¤›n-
dan do¤rudan ve olumsuz olarak etkilenece¤i anlam›na
gelmektedir.
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S›ra Sizde 2

Hat›rlanaca¤› gibi, beyin temelli ö¤renme kuram› oku-

lu ö¤renmeye odaklanm›fl bir topluluk olarak yorumlar.

Bu amaçla, ö¤rencilerin bireysel ve ifl birlikli çal›flmala-

r›n›n desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, bireyler ara-

s›nda güven ortam›n›n oluflturulmas›, ö¤rencilerin ken-

dilerini güven içerisinde hissetmeleri, okulun de¤erleri

ve iflleyifli aras›nda tutarl› iliflkilerin kurulmas›, farkl›

düflüncelerin özgürce ifade edilebildi¤i bir ortam›n bu-

lunmas›, ö¤renciler aras›nda ö¤renme gruplar›n›n yü-

reklendirilmesi, bilginin de¤erli oldu¤unun vurgulan-

mas› ve bilgiye eriflen ö¤rencilerin ödüllendirilmesi ge-

nel olarak beyin temelli ö¤renmeyi merkeze alan bir

okuldan beklenenler aras›ndad›r.

S›ra Sizde 3

Ö¤retim etkinlikleri bir süreç niteli¤indedir. Ö¤retme-

ö¤renme ortamlar›nda, ö¤rencilere sunulan olanaklar

ve süreçte ifle koflulan etkinliklerin, çerçevesi belirli

programlar dâhilinde gerçeklefltirilmesi nedeniyle, ö¤-

rencilerin çok daha fazlas›n› yapabilecek bir kapasite-

ye sahip olmalar›na karfl›n, programlarda yer alan s›-

n›rl› içerikten dolay›, bunu yapamamaktad›rlar. Beyin

temelli ö¤renme, bu temel varsay›mdan yola ç›karak,

e¤itimsel amaçlar›n belirlenmesinde ve ö¤renme or-

tamlar›n›n düzenlenmesinde, beyni etkileyen süreçle-

rin ve bireysel farkl›l›klar›n dikkate al›nmas› gerekti¤i-

ni öngörmektedir.

S›ra Sizde 4

Yap›land›rmac› ö¤renme kuram›na göre de ö¤renme

bireyin zihninde oluflan bir iç süreçtir. Birey d›fl uyaran-

lar›n edilgen bir al›c›s› olmay›p, onlar›n özümleyicisi ve

davran›fllar›n aktif oluflturucusudur. Bu kuram, bilginin

ö¤renen taraf›ndan oluflturulmas› gereklili¤ini ifade et-

ti¤i gibi, ö¤renenin pasif kalmas› durumunda ö¤renme

olay›n›n gerçekleflemeyece¤ini savunur. Ö¤renci bilgiyi

aktif olarak özümler ve davran›fla dönüfltürür. Yap›lan-

d›rmac›l›kta bilginin tekrar› de¤il, bilginin transferi ve

yeniden yap›land›r›lmas› söz konusudur. Ö¤renen bil-

giyi yap›land›r›r, oluflturur, yorumlar ve gelifltirir. Ö¤-

renme ezber yönteminin d›fl›nda geliflerek, bilginin be-

yinde ifllenerek parçalanarak meydana bir bütün getir-

mesi ile oluflur.

S›ra Sizde 5

Yap›land›rmac› yaklafl›m›n temel özellikleri befl bafll›k

alt›nda ele al›nabilir (Woolfolk, 1998):

• Karmafl›k ö¤renme ortamlar› ve gerçek görevler

• Ö¤renmenin bir parças› olarak sosyal etkileflim

ve paylafl›lan sorumluluk

• ‹çeri¤in çok yönlü sunumu

• Bilgi yap›land›r›l›r anlay›fl›

• Ö¤renci merkezli e¤itim 

S›ra Sizde 6

Cook (1992), ö¤renci ile uzlaflman›n neden önemli ol-

du¤unu flöyle aç›klar: E¤er bulunduklar› ortamdan hofl-

nut olarak kendi düflüncelerini keflfediyorlarsa, kendi

sorular›n› soruyor ve kendilerine yan›t vermek için ça-

ba harc›yorlarsa daha çok ve daha iyi çal›flacak ve ne

ö¤rendikleri de onlar için daha çok fley ifade edecektir.
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A
Ahlaki gerçekçilik: Kurallar›n sabit, de¤iflmez oldu¤u ve uy-

gulanmas› gerekti¤ine inanma.

Ahlaki ikilemler: ‹stekler veya gereksinimlerle, uyulmas›

beklenen kurallar aras›nda çat›flma hissedilmesi.

Alg›: Duyu organlar› arac›l›¤›yla al›nan uyaranlar›n organize

edilip anlaml› hale gelme süreci.

