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 1.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



I.HAFTA: PSİKOLOJİYİ ÖĞRENMEYE BAŞLARKEN 

1.1. Psikolojinin Tanımı 

İnsan doğasının niteliği hakkında sorulan sorular insanlık tarihi kadar eskidir ve geçen bin yıllar boyunca 
birbirinden çok farklı alanlar tarafından cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Çünkü bu tür bir bilgi insanın 
gündelik hayatını ve diğer insanları anlamasını kolaylaştırdığı gibi, varoluşsal açıklamalara kaynaklık etmekte 
ve ahlaki, politik ve toplumsal uygulamalara yön verme potansiyeli taşımaktadır. Psikoloji biliminin çıkış 
sorusu da  benzerdir. Dolayısıyla psikoloji özünde insanın doğasını tanımlamaya ve açıklamaya dönük bir 
çaba olarak karşımıza çıkar. Daha ileriki bölümlerde, bu soruya cevap verirken kullanılan bilgi edinme yolları 
açısından  psikolojinin  diğer alanlardan nasıl farklılaştığını göreceğiz. Aynı zamanda psikoloji biliminin 
tarihsel gelişiminin incelenmesi, bu temel soruya cevap verirken bilimsel yöntemi kullanmanın neden gerekli 
olduğunu ortaya koyacaktır.  

Psikoloji bilimi, yalın bir ifadeyle, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler 
kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı davranışları, zihinsel süreçleri ve 
bunları etkileyen/bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak, nasıl olageldiğini ortaya koymak ve nedenlerini 
açıklamaktır. 

Aynı zamanda, psikoloji alanında yürütülen araştırmalar zihinsel süreçleri ve davranışların ortaya çıkmasını 
sağlayan işleyiş hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Bu yeni bilgiler eski bilgilerin değişip 
dönüşmesini;  yeni yaklaşım ve kuramların oluşmasını sağlamaktadır. Bilimsel araştırma etkinliğinin özünü 
oluşturan bu sürekli yenilenme insanın açıklamasında daha geniş ve çok boyutlu bir görüş açısına ulaşmamıza 
neden olmaktadır. Böylece diğer bütün bilimlerde olduğu gibi, daha karmaşık soruları ele alabilmek ve daha 
karmaşık cevaplar üretebilmek mümkün olmaktadır. 

Psikolojinin temel varsayımlarından biri her insanın benzersiz (unique) olduğudur. Fakat aynı zamanda 
insanlar birbirlerine pek çok açıdan fazlasıyla benzerler. Dolayısıyla psikologlar, bir insanın  diğer insanlarla 
neden/nasıl benzer ve  neden/nasıl farklı olduğunu açıklamaya çalışırlar. 

Psikojinin tanımını, insanların davranış ve zihinsel süreçlerinin incelenmesi olarak sadeleştirsek bile, insan 
davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin çeşitliliği, çok boyutluluğu ve etkileyen/etkilenen yapısı insanın 
incelenmesi gereken yönlerini arttırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır. Bu bakımdan psikoloji bilimi, insanın 
farklı yönlerini kapsayan belirli alt alanlara bölerek incelemektedir. 

1.2. Psikoloji Biliminin Alt Alanları 

Gündelik hayat içinde, insanlar hakkında sorduğunuz/sorabileceğiniz soruları düşününüz.  Şu anda okuduğum 
bilgileri nasıl daha iyi aklımda tutabilirim?  Annemle/babamla neden görüş ayrılıklarımız oluyor?  İnsanlar 
gerçekten giderek daha saldırganlaşıyor mu? Neden küçük çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocuklar 
yapabiliyor? Kız/erkek arkadaşlarımla yaşadığım sorunları nasıl çözebilirim?  Gerçekten reklamlardan bu 
kadar etkileniyor muyuz?  Ben de yaşlanınca babaannem/dedem gibi mi olacağım? İnsanların bir futbol 
takımına bu kadar yürekten bağlı olabilmelerinin nedenleri neler olabilir? 

Bunlara benzer soruları hepimiz sorabiliriz. Bu sorular bize aynı zamanda insan davranışlarının çeşitliliği, 
çok boyutluluğu ve farklı alanlara yaygınlığı hakkında bir fikir vermektedir. İşte insan davranışlarındaki bu 
çeşitlilik, insanın çok çeşitli yönleri üzerine uzmanlaşmış alt alanların oluşumu gerekli kılmıştır. Yukarıda 
sizin için yazılmış bu soruların hemen her biri psikolojinin bir başka alt alanı/alanları tarafından cevaplanmaya 
çalışılmaktadır. Şüphesiz yukarıdaki sorularla temsil edilmeyen alt alanlarda bulunmaktadır. Şimdi bu alt 
alanlara bir göz atalım. 

Gelişim psikolojisi, insanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl değişim 
gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşır. Örneğin küçük çocukların 



yapamadığı şeyleri büyük çocukların nasıl yapabildiklerini açıklamak veya babaannenizden/dedenizden nasıl 
farklı veya benzer olabileceğinizi açıklayan ilkeleri ortaya koymak gelişim psikolojisinin konu alanına girer. 

Deneysel psikoloji  dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli  süreç ve işlevleri inceler ve insan 
zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşır. Örneğin bir metni nasıl daha iyi aklınızda 
tutabileceğizle ilgili cevaplar bu alanda yürütülen araştırmalar vasıtasıyla ortaya konulabilir. 

Sosyal psikoloji, insanların tavır ve davranışlarını belirleyen sosyal etmenleri ve insanların küçük gruplar 
içerisindeki davranışlarını ve etkileşimlerini tanımlamak ve açıklamak amacını taşır.  Bir futbol takımına 
neden/nasıl yürekten bağlı olunabildiği, bu aidiyetin bireyin diğer davranışları üzerindeki etkileri, saldırgan 
ya da fedakarca davranışların nedenleri ve etkileri sosyal psikolojinin çalışma alanına girmektedir. 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları, bunları etkileyen etmenler, 
daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenmektedir. Endüstri 
psikologları, iş yerlerinde çalışan bireylerin streslerinin nasıl azaltılabileceği, bir işe en uygun personelin nasıl 
seçilebileceği gibi konularda çalışmalar yürütürler. 

Klinik Psikoloji, psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak 
amacını taşır. Aynı zamanda bu davranışların nedenleri, çözümleri ve ne tür teknikler kullanılarak ele 
alınabileceği ile ilgili araştırmalar yürütür. 

Bu temel alt alanların dışında, bir ya da bir kaç alanının kesişimlerinden ortaya çıkan  ve insan davranışının 
çeşitli boyutlarını irdeleyen trafik psikolojisi, okul psikolojisi, spor psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık 
psikolojisi gibi alt alanlarda bulunmaktadır. 

Psikoloji farklı alt alanlarda uzmanlaşarak çalışmakta olsa bile, insanı tüm boyutlarıyla kavrayabilmek için en 
azından bir kaç alt alanın bilgisinin birbirini desteklemesi gerektiği açıktır. Örneğin bilişsel gelişim üzerine 
çalışmak isteyen bir araştırmacı, hem gelişim ve hem de deneysel psikolojiden gelen bilgileri birlikte ele almak 
durumundadır. 

Bir alt alanda uzmanlaşmak ve bu ünvanı kullanmak  lisans eğitimini tamamladıktan sonra, bu alanda en 
az yüksek lisans derecesi elde etmekle mümkündür. Dolayısıyla, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de, psikolog olabilmek için dört yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamak; belirli bir alt alanın uzmanı 
olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans eğitimi görmek gerekmektedir. 

Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirler. Psikiyatristler ise organik kökenli normal dışı davranışların 
tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır.. Psikiyatristlik ülkemizde 6 yıl olan tıp eğitimini tamamlayarak hekim 
olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alarak yürütülebilen bir meslek alanıdır. Psikiyatristler 
tıp eğitimi aldıkları ve organik kökenli rahatsızlıklarla ilgilendikleri için ilaçla tedavi yürütebilirler . Pek çok 
durumda, etkili bir tedavi süreci için psikologla psikiyatristin işbirliği yaparak çalışması gerekir. 

1.3. Psikoloji Biliminin Amaçları 

Psikoloji insanların davranışları ve bu davranışları belirleyen görünmez zihinsel süreçler üzerinde çalışmakla 
birlikte, bu tür sorulara cevap ararken bilimsel yöntemi temele almaktadır. Psikoloji alanında bir araştırma 
yürütülürken, insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve 
vardığımız sonuçlardan yararlanarak  insanlık yararına düzenlemeler yapmak isteriz. 

Tanımlamak: Psikolojinin ilk amacı, dikkatli ve sistemli gözlemler yaparak davranış ya da sürecin ne olduğunu, 
ne  şekilde ortaya çıktığını tanımlamak üzere veri toplamaktır. Böylece incelenecek davranış ya da süreç tarif 
edilmiş, çeşitli boyutlarıyla ortaya konulmuş olur. 

Açıklamak:  Daha sonra, tanımlanan davranış ve süreçlerin nedenlerini veya nelerden etkilenerek ortaya 
çıktığını açıklama çabasına girilecektir. Bu gözlemleri birbirine bağlayan, ortaya çıkmalarını sağlayan nedenler, 
ilkeler, yapıları keşfetmek açıklamak üzere  teoriler ve modeller ortaya konulması amaçlanır. 

Tahmin etmek: Psikoloji için tahmin, davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını 



tanımlayan bildirimlerdir.  Bir davranışın nedenlerinin açıklanması ileride ortaya çıkabilecek bir başka 
davranış hakkında tahminlerde bulunabilmemizi sağlayacaktır. Ancak bu tahminleri sınayarak geçerli olup 
olmadıkları hakkında bir fikir edinebilir, farklı koşulların etkilerini karşılaştırabilir ve ilerideki durumlar için 
tahminlerimizi kuvvetlendirebiliriz. 

Düzenlemek: Bir davranış ya da zihinsel süreci tanımlayıp, açıklayıp, tahminlerimizi sınadıktan sonra, bu 
edindiğimiz bilgileri onları yeniden düzenlemek için kullanmamız mümkündür. Burada yeniden düzenlemek 
ile kasıt edilen, davranışı başlatmak, sürekliliğini sağlmak, durdurmak, yapısını veya şiddetini etkilemek, 
oluş sıklığını belirmektir. Aslında psikoloji biliminin gündelik insan hayatına en önemli katkısı bu amaca 
ulaşılabilmesi ile mümkün olabilmektedir. 

1.4. Geçmişten Günümüze Psikoloji Biliminin Öyküsü 

Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig şehrinde 
kurulan  “Psikoloji Laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihin ne kadar önemsenmekte olduğu, tüm dünyada 
psikoloji biliminin ortaya çıkışının 100. Yılının 1979 yılında kutlanmasından da anlaşılabilir. Psikoloji biliminin 
ilgilendiğini meselelerin aslında ne kadar eski olduğu düşünüldüğünde, 1879 yılında Wundt’un kurduğu 
laboratuvarın önemini anlamak zor görünebilir. 