Alg›sal de¤iflmezlik/tutarl›k: Duyusal uyaranlar de¤iflse bi-

le nesnelerin aynen, de¤iflmez alg›lanmas›.

Androjen kimlik: Bireyin hem kad›n hem de erkeklere öz-

gü olan cinsiyet rollerini kendi cinsiyeti içerisinde bar›n-

d›rmas›.

Animizm: Nesnelerin canl› veya cans›z olmalar›n› kar›flt›r-

mak.

An›msama: Modelin tam olarak ne yapt›¤›n›n ö¤renen birey

taraf›ndan an›msanmas›.

Afl›r› hareketlilik (Hiperaktivite): Ola¤an›n ötesinde bir

hareketlili¤e dikkat da¤›n›kl›¤› ile alg›da yavafll›¤›n efllik

etti¤i ve uzman kifliler taraf›ndan teflhis konulabilen bir

davran›fl bozuklu¤u.

Ay›rt etme: Bireyin belirli bir uyaran›n varl›¤›nda tepki bu-

lunmas›.

B
Bask›n gen: Gen çiftinin di¤er ö¤esinin tafl›d›¤› özelli¤i dik-

kate almaks›z›n, denetledi¤i özelli¤in bireyde bulunma-

s›n› sa¤layan gen.

Beceri analizi: Zincirleme bir davran›fl›n davran›fl› oluflturan

ö¤retilebilir basamaklar›na ayr›lmas›.

Bellek: Duyular arac›l›¤›yla alg›lama sürecinden geçen bilgi-

lerin baz›lar›n›n saklanmas› ve gerekti¤inde geri ça¤r›l-

mas› süreci ya da bilginin depolanma süreci. 

Benmerkezlilik: Çocu¤un veya ergenin kendi bak›fl aç›s› ile

baflka bir bireyinki aras›nda ay›r›m yapamamas›.

Beyin temelli ö¤renme kuram›: Ö¤renmeyi biyokimyasal

ya da elektro-kimyasal bir de¤iflme (beyin hücreleri ile

hücreleraras› ba¤ kurma) olarak gören ve aç›klayan ku-

ram.

Beyin temelli ö¤renme: Anlaml› ö¤renmeler oluflturmak

için beynin kurallar›n›n belirlenerek ö¤retimin bu kural-

lara göre düzenlenmesi.

Beyin: Vücuttaki nöronlar›n % 90’›ndan fazlas›n› bünyesinde

bar›nd›ran, duygular, haf›za ve ö¤renme gibi duygusal

ve biliflsel süreçlerin yafland›¤› ve yönetildi¤i merkez. 

Bilimsel yöntem: ‹lgilenilen konuya iliflkin sistemli biçimde

bilgi elde etme yolu.

Bilinç öncesi: Freud’un Topografik Kuram›’na göre, ruhsal

yap›n›n bireyin o anda bilincinde olmad›¤›, ancak, biraz

düflündü¤ünde ve dikkat gösterdi¤inde hat›rlayarak bi-

linç düzeyine getirilebildi¤i, zihinsel olaylar› ve yaflant›-

lar› içeren düzeyi.

Bilinç: Freud’un Topografik Kuram›’na göre, ruhsal yap›n›n

bireyin fark›nda oldu¤u yaflant›lar› içeren düzeyi.

Bilinçd›fl›: Freud’un Topografik Kuram›’na göre, ruhsal yap›-

n›n bireyin fark›nda olmad›¤› arzular›, istekleri, dürtüle-

ri, düflünceleri, duygular› ve yaflant›lar› içeren düzeyi.

Bilifl bilgisi: Bireyin kendi düflünme süreçleriyle ilgili bilgisi.

Bilifl: Bilginin nas›l organize edilece¤i, nas›l düzenlenece¤i ve

nas›l biçimlendirilece¤ini gösteren ifllemler ve eylemler.

Biliflsel davran›fl: Alg›lama, kavrama, düflünme ve hayal et-

me gibi alanlarla ilgili zihinsel etkinlikler. 

Biliflsel geliflim: Alg›, bellek, düflünme, problem çözme, ak›l

yürütme, dil gibi zihinsel aktivitelerdeki de¤iflmeler.

Biliflsel süreçler: Bilgilerin bir bellekten ötekine aktar›lmas›-

n› sa¤layan zihinsel etkinlikler.

Biliflsel yaklafl›m: Davran›fl› etkileyen bilgi iflleme süreçleri

üzerinde odaklaflan yaklafl›m.

Biliflsel yap›lar: Bireyin, bilgi da¤arc›¤›na yeni malzemeleri

katma ifllemi s›ras›nda kulland›¤› temel ögeler.

Birincil cinsiyet özellikleri: Üreme ifllevinden sorumlu üre-

me organlar›.

Birincil pekifltireçler: Bireyin fizyolojik gereksinimlerini

karfl›layan hofla giden uyaranlar.

Biyo-psiko-sosyal varl›k: Biyolojik, psikolojik ve sosyal

özelliklerden oluflan varl›k. 

Blastosist: Hücre bölünmesiyle ço¤alan hücrelerin bir top

haline gelerek bir hücre kümesi oluflturmas›.

Büyüme: Organizmada meydana gelen fiziksel ve fizyolojik

de¤ifliklikler.

C-Ç
Canl› model: Model al›nan davran›fl›n yaflayan bir kimse ta-

raf›ndan sergilenmesi.

Ceza: Sunulmas›yla izledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n›n azal-

mas› ya da davran›fl›n tamamen ortadan kalmas› için su-

nulan durum.

Cinsel olgunlaflma: K›zlarda ilk ayhalini (adet görme) gör-

meyi izleyen olgunlaflm›fl yumurtan›n üretilmesi. Erkek-

lerin olgun sperm hücreleri üretmeye bafllamas›.

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›: Ö¤rencilerin her yönden (fiziksel,

biliflsel ve psikososyal geliflim alanlar› gibi) bir bütün

olarak geliflmelerini sa¤lamay› amaçlayan e¤itim anlay›fl›.

Çekinik gen: Denetledi¤i özelli¤in bireyde bulunmas› için

ayn› özelli¤i tafl›yan gen çiftine ihtiyaç duyan gen.

Sözlük
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D
Davran›fl: Organizma taraf›ndan yap›lan ve bilimsel olarak

do¤rudan ya da dolayl› olarak ölçülebilen her türlü ey-

lem.

Davran›flç› yaklafl›m: Sadece gözlenebilen ve ölçülebilen

davran›fllarla çal›fl›lmas› gerekti¤ini ve davran›fl›n çevre-

nin bir ürünü oldu¤unu savunan yaklafl›m.

Davran›fl› sergileme: Ö¤renilen davran›fl›n birey taraf›ndan

sergilenmesi.

Davran›flsal Genetik: Kiflilik özelliklerinin oluflumunda kal›-

t›m›n rolünü araflt›ran çal›flma alan›. 

De¤iflken oranl› pekifltirme: Ortalama bir oran›n belirlene-

rek belli bir zaman diliminde bu ortalamaya ulafl›lacak

flekilde pekifltireç sunulmas›.

De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme: Ortalama bir süre be-

lirlenerek bu ortalama sürede davran›fl›n sergilenmesi-

nin pekifltirilmesi. ‹ki de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi sebep

sonuç iliflkisi biçiminde ortaya koyma.

Dengelenim: Bir denge durumu veya yeni bir duruma uyum

sa¤lama becerisi.

Devinsel davran›fl: Zihin-kas koordinasyonunu temel alan

davran›fllar.

Dikkati yöneltme: Gözleyen kiflinin modelin hangi davran›-

fl› nas›l sergiledi¤ine dikkatini yöneltmesi.

Do¤um öncesi dönem: Döllenme ille bafllayan ve normal

koflullarda ortalama 38 haftal›k bir süre sonucunda be-

be¤in do¤mas›yla son bulan geliflim dönemi.

Dolayl› ceza: Gözlenen davran›fl›ndan dolay› ceza alan mo-

delin davran›fl›n› gözleyen bireyin bu davran›fllar› sergi-

lemekten kaç›nmas›.

Dolayl› duygu: Modelin nesne, olay ya da canl›lara iliflkin

sergiledi¤i duyguyu gözlemesiyle benzer duygunun ken-

disinde de geliflmesi. 

Dolayl› güdülenme: Bir durumun gözlenmesiyle bireyin o

durumu elde etme konusunda güdülenmesi.

Dolayl› ö¤renme kapasitesi: Bireylerin kendileri d›fl›ndaki

bireylerin davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n sonuçlar›n›

gözlemleyerek gerçeklefltirdikleri ö¤renmeler.

Dolayl› pekifltirme: Bireyin modelin davran›fllar›n›n pekiflti-

rildi¤ini gözleyerek benzer davran›fllar› sergilemesi.

Dölüt evresi: Yaflam›n bafllang›c› olan döllenme ile bafllay›p

ikinci haftan›n sonunda döllenmifl yumurta hücresi olan

zigotun rahime afl›lanmas› ile sona eren evre.

Duyarl› zaman aral›klar›: Geliflimsel kazan›mlarda, belirli

bir yaflant›n›n, en çok etkileme potansiyeline sahip oldu-

¤u belirli zaman dilimleri.

Duyusal bellek: Duyu organlar› arac›l›¤›yla al›nan uyar›c›lar›n

ifllenmeden önce çok k›sa süre tutuldu¤u bilgi deposu.

Duyusal kay›t: Duyu organlar› vas›tas›yla al›nan uyar›c›lar›n

ifllenmeden önce çok k›sa bir süre, duyusal bellek ad›

verilen bilgi deposunda tutulmas›.