Gerçekten de bugün bile psikolojinin incelediği bazı konuların Antik Yunandan bu yana felsefeciler tarafından 
da ele alınıp tartışıldığını görüyoruz. İnsan doğasının neliği sorusu ve belli bazı alanlardaki davranış 
özelliklerinin nasıl açıklanabileceği Platon’dan bu yana çeşitli şekillerde cevaplanmaya çalışılmıştır. Psikoloji 
biliminin doğduğu 19.yüzyıl sonlarına kadar, felsefeciler insan doğasını kendi tasarılarına, sezgilerine, 
çıkarımlarına ve kişisel tecrübelerine dayalı ele alarak açıklamaya çalışmışlardır. Psikolojinin farklılığı, bu 
sorulara cevap ararken kullandığı yöntemden kaynaklanmaktadır. Psikoloji, bu sorulara olgulara dayalı 
cevaplar bulmaya yönelmiş; bu olguları belirleyebilmek için test ve teknikler geliştirmiş; insanı sistematik 
olarak inceleyerek ve  deneysel araştırmaların sonuçlarından yararlanarak açıklayabilme çabası içine girmiştir. 
Wundt’un kurduğu laboratuvarının önemi, bu teşebbüsün ilk resmi mekanı olmasından kaynaklanmaktadır. 

1.4.1. Psikolojiinin kuruluşu ve Wilhelm Wundt (1832-1920)

Wundt, resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusudur. Daha sonra dünyanın çeşitli 
yerlerinde benzerleri kurulacak ilk psikoloji laboratuvarını kurmuş, ilk dergiyi yönetmiş ve deneysel psikolojiyi 
bir bilim olarak başlatmıştır. Wundt tarafından incelenen duyumlar, algı, dikkat, heyecanlar gibi konular hala 
psikoloji biliminin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

 Wundt’un Leipzig’de kurduğu bu laboratuvar, o yıllarda dünyanın her tarafından psikoloji ile ilgilenen 
araştırmacılar için bir çekim merkezi olmuştur. O yıllarda, dünyanın çeşitli yerlerinde psikolojinin bir bilim 
olarak kuruluşu, bu laboratuvarda yetişmiş araştırmacı ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 19.yüzyılın ikinci yarısında biyoloji ve fizik gibi doğa  bilimlerinde kullanılan yöntem ve araç - gereçlerin  
insanı incelemek için kullanılmaya başlanması kısa sürede önemli yöntem ve anlayış değişiklikleri ortaya 
çıkarmıştır. Araştırmacılar zihinsel olguları araştırmak için teknikler geliştirmiş, aletler tasarlamış; insan 
zihnini incelemek üzere kontrollü gözlem ve deneyi kullanmaya başlamışlardır.  Bu araştırmaların önemli 
bir kısmı duyuların incelenmesi ile ilgiliydi. Wundt’un çalışmalarının önemli bir kısmı da bu konularla – 
psikofizyoloji- ile ilgilidir. Ancak Wundt, psikofizyoloji ile ilgilendiği kadar, insan bilincinin içe bakış 
yöntemiyle incelenmesi ile de ilgileniyordu. Amacı bilinç süreçlerinin en temel parçalarını analiz etmek ve 
bu parçaların nasıl düzenlendiklerini/sentezlendiklerini belirlemek ve bu düzenlemeleri yöneten birleşme 
yasalarını ortaya koymaktı. Bu parçaların duyumlar olduğunu kabul edildiğinden onları anlayabilmek için 
psikofizyoloji bilgisinden yararlanmak gerekiyordu. Aynı zamanda psikolojiyi deneye dayanan bir bilim 
olarak ele aldığı için çalışmalarını bu anlayışa dayalı olarak yürütmüştür. Wundt’un ölümünden hemen onceki 
yıllarda, Almanyada üç psikoloji dergisi, bir kaç ders kitabı yayınlanmış ve yeni araştırma laboratuvarları 
kurulmuştu. 



1.4.2. Herman Ebbinghaus (1850-1909) 

Wundt’un çalışmalarını sürdüğü yıllarda Almanyada gelişmekte olan psikolojinin bir başka önemli 
isminden daha söz etmek gerekir. Ebbinghaus, öğrenme ve hafıza konularıını deneysel olarak inceleyen ilk 
psikologdur. Onun çalışmaları Wundt’un fizyolojik temelli yaklaşımına ve yüksek seviyeli zihinsel süreçlerin 
incelenemiyeceğine yönelik anlayışına bir eleştiri ve karşı çıkış olmuştur. Ebbinghaus aynı zamanda öğrenme 
ve hafıza gibi tipik psikoloji konularının ilk kez deneysel yöntemler kullanarak incelemiştir. Öğrenme, akılda 
tutma ve çağrışımları incelemek için anlamsız heceler  ile diziler oluşturmuş ve geliştirdiği teknik bu alandaki 
çalışmalarda bir devrim yaratmıştır. Bu araştırmalarının bir sonucu olarak 1885 yılında yayınlanan “Bellek 
Üzerine ” isimli kitabı psikolojiye  yeni bir alan ve yeni ufuklar açmıştır. 

1.1.3. Yapısalcılık ve  Edward Titchener (1867-1927) 

Yapısalcılık yaklaşımı, akıl ve davranışın yapısının incelenmesi; insanın bütün zihinsel tecrübelerinin 
basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikri ile özetlenebilir. Doktorasını Wundt’un 
labaratuvarında yapmış olan Titchener, bu çalışmasını tamamladıktan sonra, ülkesi İngiltereden ayrılarak 
Amerika Birleşik Devletlerindeki Cornell Üniversitesine gitmiş ve bütün meslek hayatını orada geçirmiştir. 
Wundt’tan çok etkilenen Titchener, onun bilinç üzerine olan görüşlerini daha çok önemsemiş ve Yapısalcılık 
ismiyle bilinen bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ona göre psikolojinin asıl görevi, basit bilinçli deneyimlerin 
yapısını  keşfetmek veya bir diğer ifadeyle, bilinci, kendini oluşturan ayrı parçalara analiz ederek bilinci 
tanımlamak idi. Dolayısıyla, düşünmenin neden ya da nasılı yerine “ne” olduğu incelenmeliydi.  Titchener 
meslek hayatı boyunca yazdığı kitaplar ve danışmanlığını yürüttüğü doktora tezleri ile bu konu üzerine 
çalışmıştır ancak onun ölümünden sonra bu yaklaşımın takipçileri olmamıştır. Bu durum, davranışçılık 
yaklaşımının doğmuş olması ile de yakından ilgilidir. 

1.1.4. İşlevselcilik ve William James (1842-1910)

William James, Wunt ve Titchener’i eleştirerek, ilişkilerden arınmış, saf duyumlardan oluşan yaşantı atomları 
kavramlaştırması ile zihnin anlaşılamayacağını savunmuştur. Farkındalık önemlidir, ancak farkındalık, zihnin 
sahip olduğu çevreyle sürekli etkileşim halinde olan bir süreçtir. İşlevselcilik daha öncekilerden farklı olarak, 
zihin ne yapar veya zihin nasıl çalışır sorusunu incelemeyi önemli bulmuştur. Adından da anlaşılabileceği 
üzere, bu yaklaşım, zihnin işlevleriyle veya organizmanın içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıyla 
ilgilenmiştir. İşlevselciler zihni, bir süreçler kümesi veya gerçek dünyada pratik sonuçlara neden olan işlevleri 
açısından araştırmışlardır. 

Bu yaklaşımın James tarafından başlatıldığı kabul edilse bile, Dewey (1859-1952), Angell (1869-1949), Carr 
(1873-1954) gibi pek çok isim tarafından geliştirilmiş, bir  ekol olma iddiası taşımamış ancak bir düşünce 
ve genel bakış açısı olarak Amerikan psikolojisinin ana akımının önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bu 
yaklaşım işlevselliğe verdiği önem ve teknik olarak testler gibi yollarında kullanılabilmesine izin vererrek 
uygulamalı psikolojinin doğmasına da neden olmuştur. Uygulamalı psikoloji, S.G.Hall (1844-1924), J. Cattell 
(1860 – 1944), W.D. Scott (1869-1955) gibi isimler tarafından geliştirilmiştir. Bu hareket, 1900’lerin ortalarına 
doğru Amerikadaki ekonomik ve kültürel havaya çok uygun düşmüş, endüstri ve örgüt psikolojisi ve 
klinik psikoloji alanları bu hareketin içinden doğmuştur. Uygulamalı psikoloji çalışmaları, gündelik hayatta 
kullanılan zihinsel ve duygusal işlevlerin testler ve gereçler yoluyla incelenmesine önem verdiğinden aynı 
yıllarda doğacak olan davranışçılık yaklaşımının kabulleriyle uyumlu olmuş ve her iki akım birbirini besleyici 
olmuştur. 

1.1.5. Davranışçılık ve John B. Watson (1878-1958) 

Yapısalcılık ve İşlevselcilik akımları süregelirken, Watson tarafından ortaya atılan Davranışçılık görüşü, 
psikolojinin yeni bir bilim dalı olarak felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel 
ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir. Onlara göre incelenmesi 
gereken gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır. Watson’a göre insan dünyaya yalnızca basit reflekslerle 



donanmış olarak gelmekte ve tüm özelliklerini yaşadığı çevre içinde, temel refleksleri üzerine insa olan 
öğrenilmiş davranışlar ile yani klasik koşullanma ile  edinmektedir. 1920’li yıllarda Watson ile başlayan 
davranışcılık yaklaşımı, evrilip gelişerek 1970’lere kadar sürmüş ve psikolojinin egemen görüşü olmuştur. 
İkinci kuşak davranışçılık ya da yeni - davranışçılık 1930-1960 yılları arasında  E.Tolman, E.Guthrie, C.Hull 
ve B.F.Skinner’in çalışmalarıyla sürmüştür. Yeni davranışçılık, psikolojinin özünün öğrenme çalışmaları 
olduğunu; karmaşık görünen bütün davranışların  aynı temel öğrenme yasalarıyla açıklanabileceğini; 
karmaşık görünen davranışların operasyonel (işlemsel) tarifleri yapılarak üzerinde çalışılabilir davranışlar 
halinde ele alınabileceğini söylemekteydiler. Operant (edimsel) koşullanma, pekiştirme, amaçlı davranış, tek 
denemede öğrenme gibi kavramlar ve ilkeler yeni davranışçılar tarafından ortaya konulmuştur. Üçüncü kuşak 
davranışçılık ya da sosyal davranışçılık 1960’lardan itibaren A.Bandura, J.Rotter gibi isimlerle sürmüştür. 
Bandura, gözlem yoluyla ve model alarak öğrenme gibi yeni öğrenme biçimlerini ortaya koymuş, davranışçı 
yaklaşıma sosyal bir boyut katmıştır. Ancak 1980’lerde kendini düzenleme gibi yeni kavramlar tanımlayarak 
sosyal- bilişsel bir görüşe ulaşmıştır.  

Davranışçılık, sonradan çok eleştirilen bir yaklaşım olsa bile, klasik koşullanma, edimsel (operant) koşullanma, 
gözlem yoluyla öğrenme gibi temel öğrenme süreçlerini açıklanmasını onların çalışmalarına borçluyuz. Bu 
konular ve yürütülen deneylere ilişkin bilgiler kitabınızın öğrenme bölümünde açıklanacaktır. Davranışçılığın 
gözlenebilir/ölçülebilir insan özelliklerine ve sistematik olarak incelenmesine verdiği önem bugün hala temel 
bir yaklaşım olarak süregelmektedir ve bugün onlar tarafından yoksayılan zihin, bilinç, farkındalık gibi 
kavramları çalışırken de bu anlayıştan yararlanılabilmektedir. Aynı zamanda davranışçılığın eleştirisinin 
bilişsel yaklaşıma kaynaklık ettiğini ve böylece insan hakkında giderek genişleyen bir görüş açısına sahip 
olunabildiğini de gözden kaçırmamak gerekir. 

1.1.6. Gestalt Ekolü 

Gestalt psikolojisi, 1900’lü yılların başında, Almanya’da Max.Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) 
ve Wolfgang Köhler (1887-1967)  tarafından oluşturulmuştur. Gestalt sözcüğü, Almanca  “bütün”, “biçim” 
gibi anlamlara gelmektedir. Ancak hiç bir dilde tam olarak karşılayan bir kelime bulunamadığından, “gestalt” 
sözcüğü  aynen kullanılmaktadır. 

Gestaltçiler, Wundt’un, yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara (parçalara) ayırarak inceleme anlayışına 
karşı çıkmışlardır. Onlara göre yaşantı ögelerine bölünemez bölünemez; yaşantıyı incelerken öğelerin ilişkileri 
ve etkileşimleri dikkate alınmalıdır.  Yaşantılarımız örüntüler veya örgütlenmiş yapılar oluşturmaktadır, 
alanın bir kısmındaki olaylar diğer kısmındaki olaylardan etkilenir. Örneğin gri bir kağıt parçası, siyah zemin 
üzerinde açık renk, beyaz zemin üzerinde koyu renktir. Dolayısıyla önemli olan öğeler arasındaki ilişkilerdir.  
Bu ekolün anlayışını tanımlayan önemli bir ilke “bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesidir. 
Örneğin, bir müzik parçası dinlediğimizde, tek tek notaları değil, bütün bir melodiyi algılarız. 

Gestalt ekolü, algı, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla 
psikoloji üzerinde silinmez bir iz bırakmışlardır. Algı alanındaki çalışmalarının sonuçları hala psikolojiye 
giriş kitaplarında yer alan temel bilgiler arasındadır. Bizde, duyumlar ve algı bölümünde gestalt ekolünün 
araştırmalarını ve buldukları ilkeleri inceleyeceğiz.  Ayrıca ortaya attıkları bazı fikirler ile 20.yüzyılın ikinci 
yarısında ortaya çıkan bilişsel yaklaşım veya humanistik yaklaşımı etkilediklerini de gözden kaçırmamak 
gerekir.

1.1.7. Psikanaliz ve Sigmund Freud (1856 – 1939)

Bir bilim olarak psikolojinin yeni kurulmaya başladığı yıllarda, aslında bir nörolog olan S.Freud, klinik çalışmaları 
sonucunda “psikanaliz” adı verilen bir tedavi tekniği geliştirmiştir. Ancak Freud’un insanlık düşünce tarihine 
katkıları bundan ibaret değildir. Freud bütün dünyada bu alanlarla ilgilenlemeyen insanlar tarafından da 
tanınan, düşünceleriyle pek bilim dalını etkilemiş  az sayıdaki bilim insanlarından  bir tanesidir. O, insanın 
farkında olmadığı ve aslında davranışlarını yönlendiren bir bilinç altının olduğunu söyleyerek insanın akıl ve 
mantıktan oluşmadığının altını çizmiştir. Freud’un insan ve ruhsal hastalıkların oluşumu hakkında ayrıntılı 



bir kuramı vardır ve bir tedavi tekniği olan psikalanizin hala klinik alanlarda takipçileri bulunmaktadır. 
Psikolojiye olan etkileri çok çeşitli açılardan olmuştur. Örneğin erken çocukluk deneyimlerinin yetişkin insan 
davranışlarını biçimlediğine ilişkin görüşleri gelişim psikolojisi araştırmaları için bir ivme kaynağı olmuştur. 
Bugün psikodinamik yaklaşım dediğimiz, davranışın geçmiş deneyimler ve dürtüsel kaynaklar çerçevesinde 
açıklandığı; eylemlerin içgüdüler ile sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme çabası ile oluştuğunu 
kabul eden yaklaşım Freud’un görüşleri üzerine dayanır. Psikanalitik yaklaşım temelinde geliştirilmiş kişilik 
kuramları bulunmaktadır.  

Freud, Psikanalitik yaklaşımın dayandığı kuram ve kavramlarının bilimselliği tartışmaya açık olsa bile, ortaya 
atılışından neredeyse 100 yıl sonra hala kullanılmakta olan bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvuru 
bırakmıştır. Ayrıca, bugün yeniden ve  deneysel yöntemler kullanılarak yürütülen bilinç araştırmalarının da 
Onun tarafından ortaya atılan bilinç altı kavramına ihtiyaç duyduğunu kabul etmek gerekir. 

1.1.8. Hümanistik Psikoloji 

Hümanistik psikoloji, 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu yaklaşımın temelinde varoluşçu felsefe anlayışının etkilerini görmek mümkündür. Hümanistik 
yaklaşıma göre, insanlar ne psikodinamikçilerin dediği gibi iç güdüsel kaynaklara  ne de davranışçıların 
dediği gibi çevresel kaynaklara dayanarak davranışlarını belirlerler. İnsanlar,  kendi varoluşlarının bilincinde 
olan, doğal olarak iyiye yönelen ve seçim yeteneğine sahip varlıklardır.  İnsanın hedefi kendi potansiyelini 
gerçekleştirmek olmalı; bunu sağlamak için ise insan doğasının bütünlüğüne inanarak özgür irade, spontanlık 
ve bireyin yaratıcı gücünü geliştirmek üzerine çalışılmalıdır. Bu yaklaşım gelişiminde  A.Maslow (1908 – 
1970)  tarafından ortaya atılan Kendini Gerçekleştirme Kuramının ve C.Rogers’ın (1902-1987)  çalışmalarının 
rolü büyüktür. Rogers aynı zamanda “danışan merkezli tedavi” denilen psikoterapi yaklaşımını da ortaya 
atmıştır. Böylece humanistik psikoloji, tüm insanı açıklayan bir model olmaktan çok daha çok klinik alanlarda 
yararlanılan bir bakış açısı olarak kalmıştır. Bu yaklaşım biçimi 1970’lere kadar etkili olmuştur ancak bilişsel 
yaklaşımın doğuşu ile yeni bir insan anlayışı ortaya konulması yeni tedavi tekniklerine kaynaklık etmiştir. 

1.1.9. Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel psikoloji yaklaşımı, 1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçı 
yaklaşımın doğrudan gözlenemediği için zihni bir kara kutu olarak ele alıp inceleme dışı bırakması bu 
eleştirilerin temel kaynağı olmuştur. Bilişselciler, düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi  
zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini bir diğer ifadeyle insanın tüm davranışların öğrenme süreçleri ile 
açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu savunmuşlardır. Bu tür süreçler doğrudan gözlenememektedir 
ancak bu süreçleri ortaya koyan problem çözme, hatırlama gibi davranışlar gözlenebilir ve bu gözlemlerden 
bu süreçlere ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Aynı zamandan insan düşüncesi, davranışları üzerinde etkili olan 
bir etmendir yani davranışlar yalnızca çevreden gelen uyaranların bir sonucu olarak açıklanamaz. Bilişselciler 
bu temel itiraz noktalarının geçerliliğini deneysel araştırmalarla ortaya koymuşlardır. Bilişsel yaklaşım, insan 
zihnini modelleme ihtiyacı duymuş ve 20 yüzyıl için çok uygun olan bilgisayar metaforunu kullanmıştır. 

Bilişsel hareketin G.Miller (1920-   ) ve U.Neisser (1928-   ) tarafından başlatıldığı kabul edilse bile önceki 
yaklaşımlardan biraz daha farklı olarak pek çok araştırmacı tarafından hep birlikte geliştirilip evrilmiştir. 
Bu anlayış psikolojinin hemen her alt alanında pek çok yeni araştırmaya ve görüşe kaynaklık etmiştir. Bu 
anlayışın bakış açısıyla gelişim, kişilik, anormal davranışlar, sosyal davranışlar, tedavi uygulamaları gibi 
pek çok alanda çok sayıda araştırmalar yürütülmüş, kuramlar geliştirilmiş ve hatırı sayılır bir bilgi birikimi 
oluşturulmuştur. 

Ancak adından da anlaşılabilebileceği üzere, bu yaklaşım bilişsel süreçlerin incelenmesin çok fazla ağırlık 
vermektedir. Aynı zamanda insanın zihninin bilgisayar metaforu ile modellenmesinin insanı anlamakta 
getirdiği sınırlamalar giderek daha fazla ifade edilmeye başlanmıştır. Günümüzde hala egemen bir anlayış 
olarak sürmekte olan bilişsel yaklaşım beri yandan eleştirilere maruz kalmakta ve giderek daha fazla insanı 
açıklamada eksik kalan yönleri ortaya konulmaktadır. 

1.1.10.  Evrimsel Psikoloji



Evrimsel psikoloji, bazı davranışların ve zihinsel süreçlerin kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde 
ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini inceler. Bunu yaparken, tarihsel ve antropolojik verilerden 
ve evrimsel biyolojiden yararlanır. Araştırmacılar insan beyninin evrimleştiği çevresel faktörlere odaklanarak, 
belirli bir tarihsel zamanda ne gibi adaptasyon gereklilikleri olduğunu saptamaya çalışırlar. Bu adaptasyon 
gereklilikleri ya da o tarihsel zamana özgü güçlükler belirlendikten sonra, evrimsel psikologlar bu tür konuların 
çözümü için zihinsel mekanizmaların ve psikolojik adaptasyonların nasıl çalıştığını incelerler. Bu yaklaşım 
ile, yardım etme, çiftleşme, eş seçme, kıskançlık, ebeveyn tutumları gibi çok çeşitli davranışlar incelenmiş ve 
ilginç bakış açıları ve  kuramlar ortaya konulmuştur. 

1.4. Psikoloji Bilimi Nereye Doğru Gitmektedir ? 

Günümüzde psikolojinin ana akımı olarak bilişsel psikolojinin etkileri sürmeye devam etmekte ise de, bu 
yaklaşım biçiminin açıklamakta yetersiz kaldığı noktalar giderek daha fazla ortaya konulmaktadır.  Bilişsel 
yaklaşım insan zihnini özünde bilişsel/akli bir sistem olarak tasavvur etmiştir. Ancak kimi araştırmacılar bu 
yaklaşımın davranışçıların kara kutusunun yerine, boş kafalı bir işlemci koyduğunu ancak insan zihninin 
bundan ibaret olmadığını söylemektedirler. İnsan zihninin bilgisayar metaforu kullanılarak modellenmesi, 
insanın kendi düşünceleri üzerinde düşünebilen bir varlık olmasını gözden kaçırmaktadır. 

Bir yandan, gelişim psikolojisi araştırmalarından gelen insanların başkalarının  niyet,  arzu ve düşüncelerini 
yaşamın çok erken yıllarında anlayarak bunlara uygun davranabildikleri doğrultusundaki sonuçlar insan 
kavrayışının yalnızca bilişsel unsurlardan ibaret olmadığını göstererek yeni ufuklar açmaktadır. Bu kavrayışın 
diğer insanlarla birlikte olarak ve işbirliği kurarak gelişmekte olduğuna dönük sonuçlar insan zihninin ve 
davranışlarının kaynaklarına dönük bakış açımızı yeniden düzenleyecek gibi görünmektedir. Bir diğer yandan 
giderek gelişen davranışsal/bilişsel sinir bilim araştırmaları  duyu, algı, düşünme ve duyguları ortaya çıkaran 
beyin süreçlerini inceleyerek yeni anlayışlar gelişmesine temel oluşturmaktadır.  Aynı zamanda, farkındalık 
ve bilinç ile ilgili araştırmalar giderek artmaktadır ve çarpıcı sonuçlar ortaya konulmaya başlanmaktadır. 
Bütün bu yeni araştırmaları daha ileriki bölümlerde gözden geçireceğiz. 