Duyuflsal davran›fl: Bireyin ilgi, tutum, tav›r, kayg›, cesaret,

dostluk, dürüstlük vb. kiflilik de¤er yarg›lar›n›n ürünü

olan davran›fllar.

E
Edimsel koflullama: Davran›fllar›n uyaran-tepki-uyaran ilifl-

kisi içinde ortaya ç›kt›¤›n› ileri süren ö¤renme kuram›

E¤itim Psikolojisi: E¤itim sürecinde ö¤rencilerin geliflimsel

özelliklerini dikkate alarak ve ö¤renmenin temel ilkele-

rini ve kurallar›n› kullanarak nitelikli bir ö¤renme ö¤ret-

me süreci gerçeklefltirmeyi hedefleyen ve bunun içinde

mevcut bilimsel bilgileri kullanan ve bilimsel bilgiler üre-

ten bir bilim alan›.

E¤itim: Kendi yaflant›lar› yoluyla bireylerin davran›fllar›nda

kas›tl› ve istendik de¤ifllikler meydana getirme süreci.

Ego: Freud’un Yap›sal Kiflilik Kuram›’na göre, gerçekçi, man-

t›¤a uygun, ak›lc› bir biçimde davranan, idin kabul edil-

mez istekleri ile süperegonun kat› kurallar›n› uzlaflt›rma-

ya ve dengelemeye çal›flan, gerçeklik ilkesine göre hare-

ket eden kiflili¤in merkezinde olan bileflen.

Ektoderm: Saç, t›rnak, deri ve sinir sistemi gibi yap›lar›n olufl-

mas›n› sa¤layan d›fl doku tabakas›.

Embriyo evresi: Yaklafl›k ikinci haftan›n sonundan itibaren

bafllay›p sekizinci haftan›n sonuna kadar devam eden

do¤um öncesi evre.

Empatik bak›fl aç›s›: Bir baflka kiflinin bak›fl aç›s›yla, objek-

tifli¤ini yitirmeden, geçici bir süre için, onun dünyas›na

bak›p, dünyay› onun gözleriyle görebilme becerisi. 

Endoderm: Akci¤er, karaci¤er ve sindirim sistemi gibi iç or-

ganlar›n oluflmas›n› sa¤layan iç doku tabakas›.

Ergen benmerkezlili¤i: Ergenin kendisiyle yo¤un ilgili olma-

s›n›n sonucu olarak, bilgilerin yanl› biçimde ifllenmesi.

Erinlik: Ergenlik döneminin ilk y›llar›ndaki ortaya ç›kan fizik-

sel geliflmeleri ifade etmek için kullan›lan ve ergenli¤in

ilk y›llar›na verilen ad.

Erken olgunlaflma: Ergenlerin yafl›tlar›ndan daha önce erin-

li¤e girme belirtileri göstererek ani, daha h›zl› bir beden-

sel büyümeyle ikincil cinsiyet özellikleri kazanmas›.

F
Fenotip: Bireyin sahip oldu¤u gözlenebilen özellikler.

Fetüs evresi: Gebeli¤in yaklafl›k sekizinci haftas›n›n sonun-

dan bebe¤in do¤umuna kadar geçen zaman dilimini içe-

ren do¤um öncesi dönemin en uzun evresi.

Fiziksel geliflim: Bir kiflinin bedeninde ve anatomik özellik-

lerinde meydana gelen de¤iflmeler.
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G
Geç olgunlaflma: Ergenlerin yafl›tlar›yla ayn› zaman dilimin-

de erinli¤e girme belirtileri gösteremeyerek, ani ve çok

h›zl› bir bedensel büyümeyle ikincil cinsiyet özellikleri

kazan›m›n› gerçeklefltirememe, yafl›tlar›ndan daha son-

raki bir zamanda bu büyümeyi gerçeklefltirme.

Geliflim ödevi: Bireylerin her geliflim döneminde kazanmas›

gereken davran›fllar.

Geliflim: Bireylerde, yaflam›n bafllang›c›ndan sonuna kadar

ortaya ç›kan sistematik ve ard›fl›k özelli¤e sahip nitelik-

sel ve niceliksel de¤iflmeler.

Genelleme: Ö¤renilen davran›fllar›n ö¤retimde kullan›lan araç-

gereçler, kifliler ve ortamlar d›fl›nda da sergilenmesi.

Genotip: Bireyin sahip oldu¤u genetik özellikler.

Gözleyerek ö¤renme: Davran›fl›n gerçeklefltirilirken gözlen-

mesi ya da gerçeklefltirildi¤i için pekifltirildi¤inin gözlen-

mesi sonucunda davran›fl›n sergilenmesi

H
Hümanistik yaklafl›m: ‹nsanlar›n yaflamlar› hakk›nda karar

verebilme ve davran›fllar›n› kontrol edebilme kapasitesi

ile dünyaya geldiklerini öne süren, insan›n temelde iyi

oldu¤u düflüncesinin hakim oldu¤u yaklafl›m.