 Yakın gelecekte psikoloji bilimi,  insanın bütün yönlerinin birlikte ve etkileşimsel bir anlayışla ele alınabileceği 
daha karmaşık modeller oluşturarak insanı anlamada bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor gibi görünmektedir. 
Ebbinghaus’un ifadesiyle “geçmişi uzun ama tarihi kısa” olan psikoloji bilimi, giderek daha karmaşık gözüken 
insan özelliklerini mercek altına almakta ancak bunu yaparken kendini diğer dallardan ayıran kontrollü ve 
sistematik olarak yürütülen gözlem ve deneyleri kullanmaya devam etmektedir. 

                                                

Özet

İnsan doğasının niteliği hakkında sorulan sorular insanlık tarihi kadar eskidir ve geçen bin yıllar boyunca 
birbirinden çok farklı alanlar tarafından cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Daha ileriki bölümlerde, bu soruya 
cevap verirken kullanılan bilgi edinme yolları açısından  psikolojinin  diğer alanlardan nasıl farklılaştığını 
göreceğiz. Psikoloji bilimi, yalın bir ifadeyle, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel 
yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı davranışları, zihinsel 
süreçleri ve bunları etkileyen/bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak, nasıl olageldiğini ortaya koymak ve 
nedenlerini açıklamaktır. İnsan davranışlarının çeşitliliği, insanın çok çeşitli yönleri üzerine uzmanlaşmış alt 
alanların oluşumu gerekli kılmıştır. Gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji gibi 
alt alanlar bulunmaktadır. Psikoloji insanların davranışları ve bu davranışları belirleyen görünmez zihinsel 
süreçler üzerinde çalışmakla birlikte, bu tür sorulara cevap ararken bilimsel yöntemi temele almaktadır. 
Psikoloji alanında bir araştırma yürütülürken, insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini tanımlamak, 
açıklamak, tahmin etmek ve vardığımız sonuçlardan yararlanarak  insanlık yararına düzenlemeler yapmak 
isteriz. Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig 
şehrinde kurulan  “Psikoloji Laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihten itibaren aslında birbirini tamamlayan 
farklı bakış açıları ve anlayışlar ile gelişip güçlenerek hatırı sayılır bir bilgi birikimine ulaşıldığı görülmektedir. 



Ebbinghaus’un ifadesiyle “geçmişi uzun ama tarihi kısa” olan psikoloji, giderek daha karmaşık gözüken 
insan özelliklerini mercek altına almakta ancak bunu yaparken kendini diğer dallardan ayıran kontrollü ve 
sistematik olarak yürütülen gözlem ve deneyleri kullanmaya devam etmektedir. 

Çalışma Soruları 

1- Psikolojinin temel konuları ve ilgi alanları nelerdir? 

2- Psikolog ile psikiyarist arasında ne fark vardır? 

3- Wundt’un psikoloji bilimine katkısı nedir? 

4- Ebbinghaus’un psikoloji bilimine katkısı nedir? 

5- Davranışçı yaklaşımın daha önceki yaklaşımlara en önemli eleştirisi ne olmuştur ? 

6- Bilişsel yaklaşımın davranışçı yaklaşıma en önemli eleştirisi ne olmuştur ? 

7- Psikanalalitik yaklaşımın en önemli mirası sizce nedir? 

8- Bilişsel yaklaşım nasıl eleştirilmektedir? 
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 2.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



II. HAFTA: İNSANI NASIL İNCELEMELİYİZ? 

İlk bölümde, Psikolojinin insanın doğası ve yapısı ile soruları aydınlatmaya çalışan diğer bazı disiplinlerden 
farkının, kullandığı bilgi edinme yollarından kaynaklandığından söz etmiştik. Psikoloji, bir bilim dalı olarak 
doğduğundan bu yana bilimsel yöntemi kullanarak insan hakkında bilgi üretmek amacını taşımaktadır. 
Bu bakımdan psikolojinin insanı nasıl incelediğini anlamak için önce bilimin, bilimsel yöntemin ve bilimsel 
bilginin ne olduğunu kavramak gereklidir.  

1.1.  Bilim, Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Bilgi Ne Demektir? 

1.1.1.  Bilim ve Bilimsel Yöntem 

İnsanlar, var oldukları zamanlardan bu yana, yaşadıkları dünyada olup bitenler hakkında sorular sormuş, 
onları açıklamak ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak istemişlerdir. İnsanlık bu ihtiyacını gidermek üzere 
çok çeşitli yollar üretmiştir. Örneğin astroloji (yıldızlara bakarak olup biteni ve geleceği açıklama) ve falcılık 
bin yıllardır mevcut olduğu gibi günümüzde de yaygın olarak başvurulan yollardır. Ancak her ikisi de bilim 
değildir.  Bu alt bölümde bilimi bu tür etkinliklerden nelerin ayırdığını göreceğiz. 

Bilimi, sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. 
Bilim, doğaya ilişkin deneyimlerimizi anlaşılabilir kılmak için tutarlı, güvenilir, akılcı bir kavramsal sistem 
ve yöntem oluşturma çabasıyla gelişmiştir.  Gündelik hayatta bilim kelimesini kullandığımızda, hem yeni 
bilgileri kazanmak için kullanılabilir bir yöntemi ve hem de bu yöntemle toplanmış ve yeni bulgular vasıtasıyla 
değişebilir bilgi birikimini kastediyoruz. 

Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği, bütün bilim dallarının doğaya ilişkin sorularını cevaplamak için, bilimsel 
yöntemi kullanmalarıdır. Ancak anlama ve açıklama çabası içine giren her faaliyet kendine göre bir yöntem 
yani bir bilgi edinme ve üretme yolu kullanmaktadır. Örneğin kahve falı bakarken yarı belirli şekilleri bir 
şeylere benzetmek ve bunların uyandırdığı duyguları ifade etmek gibi bir usulden yararlanılmaktadır.  
Bilimsel yöntemi diğer yöntemlerden farklılaştırarak bilimsel yapan birinci özellik, gözlenebilen olayları 
anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır. Ancak bu özellik tek başına 
yeterli olmamaktadır. Bilimsel yöntemi bilimsel yapan ikinci özellik ise bir dizi benzer olayın altında yatan 
olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmak ve saptanan olgunun genellenebileceği olaylar 
dizisinin sınırlarını belirleyebilmektir. 

1.1.2.  Bilimsel Etkinliğin Amaçları Nelerdir? 

Bir bilimsel etkinliğin dört amacı vardır, 

·	 Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek (tarif ve tasvir etmek), bir diğer ifadeyle tam olarak ne 
olduğunu belirlemek. 

·	 Doğa olaylarını açıklamak (izah etmek), bir diğer ifadeyle neden ve nasıl olduklarını açıklamak 

·	 Bir grup olguyu açıklayan kuramlar ya da modeller gibi tutarlı bilgi yapıları oluşturmak; 

·	 Yapılan açıklamalara ve kuram/modellere dayalı olarak yeni olguları öngörmek ve bu öngörüleri 
sınamak 

·	  Bu öngörülere dayalı olarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak. 

Bu sayılan amaçlar arasında aslında bir aşamalılık vardır. Bir araştırmacı, çalıştığı alanda birikmiş bilginin 
düzeyine göre, farklı bir aşamadan başlayabilir. Eğer o alanda mevcut olgular daha önceki araştırmacılar 
tarafından betimlenmiş, çeşitli açıklamalar yapılmış ve kuramlar ortaya atılmışsa, araştırmacılar mevcut 
kuramların yeni olguları açıklayıp açıklamadığını sınamakla ilgilenebilirler. Eğer yeterince bilgi birikimi 
yoksa, o zaman mevcut olguları betimlemek veya açıklamakla ilgilenmek gerekir. Bazen aynı olguların farklı 
izahları veya aynı konuda farklı modeller mevcuttur. O zaman en uygun izahın hangisi olabileceği üzerinde 
çalışmak uygun olur. 



Araştırmacılar onlarca yıl aynı konuyu açıklamak için veya mevcut bir modelin öngörülerini sınamak 
için çalışabilirler. Dolayısıyla bilimsel etkinlik çoğunlukla tek kişinin bir ürünü olmaktan çok, çok sayıda 
araştırmacının yıllar süren çalışmalarıyla yürütülen birikimli bir süreçtir.  

Bilimsel etkinliklerin amaçlarını gerçekleştirmesi ancak araştırmacıların geçmişten aldıkları bilgi birikimini 
geliştirip yeni kuşaklara aktarması ile mümkün olabilmektedir. Bazen tek bir kişi tarafından yapılmış 
görünen bir buluş, kendisinden önceki onlarca araştırmacının çabalarıyla gelinen yer sayesinde mümkün 
olabilmektedir. 

Doğru bilgi kazanmak, birbiri üzerine eklenen, yeni bilgiler eklendikçe daha öncekilerin aksayan veya eksik 
yönlerinin görülmesine neden kesintisiz bir süreci gerektirir. 

2. 2. Bir Bilginin Bilimsel Olması Ne Anlama Gelmektedir? 

Ülkemizde hayatında en azından bir kez kahve falı baktırmamış olan kişi herhalde yok gibidir. Yine de hepimiz 
falcının söylediklerinin bilimsel olmadığını biliriz. Bazen falcının söyledikleri ya da astrologların yorumları 
doğru bile olabilir. Ancak o durumda bile söylenenlerin bilimsel bir bilgi olmadığının farkındayızdır. O halde 
bilimsel bir bilgiyi diğerlerinden ayıran özellikler neler olabilir? 

Bilimsel bilgi, kişinin kanaat ve inançlarının bir ürünü olmayan; deney ve gözlem yoluyla toplanan ve nesnel 
olgulara dayanan bilgidir. Bir bilginin isabetli ya da doğru olması, onun bilimsel bir bilgi olmasının bir kanıtı 
değildir. Bilimsel bir bilgiyi diğerlerinden ayırt eden özellik, o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel 
bir bilgi, herkes tarafından gözlenebilir ( sadece duyu organlarını değil, mikroskop ya da test gibi aletleri de 
hesaba katmalısınız), ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgidir. 

Bazen tam olarak açıklayamadığımız, sezgilerimiz yoluyla öyle olduğunu düşündüğümüz kanaatlerimiz ya da 
fikirlerimiz olabilir. Bu bilim insanları için de geçerlidir, hatta kimi zaman buluşların kaynağı sezgiler olabilir. 
Ancak burada bilim insanı ile falcıyı ayıran şey, bilim insanlarının bu sezgilerinin geçerli olup olmadığını 
görmek için sistematik olarak gözlemler ve deneyler yürüterek çalışmaları, bir diğer ifadeyle bilimsel yöntemi 
kullanarak araştırmalar yürütmeleridir,

2.3. Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Tasarlanıp Yürütülür? 

Bilimsel araştırma doğayla ilgili sorulara, bilimsel bir tutumla yaklaşma ve bilimsel yöntemi kullanarak cevap 
arama sürecidir. Daha önce, bilimsel yöntemin birinci özelliğinin gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, 
sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamak olduğundan söz etmiştik. İkinci özelliğin burada bizim 
için önemli olan kısmı, bir dizi benzer olayın altında yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma 
yapmaktır. 

Psikolojide de bir araştırma yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır; bu gözlemleri 
açıklayabilmek için kuramlar geliştirilir; bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunulur ve sonra bu 
tahminlerin doğru olup olmadığını yine verilere dayanarak, sistemli bir şekilde sınanır. 

Dolayısıyla süreci anlayabilmek için iki temel konuyu incelemeyiz; ilki araştırma sürecinin nasıl başladığı, 
planlandığı ve uygulandığı; ikincisi ise psikolojide ne tür veri toplama yollarının kullanıldığı. Konumuz 
psikoloji olduğuna göre, bu bölüm insanlar üzerinden örnekler kullanılarak ve insanları incelemekle ilgili 
kimi güçlüklere yer verilerek anlatılacaktır. 

1.1.1.  Bir Araştırma Sürecini Nasıl Tasarlarız? 

Bir araştırmanın tasarlanması basamak basamak ilerleyen bir süreçtir. Araştırma probleminin ortaya 
konulmasından elde edilen verilen bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasına kadar her basamak titiz ve özenli bir 
çalışmayı gerektirmektedir. 

Bütün araştırmalar bir soru ile başlar, bir diğer ifade ile bir soruya cevap verme amacını taşır. Ancak bilimsel 
bir araştırma, bilimsel yollarla incelenebilir bir soru (problem) ile başlamalıdır. 

İnsanların sorduğu pek çok soru vardır; ölümden sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor, dünya dışında canlı yaşam 



var mıdır, dünya dışında yaşayan zeki varlıkların fiziksel özellikleri bize benziyor mu, gibi sorular şu anda 
bilimsel olarak ele alınıp incelenememektedir. Çünkü mevcut bilgi birikimi dahilinde, bazılarının olgusal 
olarak tanımlanması ve bazıları için ise gözlenebilir, ölçülebilir, sınanabilir bir araştırma tasarlanması mümkün 
değildir. Ancak şunu düşününüz, Jules Verne 1865 yılında “Aya Seyahat” romanını yazdığında, “Ayda yaşam 
var mıdır?” sorusu bilimsel olarak ele alınamaz bir soruydu çünkü sınanması için oraya gitmek, örnek alıp 
incelemek gibi veri toplama olanakları hayal bile edilemiyordu. Jules Verne, bu romanıyla bir edebiyatçı olarak 
bir cevap ve bir hayal sunmuştur. Aradan geçen yaklaşık 100 yıl içerisinde, bu hayalin peşinden giden bilim 
insanlarının biriken bilimsel araştırmaları yoluyla bu soruyu bilimsel olarak cevaplayabilmek için gerekli bilgi 
ve donanım edinilmiştir.  Dolayısıyla bugün araştırılamaz gözüken sorular yarın araştırabilir olabilmektedir. 
Ancak yine de her bilimsel araştırmanın mevcut durumda incelenebilir bir soru ya da problem ile başlaması 
gerekir.  

Gündelik hayattaki gözlemlerimize ya da sezgilerimize dayanarak sorduğumuz soruların araştırılabilir hale 
dönüşebilmeleri için üzerlerinde biraz çalışmak gerekir. Daha ileriki sayfalarda nasıl dönüştürülebileceğini 
açıklayan bir örnek bulacaksınız. 

Daha sonra araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde, bir öngörüde bulunmalıdır. 
Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olan hipotez diyoruz. Araştırmanın problemi ve hipotezi ortaya 
konulduktan sonra, bunlara uygun olarak ve o konudaki mevcut bilgi birikiminin ışığında,  çalışmanın kimler 
üzerinde yürütüleceği, hangi ölçme/değerlendirme yollarının kullanacağı, araştırmanın türü/deseninin nasıl 
olacağı, veri toplama sürecinin nasıl düzenleneceği, toplanan verilerin hangi istatistik tekniklere analiz 
edileceği basamaklarını tasarlamak gerekir. 

Bütün basamakların nasıl gerçekleştirileceğini planladıktan sonra, artık gidip veri toplama zamanı gelmiştir. 
Daha sonra elde edilen veriler analiz edilerek, bulgular incelenir. Böylece sorduğumuz soruya verdiğimiz 
cevabın geçerli olup olmadığını test etmiş oluruz. Eğer cevabımız doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem 
düzenlemelerinde bir sorun yoksa, o zaman bu sorunun olası diğer cevapları üzerinde çalışmaya devam 
etmek gerekir. Çünkü her hipotez, araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir çözüm teklifidir. 
Araştırmacı ister sonuçlar beklediği gibi çıksın, isterse çıkmasın, araştırmasının sonuçlarını bilimsel kamuoyu 
ile paylaşmalıdır. Bunu yapmanın yolu, alanla ilgili kongrelerde sunun yapmak ve bilimsel araştırma 
makalelerini basan akademik dergilerde yayınlamaktır. 

2.3.2. Gündelik Bir Sorudan Bilimsel Bir Araştırmaya Doğru 

Gündelik hayatta pek çok kişinin gözlemleyebileceği bir konu ya da düşünebileceği bir soru ile başlayarak 
bunun bilimsel bir araştırma sürecine nasıl dönüşebileceğini görelim. Diyelim ki, ders çalışırken kahve 
içtiğinizde daha uzun sürelerle çalışabildiğinizi gözlediniz. Aklınıza gelen soru “kahve içmek ders çalışabilme 
süremi uzatıyor mu” şeklinde olabilir. Şimdi, bir psikolog sizin sorduğunuz bu soruya bir cevap bulmak üzere 
bir araştırma tasarlamak isterse neler yapması gerekir? 

Önce bu gündelik üslupla sorulmuş sorunun araştırılabilir bir hale dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapmanın 
en uygun yolu soruyu gözlenebilir, ölçülebilir, sınabilir ve tekrarlanabilir şekilde tanımlamak üzere okumak 
ve düşünmektir. Şimdi yeterince mevcut çalışmaları okuyup incelediğimizi ve cevaplanmaya değer bir soru 
olduğunu varsayarak düşünmeye başlayalım.

Aslında, bu soruda birbirini etkilediği var sayılan iki değişken vardır: kahve içmek ve uzun süre ders çalışmak. 

Şimdi her iki değişkenin tam olarak ne olduğu üzerinde biraz düşünmeliyiz. Uzun süre ders çalışmak 
denildiğinde, bir metni başından kalkmadan, zihni dağılmadan okuyabilmek kasıt edilmektedir, yani dikkatin 
dağılmaması, yani dikkatin korunabildiği süre. Dolayısıyla değişkenlerimizden birini “dikkat süresi” olarak 
tanımlamamız mümkündür. 

Diğer değişken ise kahve içmektir. Kahve içmek belirli, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilecek bir şey 
gibi görünmektedir. Fakat bir araştırma tasarlamak için hangi kahve, ne kadar kahve, nasıl bir kahve gibi 
konuları açıklığa kavuşturmak durumdayız. Çünkü araştırma sonuçlarının başka araştırmacılar tarafından 



tekrarlanabilirliği ancak buna bağlıdır. Burada bir yol, gerçekten kahve kullanmak ve kahvenin türü, kullanılan 
kahvenin miktarı, yoğunluğu gibi faktörleri standardize etmektir. Ancak bir yol da, eğer kahvenin etken 
maddesinin kimyasal olarak ne olduğunu okumalarımızdan öğrenmişsek ve kahvede bulunan kafeinin etkili 
olabileceğini düşünürsek, o zaman kahve içme değişkenini  “… mg” kafein alımı olarak tanımlamaktır. Bu 
daha güvenli bir yoldur, çünkü araştırmayı yürütürken insanların kahve sevip sevmemeleri, verilen kahveyi 
bitirip bitirmemeleri gibi olası bozucu etmenler ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu durumda kafeini mesela 
tablet olarak veya enjeksiyon yoluyla verebilmemiz mümkün olacaktır.  

Bu aşamada soru artık şu hale gelmiştir: “5 mg kafein alımı, dikkat süresini uzatıyor mu?” Değişkenler 
tanımlandığı için,  soru incelenebilir bir araştırma problemi haline dönüşmek üzere gibi görünmektedir. Şimdi 
şunu düşünmeliyiz, dikkat süresinin uzamış olduğunu nereden anlayacağız? 

Bu konunun iki boyutu vardır; birincisi dikkat süresini nasıl belirleyeceğimizle ilgilidir. Bir psikolog olarak 
mevcut dikkat kapasitesini ölçen testlerden birini kullanmamız mümkündür. Eğer böyle bir test yoksa ve 
dikkatin yapısını biliyorsak, o zaman böyle bir test/görev geliştirmemiz de mümkündür. Biz mevcut bir testi 
kullandığımızı varsayalım. Bu durumda dikkat süresini AB testinden elde edilen puanın yüksekliği olarak 
tanımlamış oluruz. Sürenin uzayıp uzamadığını da puanların artıp artmadığına göre belirlemiş oluruz. 
Dolayısıyla sorumuz şöyle olmuştur: “5 mg kafein alımı, AB dikkat testinden alınan puanları arttırmakta 
mıdır?”

Bu konunun ikinci boyutu ise,  kafein alımının dikkat puanlarını arttırıp arttırmadığını nasıl anlayabileceğimiz 
meselesidir. İlk akla gelebilecek yol, bir gruba kafein vermek, diğer gruba vermemek ve her iki grubun dikkat 
puanlarını karşılaştırmaktır. 

Bu durumda sorumuz şu hale gelir:

“5 mg. kafein verilen grup ile verilmeyen grubun AB dikkat testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı 
bir fark var mıdır?” 

Bu yapısıyla sorumuz artık bilimsel olarak incelenebilir bir hale dönüşmüş, bir araştırma problemi halini 
almıştır. 

İkinci aşama, sorduğumuz sorunun olası cevabının verilmesi yani hipotezin ifadesi olacaktır. Bu örnekte 
hipotezimizi gözlemlerimiz doğrultusunda belirleyebiliriz. Gündelik ifadesiyle olası bir cevap; “evet, uzatıyor, 
ben daha iyi çalışıyorum” olabilir. Ama araştırılabilir bir dilde ifade ettiğimiz sorunun cevabı da ona uygun 
olmalıdır. Bu durumda, hipotezimiz, “5 mg. kafein verilen grupla kafein verilmeyen grubun AB dikkat 
testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark vardır” şeklinde olacaktır. 

Üçüncü aşama, bu sorunun nasıl bir araştırma kurgusuyla cevaplanabileceği yani araştırmanın yöntem 
bölümünün tasarlanmasıdır. Kafein alan ve almayan grupların dikkat testinden elde ettikleri puanları 
karşılaştıracağımıza göre, iki grubumuz olmalıdır, bu gruplardan birine kafein vermeli, diğerine vermemeli 
ve belirli bir sürenin sonunda her ikisine de dikkat testini uygulamalıyız. Süreç basitçe böyledir. 