‹
‹d: Freud’un Yap›sal Kiflilik Kuram›’na göre, kal›t›mla gelen,

do¤ufltan varolan ve ruhsal enerjinin kayna¤›n› olufltu-

ran, haz ilkesine göre davranan kiflili¤in ilkel bilefleni.

‹kinci çocukluk dönemi: Genellikle 6-12 yafllar aras›ndaki

zaman dilimini içeren geliflim dönemi.

‹kincil cinsiyet özellikleri: Üreme fonksiyonuyla do¤rudan

iliflkili olmayan, bedenin d›fl›ndan bak›ld›¤›nda gözle gö-

rülebilen, cinsiyeti farkl›laflt›ran ilave özellikler.

‹kincil pekifltireçler: Biyolojik gereksinimleri karfl›lamaya

yönelik olmayan bireyin hofl buldu¤u ve ö¤renme sonu-

cunda pekifltirici özellik kazanm›fl olay, durum, nesne ya

da etkinlikler.

‹lk çocukluk dönemi: Bebeklik döneminin sona ermesin-

den itibaren yaklafl›k alt› yafl›n bafllang›c›na kadar de-

vam eden geliflim dönemi.

‹nce Motor Beceri: Kollar, eller ve parmaklardaki daha kü-

çük kaslar› koordine etme yeterlili¤i.

‹flleyen bellek: Üzerinde zihinsel ifllemlerin yap›ld›¤›, bilgile-

rin geçici olarak tutuldu¤u bilgi deposu.

K
Kaba motor beceri: Genel kuvvet ve dayan›kl›l›k gösterecek

biçimde bacaklarda ve kollarda büyük kaslar›n kullan›-

m›n› gerektiren beceri.

Karakter: Kiflili¤in ahlaki yönü.

Kat›l›m: Ö¤rencinin kendisine sa¤lanan ö¤retme durumunun

ö¤eleri ile örtülü ya da aç›k bir biçimde etkileflmesi ve

ö¤renme çabas› ifline girmesi.

K›sa süreli bellek (KSB): Duyularla al›nan ve dikkatin yo-

¤unlaflt›r›ld›¤› yani üzerinde düflünülen bilgilerin bar›n-

d›¤› bilgi deposu.

Kiflilik: Bireye özgü olan onu di¤er bireylerden ay›rt eden ve

bireyin uyum tarz›n› içeren tutarl› olarak gösterdi¤i duy-

gu, düflünce ve davran›fl örüntüleri.

Kiflisel efsane: Ergenlik döneminde ortaya ç›kan bir benmer-

kezci düflünce biçimi.

Klasik koflullama: Belirli bir uyaran›n varl›¤›nda belli bir tep-

kinin ortaya ç›kmas›.

Kodlama: Uzun süreli belle¤e kaydedilmesi istenen bilgilerin

zihinsel simgelerinin oluflturulmas›.

Korunum: Bir nesnenin say› veya miktar gibi özelliklerinin gö-

rünümündeki farkl›l›klara veya yüzeysel de¤iflikliklere ra¤-

men de¤iflmeyece¤ini anlama yönündeki biliflsel beceri.

Koflullama: Belirli bir uyaran›n varl›¤›nda bireyin daima ayn›

tepkiyi vermesi.

Koflullu uyaran: Nötr uyaranla birlikte sunulan ve zamanla

ayn› tepkiye yol açan uyaran.

Koflulsuz tepki: Herhangi bir ö¤renme yaflant›s›na ba¤l› ol-

maks›z›n koflulsuz uyarana karfl› sunulan tepki.

Koflulsuz uyaran: Bir ö¤renme yaflant›s›na ba¤l› olmaks›z›n

bireyde tepkiye neden olan uyaran.

Kronik: Uzun süreli etkiye sahip belirtilerin üç-dört aydan

daha fazla bir süre içinde tekrarlayan bir flekilde ortaya

ç›kmas›.

Kural ö¤renme: Ortak özellikler tafl›yan durumlara benzer

tepkilerde bulunma.

Kuram: Mevcut durumu aç›klamak ve yordamak için de¤ifl-

kenler aras›ndaki iliflkileri ortaya koyan kendi içinde çe-

liflkisiz bilgiler bütünü.

M
Mezoderm: Kaslar, kemikler, dolafl›m ve boflalt›m sistemleri-

nin oluflmas›n› sa¤layan orta doku tabakas›.

Mizaç: Kiflili¤in duygusal boyutu.

Model: Davran›fl› gözlenen kimse.

Motor geliflim: Bireyin geliflen hareket becerisine ba¤l› ola-

rak, bedenini gittikçe artan bir biçimde kontrol alt›na al-

mas›n› içeren hareket geliflimi. 