Ancak, yine düşünülmesi gereken pek çok şey vardır. Eğer bir gruptaki bireylerin dikkat süreleri zaten uzunsa, 
o zaman gruplar arasında çıkabilecek fark nasıl kafeine bağlanabilir? O zaman her iki gruptaki bireylerin 
dikkat sürelerini kafein vermeden önce de ölçmemiz, sonra kafein uygulamasını yapmamız/yapmamamız ve 
sonra tekrar dikkat ölçümü yapmamız gerekir. Yoksa asla aradaki farkın kafeinden kaynaklandığından emin 
olamayız. Bunun gibi pek çok ayrıntı üzerinde düşünüp kararlar vermeli ve deney düzenini tasarlamalıyız. 
Örneğin açlık/tokluk gibi hem dikkat düzeyini ve hem de kafeinin etki süresini etkileyebilecek etmenlerin nasıl 
kontrol altına alınabileceği (örneğin sabah aç karnına gelmesi sağlanan deneklere önce kahvaltı verildikten 
sonra ön test, arkasından deney grubuna kafein uygulaması, kana karışmasının beklenmesi ve son test, diğer 
gruba aynı sürenin sonunda son test gibi) düşünülmelidir. Bu bir örnek olduğu için deneklerin belirlenmesi, 
veri toplama sürecinin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında bu deneyin sonuçlarını etkileyebilecek 
ve bu yüzden kontrol altında tutulması gereken diğer etmenlerin neler olabileceği üzerinde durmayacağız. 
Ama eğer gerçek bir araştırma yapıyor olsaydık, mevcut bilgi birikimi ve kişisel tecrübelerimiz çerçevesinde 



daha ayrıntılı düşünerek, araştırmanın güvenirliğini arttırmak üzere bir dizi düzenleme daha yapmamız 
gerekecekti. 

Veri toplamayı tamamladıktan sonra artık sıra verilerin uygun istatistik tekniklerle analizine gelmiştir. 
Araştırma sorumuz iki grup arasındaki farkları inceleyecek şekilde ifade edildiğine göre, buna uygun bir 
istatistik analiz yapıp (bu örnekte t testi) aradaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlememiz mümkündür. 

2. 4. Psikolojinin Kullandığı Araştırma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir? 

2.4.1. Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntem Türleri 

Araştırmalarda temelde üç farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplayabiliriz; Betimsel, 
korelasyonel ve deneysel yöntemler. 

Betimsel araştırmalar, mevcut durumu olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özelliklerini 
tanımlayan, karşılaştıran bir araştırma türüdür. Dikkat edilirse bu araştırma türü, bilimsel etkinliğin 
amaçlarının birincisine karşılık gelmektedir. 

Korelasyonel araştırmalar, olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşır. Bu durumda 
yine mevcut durumu olduğu gibi tanımladığımız için özünde betimsel nitelikli bir araştırma yürütmüş oluruz. 
Ancak tanımlanmış olgular arasındaki bağlantılar incelendiğinden ve artık daha karmaşık istatistik analizlerle 
bu tür verilerden mevcut modelleri sınayabilecek sonuçlar elde edilebileceğinden “korelasyonel araştırmalar” 
olarak ayrı bir başlık altında ele alınabilmektedir.  Korelasyonel araştırmalar neden sonuç bağlantıları 
hakkında sonuçlar çıkarmamıza izin vermez. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir araştırmacı, 
dondurma satışlarıyla, denizde boğulan insan sayısı arasında çok yüksek bir ilişki (korelasyon) tespit etmiştir. 
Benzeri bir yüksek ilişki dondurma satışlarıyla plaj terliği satışları; boğulma sayısı ile mayo satışları arasında 
da bulunabilir. Hepimiz muhakeme yoluyla çıkarsayabiliriz ki, aralarında yüksek korelasyon bulunmasına 
rağmen, bu değişkenler arasında bir neden-sonuç bağlantısı olması mümkün değildir. Örneğin insanların 
dondurma yedikleri için denizde boğulduklarını düşünmeyiz. Bütün bunların tamamını etkileyen, tamamına 
neden olan bir başka değişken bulunmaktadır ve hepsinin nedeni odur (ki bu havanın ısısının yüksekliğidir). 
Dolayısıyla değişkenler arasındaki ilişki, neden sonuç bağlantıları kurmak için eksik ve yetersiz bir bilgi 
düzeyidir. 

Deneysel araştırmalar ise, olguların nedenlerini açıklamak, model ya da teorilerin öngörülerini sınamak 
amacını taşır. Ancak deneysel araştırmalar yoluyla neden sonuç bağlantıları hakkında bir fikir verecek sonuçlara 
ulaşabiliriz.  Deneysel araştırmalar olguların nedenlerini açıklamak, öngörüleri, kuram ya da modelleri 
sınamak gibi daha ileri seviyedeki araştırma amaçlarına ulaşmamızı sağlar. Deneysel araştırmaların edinilen 
bilginin güvenirliği açısından farklı düzeylerde (yarı deneysel, deneysel gibi) tasarlanması mümkündür. 
Ancak konunun bu ayrıntılarına girmeyeceğiz. 

Bir araştırma tasarlarken, ne tür bir yöntem kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? 

Sorumuzun ya da problemimizin mahiyeti ne tür bir araştırma tasarlayacağımızın en önemli belirleyicisidir. 
Bir diğer belirleyici alandaki birikmiş bilginin düzeyidir. Eğer yeterince betimsel ve korelasyonel sonuç 
birikmişse, tutarlı izahlara ulaşılabiliyorsa o zaman deneysel araştırmalar tercih edilmelidir. Çünkü ancak o 
zaman davranışların nedenleri hakkında sonuçlar çıkarmak veya tahminlerimizi sınamak mümkün olmaktadır. 

Psikoloji alanında, insan davranışları değişip çeşitlendiği için betimsel araştırmaların da sıkça kullanılması 
gerekir. Örneğin yeni ortaya çıkmış bir alan olarak, sosyal medya ortamlarındaki insan davranışlarının 
açıklanabilmesi için önce bu davranışların mahiyetini ve diğer insan özellikleriyle bağlantılarını gösteren 
betimsel ve korelasyonel araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Bazı konularda etik nedenler yüzünden insanlar üzerinde deneysel araştırmalar düzenlemek mümkün 
değildir. Örneğin, bebeklerin sevgi ve şefkat eksikliğine maruz kalmasının zihinsel gelişimleri üzerindeki 
etkisini deneysel olarak inceleyemeyiz. Çünkü bu durumda, iki grup yeni doğan bebek almamız ve bir grubu 
sevgi/şefkat eksikliğinden mahrum bırakarak büyütmemiz gerekirdi ve eğer böyle bir etki varsa, zihinleri az 



gelişmiş insanlar yetiştirerek insanlığa zarar vermiş olurduk. Böyle bir deney düzeninin vicdanen mümkün 
olamayacağı açıktır. Bu konuda ancak betimsel araştırmalar yoluyla, yani çeşitli nedenlerle, kendiliğinden 
gelişen koşullarda bu tür ortamlarda büyümüş çocukları inceleyerek bir çalışma yürütebiliriz. 

2.4.2. Psikolojide Kullanılan Veri Toplama Yolları 

Psikoloji alanında ağırlıklı olarak insanlardan veri toplarız. Çeşitli nedenlerle hayvanlarla yürütülen 
çalışmalarda vardır. İnsanlardan veri toplarken gözlem, görüşme, anket, ölçek, testler ve özel alet ve görevler 
kullanabiliriz. Şimdi bunların özelliklerini kısaca bir göz atalım. 

2.4.2.1. Gözlem

Gündelik hayatta hepimiz yaygın olarak kullandığımız bir bilgi edinme yolu olan gözlem yapmak, psikologların 
kullandığı önemli veri toplama yollarından biridir. Ancak veri toplamak amacıyla yapılan gözlemi, hayat 
içinde kullandığımız gözlemden ayıran bazı hususlar vardır. Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi 
için kayıt edilmeleri ve incelenecek işlev açısından değerlendirilmeleri gerekir. 

Genel olarak iki şekilde gözlem yapılabilir; doğal halde gözlem ve sistematik gözlem. 

Doğal halde gözlemde araştırmacı, hiç bir müdahalede bulunmaksızın, gözlem yapılmayan durumun aynen 
korunmasına özen göstererek gözlem yapar. Her hangi bir işlevin, davranışın ya da durumun doğal ortamında 
nasıl oluşageldiğini bütün yönleriyle görmemizi sağlar. Genellikle araştırmalar için etkili bir başlangıç 
noktasıdır. 

Sistematik gözlem ise, önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana 
ya da sisteme göre, izlenmesi ve kayıt altına alınması demektir. 

Gözlemler, işaretleme listeleri kullanılarak ilgili işlevin/davranışın ya da durumun varlığı, sıklığı, şiddeti, 
niteliği gibi çeşitli özellikleri açısından puanlanarak değerlendirilmelidir.  Kimi durumlarda gözlem günlükleri 
tutmak da mümkündür. Günümüzde gözlemler için genellikle görüntü veya ses kayıtları alınması tercih 
edilmektedir. Ancak bu tür kayıtlarında sonradan işaretleme listeleri ve taksonomiler kullanılarak ilgili işlev 
açısından puanlanması veya değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Gözlem tekniği son derece etkili bir veri toplama yolu olmasına rağmen, bu yolla elde edilen bilgilerin 
güvenirliğine gölge düşürebilecek çok sayıda etmen vardır. Gözlemci yanlılığı pek çok durumda en önemli 
zedeleyici olarak karşımıza çıkar. Bugün görüntü kaydı alarak gözlem yapılması ve bu kayıtların bağımsız 
gözlemciler tarafından değerlendirilerek daha sonra puanlayıcılar arası güvenirliğin incelenmesi bu etmenlerin 
ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun dışında, gözlemleri değerlendirdiğimiz araçların uygun 
ve yeterli hazırlanmış olması da güvenirliği arttırır. Gözlemlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, 
gözlenilen ortamın ve gözlem zamanının ilgili işlevin ortaya çıkışı bakımından temsil ediciliğinin sağlanmasıdır. 

2.4.2.2. Görüşmeler 

Görüşme, araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze 
yürüttüğümüz bir bilgi toplama yoludur. Görüşme tekniği, belirli bir konuda daha derinlemesine bilgi edinme 
olanağı sağlamaktadır. 

Görüşmeler birey ile veya küçük gruplar ile yürütülebilir. Sorulan soruların özelliklerine göre, yapılanmış, yarı 
yapılanmış veya yapılanmamış olarak tasarlanabilirler. Yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı 
sorular tam olarak belirlenmiştir, hatta seçeneklerde belirli olduğu durumlarda, araştırmacı onları işaretlemiş 
olur. Yarı yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular belirlenmiştir ancak araştırmacı konuyu 
deşmek ya da geliştirmek amacıyla yan sorular ekleyebilir.  Yapılanmamış görüşmelerde ana noktalar veya 
konular bellidir ancak görüşmenin seyri her katılımcıda farklı gelişebilir. 

2.4.2.3. Anket/Soru Listeleri 

Anket, bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş bir soru listesidir. Anketlerde bireyler kendileri veya 
belirli bir konudaki görüşleri hakkında sorulan soruları yazılı olarak cevaplarlar. Anketler katılımcıların belirli 



bir konudaki görüşlerini veya mevcut durumu saptamak için uygundurlar. Eğer araştırmacı, büyük grupların 
belirli bir konudaki görüş, düşünce ya da davranışlarını belirleme amacına sahipse anket kullanması uygun 
olur. Örneğin, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kantin ve kafeteryalar hakkındaki görüşlerini, kullanma 
sıklığı, ne amaçla kullandıkları gibi davranışlarını belirlemek istiyorsak anket kullanmamız uygun olur. 