N
Niceliksel de¤iflme: ‹nsan gelifliminde miktardaki, s›kl›ktaki,

büyüklükteki ve süredeki kolayl›kla ölçülebilen ve göz-

lenebilen de¤iflmeler.
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Niteliksel de¤iflme: Yaflam boyunca insanlar›n fonksiyonla-

r›ndaki de¤iflmeler.

O-Ö
Olgunlaflma: Genetik olarak programlanm›fl olan ve zaman-

la kendili¤nden düzenli bir s›ra içerisinde ortaya ç›kan

biyolojik temelli de¤ifliklikler.

Olgunluk: Belli becerileri kazanmaya haz›r olunan an.

Olumlu pekifltirme: Bir davran›fl› izleyen durumda ortama

hofla giden bir uyaran›n eklenmesiyle o davran›fl›n ileri-

de yap›lma olas›l›¤›n›n artt›r›lmas›.

Olumsuz pekifltirme: Bir davran›fl› izleyen durumda, ortam-

dan bir itici uyaran›n çekilmesiyle, o davran›fl›n ileride

yap›lma olas›l›¤›n›n artmas›.

Oranl› pekifltirme: Belirli bir oran belirlenerek pekifltirecin

bu oranlara ba¤l› olarak sunulmas›.

Ö¤renci güdülenmesi: Ö¤renenin ö¤renmeye ve ö¤renme

sürecine uzun süre ve nitelikli bir biçimde kat›l›m›.

Ö¤renme biçimi: Bireyin kendisini çevreleyen uyar›c›lar› al-

g›lama, iflleme, düzenleme ve anlamland›rma konusun-

daki tutarl› ve karakteristik yaklafl›m›. 

Ö¤renme kuram›: Ö¤renmenin nas›l gerçekleflti¤ini belirle-

yen iliflkili ilkeler bütünü.

Ö¤renme stratejisi: Ö¤rencinin ö¤renme s›ras›nda kulland›-

¤› ve ö¤rencinin bilgiyi kodlama sürecini etkileyen dav-

ran›fl ve düflünceler.

Ö¤renme: Bireyin çevresi içerisindeki yaflant›lar› yoluyla mey-

dana gelen, oldukça kal›c› olan davran›fl de¤ifliklikleri.

Ö¤retim: Sistematik olarak çevresel düzenlemeler yap›larak

ö¤renmenin gerçeklefltirilmesi.

Önbilgi: Ö¤rencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, al›flkanl›klar›,

tutumlar› ve de¤erleri ile ilgili olarak bir davran›fl› ger-

çeklefltirmeye dönük kapasitesinin yeterlilik durumu.

Örgütleme: Yaflant›larla elde edilen bilgilerin, gerekti¤inde

kullan›labilmek ve yeni bilgilerin kazan›lmas›n› olanakl›

k›labilmek için sistematik olarak düzenlenmesi.

Öz yeterlik alg›s›: Bireyin belirli bir amaca ulaflmada göste-

rece¤i davran›fllar› gerçeklefltirmek için gerekli becerile-

re sahip oldu¤u konusundaki inanc›, kendini alg›lay›fl›.

Özsayg›: Bireyin kendisine iliflkin de¤erlilik ve yeterlilik duy-

gusu.

Özümleme: Yeni bilgiyi ve fikirleri alma ve bunlar› varolan

bilgilere veya flemalara uygun hale getirme ifllemi.

P
Pekifltirme tarifesi: Pekifltirmenin ne s›kl›kla ya da ne sürey-

le gerçekleflece¤inin belirlenmesi.

Pekifltirme: ‹zledi¤i davran›fl›n oluflum s›kl›¤›n› artt›ran dav-

ran›fl sonras› çevresel olay ya da durum.

Psikoanalitik yaklafl›m: ‹nsan davran›fllar›n›n, bireyin kon-

trol edemedi¤i içsel güçler taraf›ndan belirlendi¤i görü-

flünü savunan yaklafl›m. 

Psikoloji: Davran›fl ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim

dal›.

Psikolojik dan›flma: Psikolojik dan›flma alan›nda en az li-

sans düzeyinde e¤itim alm›fl kiflilerin sunabilece¤i, ruh

sa¤l›¤› yerinde ancak uyum güçlükleri yaflayan kiflilere

yönelik olarak yürütülebilecek profesyonel bir yard›m

türü.

Psikososyal geliflim: Bir kiflinin duygu, motivasyon, de¤er

yarg›lar›, kiflilik ve di¤er insanlarla iliflkileri ile ilgili olan

de¤iflmeler.

S-fi
Sabit oranl› pekifltirme: Belirli bir oran belirlenerek pekiflti-

recin bu oran ve katlar›nda sunulmas›

Sembolik model: Kitap, film, TV ya da sanal medyada ger-

çek ya da kurgusal karakterlerin özelliklerinin bir model

taraf›ndan sergilenmesi

Sönme patlamas›: Uygun olmayan davran›fla neden olan pe-

kifltirecin geri çekilmesiyle uygun olmayan davran›flta

artma ve çeflitlenme görülmesi.