2.4.2.4. Ölçekler 

Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığını ve ne kadar sahip olduğunu değerlendirmek istiyorsak 
ölçek kullanırız. Dolayısıyla bir ölçek,  belirli bir özelliğe ya da niteliğe (depresyon eğilimi, eşcinsellere yönelik 
tutumlar gibi) sahip olma miktarını belirlemek için kullandığımız araçlardır. Katılımcılar ölçekte belirtilen 
davranışları ne sıklıkla yaptıklarını veya ne kadar sahip olduklarını kendi beyanları ile bildirirler. Ölçeklerden 
ilgili özelliğin düzeyini bildiren bir puan elde edilir. 

2.4.2.5. Testler 

Bir psikolojik test, belirli bir davranışın ya da bir davranış örnekleminin nesnel ve standart ölçümüdür. Testler, 
ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değildir. İlgili niteliği ortaya çıkartmak üzere hazırlanmış 
görevlerdeki performansını değerlendirmeye dayalıdırlar. Bir testin içeriği, şekli, sırası, sunuluşu standart 
hale getirilmiş olduğundan uygulama koşulları değişmez. Ancak böylece cevap (puan) farklılıklarının ölçülen 
nitelikteki (davranıştaki) bireysel farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir. 

Özet

Bilimi, sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. 
Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği, bütün bilim dallarının doğaya ilişkin sorularını cevaplamak için, bilimsel 
yöntemi kullanmalarıdır. Bilimsel yöntemi diğer yöntemlerden farklılaştırarak bilimsel yapan birinci 
özellik, gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır. 
Bilimsel bir bilgiyi diğerlerinden ayırt eden özellik, o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel bir bilgi, 
herkes tarafından gözlenebilir ( sadece duyu organlarını değil, mikroskop ya da test gibi aletleri de hesaba 
katmalısınız), ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgidir. Psikolojide de bir araştırma 
yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır; bu gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar 
geliştirilir; bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunulur ve sonra bu tahminlerin doğru olup olmadığını 
yine verilere dayanarak, sistemli bir şekilde sınanır. Her bilimsel araştırmanın mevcut durumda incelenebilir 
bir soru ya da problem ile başlaması gerekir. Daha sonra araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında 
bir tahminde, bir öngörüde bulunmalıdır. Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olan hipotez diyoruz. 
Araştırmanın problemi ve hipotezi ortaya konulduktan sonra, bunlara uygun olarak ve o konudaki mevcut 
bilgi birikiminin ışığında,  çalışmanın kimler üzerinde yürütüleceği, hangi ölçme/değerlendirme yollarının 
kullanacağı, araştırmanın türü/deseninin nasıl olacağı, veri toplama sürecinin nasıl düzenleneceği, toplanan 
verilerin hangi istatistik tekniklere analiz edileceği basamaklarını tasarlamak gerekir. Bütün basamakların 
nasıl gerçekleştirileceğini planladıktan sonra, artık gidip veri toplama zamanı gelmiştir. Daha sonra elde 
edilen veriler analiz edilerek, bulgular incelenir. Böylece sorduğumuz soruya verdiğimiz cevabın geçerli olup 
olmadığını test etmiş oluruz. Eğer cevabımız doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem düzenlemelerinde 
bir sorun yoksa, o zaman bu sorunun olası diğer cevapları üzerinde çalışmaya devam etmek gerekir. Çünkü 
her hipotez, araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir çözüm teklifidir. Araştırmalarda temelde 
üç farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplayabiliriz; Betimsel, korelasyonel ve deneysel 
yöntemler. Psikoloji alanında ağırlıklı olarak insanlardan veri toplarız. Çeşitli nedenlerle hayvanlarla yürütülen 
çalışmalarda vardır. İnsanlardan veri toplarken gözlem, görüşme, anket, ölçek, testler ve özel alet ve görevler 
kullanabiliriz.

Çalışma Soruları 

1- Bilimsel etkinliğin amaçlarını sıralayınız. 

2- Bilimin birikimli bir süreç olması nasıl açıklanabilir? 



3- Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? 

4- Neden fal baktırma yoluyla elde edilen bilgiler bilimsel bilgi değildir? 

5- Araştırma sürecinin basamakları nelerdir? 

6- Verilen örnekte yürütülen araştırma hangi tür araştırmadır? 

7- Psikolojide kullanılan araştırmaların türleri hangileridir? 

8- Bazı konularda betimsel araştırmalar yürütmek zorunda kaldığımız araştırma konuları neler olabilir ve 
neden böyle olmaktadır? 

9- İ.Ü. öğretim üyelerinin üniversitenin otopark olanakları hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorsak 
hangi veri toplama yolu/yollarını tercih ederiz? 
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 3.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



III. HAFTA: İNSANIN EVRİMSEL VE BİYOLOJİK TEMELLERİ 

Galaksinin uzak bir köşesinde, evrende yaşayan pek çok zeki türün üyelerinin de bulunduğu bir partiye 
katıldığınızı varsayın.  Her sosyal etkileşimde olduğu gibi, önce yeni tanıştığınız varlıklara kendinizi tanıtmanız 
gerekir. Ne dersiniz? Olası bir başlangıç şöyle olabilir; “Merhaba! Ben bir insanım. İsmim Asuman.”

Bu basit iki cümle, sizin mensup olduğunuz türün özelliklerini taşıdığınızı belirttiği gibi, aynı zamanda sizin 
Asuman adını taşıyan bağımsız bir varlık olduğunuzu, bazı bakımlardan diğer insanlardan farklı ve özgün bir 
birleşim olduğunuzu ifade eder. Gerçekten de böyledir, hepimiz bütün insanlarla aynı özellikleri paylaşırız 
ama aynı zamanda her şeyiyle bizim tıpkımız olan bir başka canlı da yoktur. 

İlk hafta psikolojinin tanımını yaparken, psikolojinin bir insanın diğer insanlarla neden/nasıl benzer ve neden/
nasıl farklı olduğunu açıklamakla ilgilendiğinden söz etmiştik. Bu bölümde insanların hem birbirine benzer 
ve hem de farklı oluşlarının arkasında yatan biyolojik bazı etmenlerden ve bunların türün yeni üyelerine nasıl 
aktarıldıklarından söz edeceğiz. 

3.1. Biyolojik-Fizyolojik Etmenler 

Hemen herkes günlük hayatı içerisinde, vücudunda olup bitenler ile psikolojik durumunun birbirini nasıl 
etkilediğini deneyimlemiştir. Başı ya da midesi ağrıdığı zaman dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çekmek 
gibi veya üzücü olaylar olduğunda mide sıkıntılarının/baş ağrılarının başlaması gibi. İnsanın bedeni, zihni 
ve davranışları birlikte ve etkileşerek işlev görürler. Dolayısıyla insanların biyolojik ve fizyolojik özelliklerini 
bilmek ve nasıl işlev gösterdiklerini anlamak, psikolojik özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmek için gereklidir. 

Bedenimiz normal işlevlerini yerine getirdiği zamanlarda, vücudumuzda sürekli olan ve sabit bir şekilde 
devam eden karmaşık faaliyetlerin farkında bile olmayız. Hücreler işlevlerini yerine getirir ve kendilerini 
yenilerler; organlar ve bezler sindirim ve büyüme gibi faaliyetleri düzenlerler; duyu organları çevrede olup 
bitenleri aktarır; zihnimiz bunları işler; bedenin içinden ve dışından gelen uyarımları düzenler; bunlara göre 
yapar, eder, düşünürüz. Vücudumuz görme, işitme, düşünme, hissetme ve hatırlamada önemli rol oynayan 
farklı sistemlerin birbirleriye eş güdümlü olarak çalışmasını nasıl sağlamaktadır? 

Genel olarak insan vücudu, davranışları ve işlevleri düzenlemek ve bütünleştirmek için iki temel sisteme 
sahiptir; mesajları sinir akımı şeklinde ileten sinir sistemi ve kan dolaşımı içine kimyasal mesajlar salgılayan 
çeşitli bezlerden oluşan iç salgı sistemi. 

3.1.2. İç Salgı Sistemi (Endokrin Sistem)  

İç salgı sistemi, kan dolaşımına hormon denilen kimyasal ileticiler üreten ve salgılayan bez ağıdır. Birçoğunun 
ismini gündelik hayat içinde siz de duymuşsunuzdur: Tiroid bezi, hipofiz bezi, erbezleri (testisler) ya da 
yumurtalıklar gibi. İç salgı bezleri sistemi aşağıda söz edilecek olan insanlar için son derece hayati pek çok 
süreci düzenler. Bu sistem aynı zamanda bağışıklık sistemini etkileyerek organizmanın yaşamını korur; cinsel 
uyarılmayı düzenleyerek, üreme hücrelerinin ve anne sütünün üretimini başlatarak canlılığın sürdürülmesini 
sağlar. 

İç salgı bezleri ve hormonlar psikologlar için iki temel nedenden ötürü özellikle dikkate değerdir. Bu 
nedenlerden birincisi insan gelişiminin belirli aşamalarında hormonların sinir sistemini ve vücut dokularını 
düzenlemeleri, o dönemde bulunan insanlarda ortak davranış ve eğilimlerin ortaya çıkmasını sağlamalarıdır. 
Ergenlik döneminde ve menopozda olduğu gibi. Ayrıca hormonal etkinlikler bedensel büyümeyi başlatır ve 
durdururlar. İkincisi ise, hormonların gündelik hayatta çok sayıda davranışı başlatmaları, sürdürülmesini 
sağlamaları ve düzeyini belirlemeleridir. Farkındalık-uyarılma düzeyi, heyecanlar, cinsel davranışlar ve 
eğilimler, dikkat yoğunlaştırma, saldırganlık, stres tepkileri gibi. Ruh halindeki değişimlerin temelini 
oluştururlar. Bedenin kendi enerjisini kullanma oranı olan metabolizmayı dengelerler. Kimi durumlarda bazı 
hormonlardaki radikal değişmeler örneğin depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

İç salgı bezleri nasıl ve ne zaman harekete geçerler? Beyindeki en küçük parçalardan biri olan hipotalamusun 
bir işlevi de iç salgı bezi sistemi ile merkezi sinir sistemi arasında bilgi aktarımı yapmaktır. Hipotalamustaki 



özelleşmiş hücreler, diğer beyin hücrelerinden aldıkları hormon üretimi ile ilgili mesajları hipofiz bezine iletir 
ve hipofiz bezi kendisi veya diğer gerekli bezlerin üretim yapmasını sağlayacak mesajları aktarır. Bezler, kan 
dolaşımındaki kimyasal madde seviyelerine de duyarlıdırlar. Hormonlar kana salgılandıktan sonra, belirli 
özelleşmiş alıcıları olan uzaktaki hücrelere seyahat ederler. Çok sayıda ancak kendileri için ön tanımlı olan 
organları ya da dokuları etkilerler ve çok sayıdaki biyokimyasal süreci düzenlerler. Bu çok yönlü iletişim 
sistemi, kan şekeri ve kalsiyum seviyesinin sabit tutulması, karbonhidrat metabolizması ve bedensel büyüme 
gibi yavaş ve sürekli süreçlerin düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda ani durumlarla baş etmemizde de 
işlev görür, örneğin tehlikeli ya da stresli durumlarda adrenalin salgılanarak enerji artışı sağlanır ve kaçmak-
korunmak mümkün olur. 