Sönme: Uygun olmayan davran›fla neden olan pekifltirecin

geriye çekilerek davran›fl›n azalt›lmas› ya da ortadan kal-

d›r›lmas›.

Sözel model: Davran›fl›n sözel olarak tan›mlanmas› ya da

aç›klanmas› yoluyla model al›nmas›.

Süperego: Freud’un Yap›sal Kiflilik Kuram›’na göre, kiflili¤in

ahlaki(törel), yarg›sal ve vicdani bilefleni.

Sürekli pekifltirme: Kazand›r›lmak istenen davran›fl›n her

gerçekleflti¤inde pekifltirilmesi.

fiekil verme: Yeni bir davran›fl›n, davran›fl›n ard›fl›k yaklafl›k-

lar› sergiledikçe pekifltirilmesi yoluyla kazand›r›lmas›.

fiema: Kiflilere, nesnelere veya olaylara onlar›n anlam›n› olufl-

turmak için uygulanan örgütlü düflünce.

T
Tepki genellemesi: Ö¤retimde kullan›lan uyaran›n sabit ka-

l›p tepkinin çeflitlenmesi.

Tersine çevrilebilirlik: Pozisyon, flekil, s›ra ve benzeri her-

hangi bir de¤iflikli¤in tersine dönüfltürebilirli¤ini bilme.

Tersine çevrilmezlik: ‹fllemöncesi Dönemdeki bir çocu¤un

bir ifllemin sürecini zihninde tersine çevirmekte yani son-

dan bafla do¤ru süreci zihninde tasarlamakta biliflsel an-

lamda yetersizli¤i.

Tik: Belli bir kas ya da kas grubunun istem d›fl› biçimde ara-

l›kl› kas›lmalar›.
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U
Uyaran genellemesi: Davran›fl›n ö¤retimde kullan›lmayan

uyaranlar›n varl›¤›nda da gerçekleflmesi.

Uyar›c›: ‹ç ve d›fl çevreden gelerek duyu organlar›n› hareke-

te geçiren uyaran.

Uyma: Varolan bilgiyi ayarlamay› veya flemalar› yeni bilgilere

ve fikirlere uydurmay› içeren ifllem.

Uyum bozuklu¤u: Kiflinin uyum güçlü¤ü yaflad›¤› koflullarda

veya a¤›r ruhsal bozukluklarda ifllevsel olmayan davra-

n›fllar sergilemesine neden olan duygu durumu.

Uyum: Bireyin kendi istekleri ile içinde yaflad›¤› toplumun

beklentileri aras›nda dengeli bir iliflki kurmas› ve bunu

sürdürmesi.

Uzun süreli bellek (USB): Bilginin sürekli olarak sakland›¤›

bilgi deposu.

Y
Yak›nsal geliflim alan›: Bireyin kiflisel sorun çözme kapasi-

tesi ile sorunu çözerken ald›¤› yard›m sonucunda ulaflt›-

¤› potansiyel geliflim düzeyi aras›nda farkl›l›k.

Yap›land›rmac›l›k: Temelinde ö¤renen kiflinin bilgiyi olufl-

turmas› ve uygulamaya dönüfltürmesi olan ö¤renme ku-

ram›.

Yap›salc›l›k: ‹nsan zihninin temel bileflenlerini “içebak›fl” ola-

rak adland›r›lan teknik ile belirlemeye çal›flan yaklafl›m.

Yeni do¤an bebek: Do¤umdan sonraki ilk birkaç hafta veya

ilk bir ay süresince bebeklere verilen ad.

Z
Zaman aral›kl› pekifltirme: Davran›fl belirli bir süre ile ger-

çeklefltirildi¤inde davran›fl›n pekifltirilmesi.

Zigot: Döllenme s›ras›nda yumurtadan gelen 23 kromozom

ile spermden gelen 23 kromozomun birleflmesi sonu-

cunda oluflan döllenmifl yumurta hücresi.

Zincirleme: Bir davran›fl›n kendisini oluflturan daha basit ö¤-

retilebilir davran›fllara bölünerek ö¤retilmesi.
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A
Adler 103

Ahlak e¤itimi 123

Ahlaki gerçekçilik 117

Ahlaki ikilemler 120

Aile 89

Alg› 214

Alg›lama kapasitesi 144

Alg›lamay› sa¤lama 220

Anal dönem 97

An›msama 194,195

An›sal bellek 213

Animizm 72

Anlamsal bellek 212

Anne baba yoklu¤u 90

Ay›rt etme 172,180

B
Bedensel geliflim 46,51,54

Benmerkezlilik 71,117

Beyin hücresi 235

Beyin loblar› 233

Beyin sap› 231

Beyin temelli ö¤renme 231

Beyin yar›küreleri 235

Beynin bölümleri 233

Bilgi türleri 208

Bilinç 93

Bilinç d›fl› 93

Bilinç öncesi 93

Bilifl 66

Bilifl bilgisi 218

Biliflsel geliflim 22

Biliflsel yap›lar 66

Bilflsel girifl davran›fllar› 142

Bireysel farkl›l›klar 56

Birincil pekifltireç 176

Bitifliklik 171

Büyüme 27

C-Ç
Ceza 178

Cinsel olgunlaflma 55

Ça¤dafl e¤itim anlay›fl› 4,5

Çevresel faktörler 89

Çifte mesaj 75

D
Davran›fl 167

Davran›flç› kuramlar 104

Davran›flsal genetik 87

Dengelenim 67

D›fla ba¤›ml› dönem 117

Dikkat 148

Dikkati çekme 220

Dikkati yöneltme 194

Dolayl› ceza 196

Dolayl› duygu 197

Dolayl› güdülenme 197

Dolayl› ö¤renme kapasitesi 143

Dolayl› pekifltirme 196

Dölüt evresi 43

Dönüt 156

Duyusal – motor dönemi 70

Duyusal bellek 210

Duyusal geliflim 47

Duyuflsal girifl davran›fllar› 142

Düzeltme 156

E
Ego 95

E¤itim araçlar› 152

E¤itim psikolojisi 7,8,9

Embriyo evresi 44

Empatik bak›fl aç›s› 117

Empatik beceri 74

Ergen benmerkezlili¤i 75

Erikson 98

F
Fallik dönem 97

Fenotip 25

Fetüs evresi 44

Fiziksel geliflim 22

G
Gelenek öncesi düzey 121

Gelenek sonras› düzey 122

Geleneksel düzey 121

Geliflim 21,22

Geliflim alanlar› 22

Geliflim dönemleri 31,32

Geliflim ilkeleri 30,31

Geliflim ödevleri 33,34

Dizin
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Genelleme 172

Geniflletme 216

Genital dönem 98

Genotip 25

Geri getirme 217

Gözleyerek ö¤renme 189,190

Grup dinami¤i 151

Güdülenme özellikleri 147

H
Habercilik ilkesi 171

Hayali seyirci 75

Horney 104

‹
‹d 94

‹kincil pekifltireç 177

‹nsanc› kuramlar 105

‹puçlar› 154

‹fllem öncesi dönem 71

‹fllemsel bellek 213

‹flleyen bellek 210

J
Jung 103

K
Kal›t›m 88

Kal›t›msal faktörler 24

Karakter 86

Kat›l›m 155

Kendili¤inden geri gelme 172

Kiflilik 85,87

Kiflinin süreklili¤i 70

Kiflisel efsane 75

Klasik koflullama 168

Kodlama 215

Kohlberg 120

Korunum 67

Koflullama 167

Koflullu uyaran 169

Koflulsuz tepki 169

Koflulsuz uyaran 169

Kritik dönem 29

Kültür 91

L
Latent dönem 98

Limbik sistem 231

M
Mizaç 86

Model olma 193

Modelin özellikleri 197

Moslow ’un kiflilik kuram› 106

Motor geliflim 49,52,53

N
Neo korteks 231

Nesnel sorumluluk 117

Nesnenin süreklili¤i 70

Nötr uyaran 169

O-Ö
Olgunlaflma 27,28,56

Olumlu Pekifltirme 175

Olumsuz pekifltirme 175

Oral dönem 96

Oran aral›kl› pekifltirme 178

Ö¤renme 28,138,167

Ö¤renme biçimi 144

Ö¤renme kuram› 168

Ö¤renme stratejileri 145

Ö¤renmeyi etkileyen etmenler 140

Ö¤retim yöntemleri 152

Ö¤retmen 150

Ön bilgi 141

Örgütleme 68, 216

Öz yeterlik alg›s› 146,195

Özerk dönem 117

Öznel sorumluluk 117

Özümleme 67

P
Pekifltireç 175

Pekifltirme 171,175

Pekifltirme tarifesi 177

Psiko-sosyal geliflim 22

R
Refleks 168

Rogers’in benlik kuram› 105

S-fi
Savunma mekanizmalar› 96

S›n›f içi iletiflim 150

Somut ifllemler dönemi 73

Sosyal ö¤renme kuram› 105
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Soyut ifllemler dönemi 74

Sönme 171,175

Sönme patlamas› 179

Süperego 95

Sürekli pekifltirme 178

fiekil verme 173

T
Tekrar 215

Tepki genellemesi 180

Tersine çevrilebilirlik 117

Tersine çevrilmezlik 72,117

Treyt kuramlar› 107

U
Uyaran genellemesi 180

Uyma 68

Uzun süreli bellek 211

Y
Yak›nl›k ilkesi 171

Yap›land›rmac›l›k 240,241

Z
Zaman aral›kl› pekifltirme 178

Zincirleme 174