İç salgı bezleri vücudun çeşitli yerlerine dağılmıştır. Örneğin hipofiz bezi beyinde bulunur, tiroid ve paratiroid 
bezleri gırtlak bölgesinde, böbrek üstü bezleri (adrenaller), böbreklerin üst kısmındadır. 

Gündelik işlevlerin sürdürülmesinde hayati önemi olan ve aslında ruh durumumuzu doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkileyen bazı bezlere ürettikleri hormonlara ve işlevlerine yakından bakalım. 

Hipofiz Bezi: 

Pek çok sayıda farklı hormon üreten ve vücudun işleyişi üzerinde büyük bir etkisi olan bir bezdir. Beynin alt 
kısmında yer alır ve hipotalamus ile bağlantısı bulunmakta ve sinir sistemi ile iç salgı sisteminin etkileşerek 
çalışmasını sağlamaktadır. Ön hipofiz diğer iç salgı bezlerinin faaliyetlerini tetikleyen çok sayıda hormon üretir. 
Aynı zamanda büyüme hormonu üreterek vücudun büyüme miktarını ve zamanlamasını düzenler. Arka 
hipofiz ise kan basıncı ve su dengesinin düzenlenmesini ve cinsel özelliklerin kazanılması ve sürdürülmesi, 
annelik, süt üretimi gibi işlevlerin yürütülmesini sağlayan hormonlar üretir. Bazı doğum kontrol hapları, arka 
hipofizin ilgili hormonu üretimini engelleyerek yumurta salınımını ortadan kaldırır. 

Tiroid Bezi:

Gırtlağın hemen altında bulunan bu bez, vücut metabolizma oranını düzenleyen tiroksin hormonunu üretir. 
Metabolik düzey tüketilen yiyeceğin gerekli enerjiye ne kadar hızlı ya da yavaş dönüştüğünü belirler. Böylece, 
kişinin ne kadar canlı/enerjik olduğu, şişman ya da zayıf olma eğilimi taşıdığı da etkilenmiş olur. Aşırı faaliyet 
gösteren tiroid bezi, dikkat yoğunlaştırmada zayıflama, aşırı heyecan, uyku bozuklukları, yorgunluk gibi 
sonuçlar doğurur. Ayrıca, tiroid bezinin içine gömülmüş, paratiroid bezleri, kan ve doku sıvılarında bulunan 
kalsiyum ve fosfat düzeylerini düzenlerler. 

Pineal Bez: 

Beyinde bulunan pineal bez, gün boyunca organizmanın etkinlik düzeyini ayarlar. Pineal bez ışık ile 
uyarıldığında (isterseniz güneş doğunca diye düşünebilirsiniz), bu bez melatonin hormonunun üretimi 
azaltmakta, böylece vücut ısısı yükselmekte ve organizmanın etkinlik düzeyi artmaktadır. Işık azaldığında/gece 
olduğunda ise, melatonin salgısı arttırılmakta ve vücut ısısı düşerek organizmanın etkinliği yavaşlamaktadır. 

Bu açıklanan bezler dışında, pankreas, gonadlar (erkeklerde testisler ve kadınlarda yumurtalıklar), böbrek 
üstü bezleri gibi insanın etkinlik düzeyi, davranışları ve zihinsel etkinlikleri üzerinde doğrudan ve dolaylı 
etkilerde bulunan başka bezler de bulunmaktadır. 

İnsan davranışlarının biyolojik temellerini kavrayabilmek için bir diğer konu sinir sisteminin anlaşılmasıdır.  
İç salgı sistemini incelerken de görülebileceği gibi sinir sistemi ve iç salgı sistemi karşılıklı etkileşim içinde 
çalışır. Ancak, günümüzde, beyin ve sinir sistemi ile ilgili çalışmalar, teknolojinin ilerlemesi ve sinir bilim 
alanında yürütülen çok sayıda araştırma yürütülmesi ile hatırı sayılır bir bilgi birikimi oluşturduğundan bu 
konuyu ayrı bir bölüm olarak ele alacağız. Bu yüzden bu alt bölümde yalnızca iç salgı sistemi (endokrin 
sistem) üzerinde durulmuştur. Duygular, heyecanlar ve motivasyonla ilgili bölümlere geldiğimizde iç salgı 
sistemini hatırlamamız ve etkilerini yeniden gözden geçirmemiz gerekecektir. 

3.2. Kalıtımsal Etmenler 

İnsanlar biyolojik ve fizyolojik olarak birbirlerine fazlasıyla benzerler. Her şeyden önce bağımsız bir tür sıfatını 



hak etmek üzere, bir diğer tür ile kıyaslandığında (kuşlar ile mesela), aynı fizyonomik özellikleri taşırlar, 
belirli bir beden yapısı, belirli işlevlere özelleşmiş organlar gibi. Psikolojik özellikler açısından bakarsak, her 
insan kişi,  belirli zihinsel işlevlere (hafıza gibi), belirli davranış eğilimlerine (gruba uyma davranışı gibi) ve 
belirli psikolojik yapılara (kişilik gibi) sahiptir. 

Beri yandan insanlar hem psikolojik ve hem de biyolojik yapıları bakımından çeşitlilik gösterirler. Farklı 
kişilik yapısı kombinasyonlarına sahiptirler; zihinsel işlevlerini kullanma düzeyleri birbirilerinden farklıdır; 
organ kapasiteleri, bazı fizyolojik özellikleri farklıdır. Örneğin herkesin kanında kolesterol bulunur ama bazı 
insanlarınki çok daha fazla olur. 

Bu benzerlik ve farklılıkları açıklamanın bir yolu, hangi özelliklerin kalıtımsal olarak aktarıldığı ve hangi 
özelliklerin ise çevresel etmenler yoluyla edinildiğinin incelenmesi olarak görülmüştür. 

3.2.1. Kalıtım-Çevre Tartışması Neden Önemlidir? 

İnsan davranışlarının kökenlerinin açıklanması bakımından çok önemli bulunan ve kalıtım-çevre; doğa-bakım/
yetiştirme adlarıyla bilinen bu tartışma, edebiyat eserlerinde yazarlar tarafından ve felsefeciler tarafından 
sık ele alınmış bir konudur. Örneğin, ülkemizde aynı isimli sevilen bir sinema uyarlaması yapıldığı için iyi 
bilinen Cengiz Aytmatov’un “Selvi Boylum Al Yazmalım” isimli eseri bu tartışmayı bir aşk hikayesi üzerinden 
inceleyerek gündelik yaşam içindeki bazı sonuçlarını ele almaktadır. 

Bu tartışmaya verilen cevaplar insan özelliklerinin tamamının kalıtım yoluyla aktarılan ve böylece değişmeyen/
sabit nitelikler olarak ele almak ile insanın boş bir levha olarak dünyaya geldiği ve her özelliğinin içinde 
yaşadığı çevre yoluyla kazandığı, böylece değişebilir olduğu uçlarından oluşan bir eksen üzerinde gezinen 
bir sarkaç olarak hayal edilebilir. Hangi özelliklerimizi kalıtımsal olarak aldığımız ve hangi özelliklerimizi 
yaşadığımız çevre içinde edindiğimiz meselesinde, yürütülen bu tartışmalar, süregeldiği yüzyıllar boyunca 
(gerçekten de bir kaç yüzyıldır sürmektedir) çağların ekonomik, sosyal, politik ve kültürel genel özelliklerine 
göre değişkenlik göstermiştir. Eğer “asil sülaleler” var olacaksa, o halde bu insanların daha üstün nitelikli 
olmalarını sağlayan özellikleri, kalıtımla aktarılmış ve sabit/değişmeyen özellikler olmalıdır. Çünkü eğer her 
insan uygun çevre koşullarına maruz kaldığında üstün özellikler edinebiliyorsa, asil sülalelerin bir değeri/
anlamı olmaz.  İnsanlar iyi beslendikleri, iyi eğitim gördükleri, sevgi ve ilgi ile yetiştirildiklerinde aileleri 
hangi sosyal sınıfa mensup olursa olsun aynı kaderi paylaşmak zorunda olmadıklarını kabul etmek hem farklı 
toplumsal yapılanmalardan kaynaklanır ve hem de farklı toplumsal düzenlemeleri doğurur. Bir diğer ifade ile, 
hizmetçinin oğlundan kral/sultan olamazdı ama günümüzde devlet başkanı olabilmektedir. Bu çerçeveden 
bakıldığında, örneğin 19. yüzyılda İngiliz felsefecisi J.Locke’un görüşlerini veya 20.yüzyılın başlarında, 
Amerika kökenli bir psikoloji akımı olan davranışçılığı daha doğru konumlandırmak mümkündür. 

Günümüzde, gündelik hayatta pek çok özelliğin ve davranışın yalnızca çevresel etmenler yoluyla edinildiği 
görüşü popüler bir eğilim olsa da, artık psikoloji alanındaki araştırmalar hayatın bu kadar kolay olmadığı 
doğrultusunda sonuçlar vermektedir. Yaklaşık son 30 yıldır, doğuştan getirdiğimiz bazı sabit özellikler 
ve eğilimlerimizin olduğu ancak bunların içinde yaşadığımız çevresel olanaklar ile şekillendiği kabul 
edilmekteydi. Bir diğer ifadeyle, kalıtım ve çevrenin hangisinin önemli olduğundan çok, hangi alanlarda, 
hangi gelişim dönemlerinde, hangi işlevler için birbirlerini nasıl etkilediklerinin incelenmesinin daha önemli 
olduğu vurgulanmaktaydı. Hala kalıtım-çevre tartışmasının bu şekilde cevaplanması baskın olan eğilimi 
yansıtmaktadır. Hatta en azından psikoloji bilimi için, bu tartışmanın adı kalıtım-çevre etkileşimi sorununa 
dönüşmüştür. Ancak önümüzdeki 25 yıl içinde yeni eğilimler ortaya çıkacak gibi görünmektedir. Bunları 
anlayabilmek için kalıtım denildiğinde tam olarak neyin kasıt edildiğini bilmemiz; genetik, epigenetik kalıtıma 
ve davranışsal genetik konularına bir göz atmamız gerekmektedir. 

3.2.2. Kalıtım: Genetik ve Epigenetik 

Kalıtım, ebeveynlerimiz aracılığı ile bize aktarılmış olan fiziksel ve psikolojik özellikleri tanımlar. Kalıtımın 
ve evrimin en iyi bilinen boyutu genetik boyuttur. Genetik, biyolojik varlıklar arasında bilgi akışını sağlayan 
temel bir sistemdir. Genetik olarak ortaya çıkan pek çok özelliğin DNA’mız içinde saklanan uzun bir evrimsel 
geçmişi vardır. Bu bizim ebeveynlerimiz vasıtasıyla aldığımız genetik bilgileri yalnızca onlardan değil, hem 



onların atalarından ve hem de bir tür olarak bizden önce gelen türlerden aldığımız anlamına gelir. 

Genetik bilgi, genler yoluyla taşınır. Döllenme esnasında, bir yumurta ve bir sperm birleşerek zigot adı verilen 
tek bir hücre yaratılar. Bu hücre,  her biri orijinal kodun bir kopyasını içeren trilyonlarca hücreden oluşan bir 
insana dönüşecek şekilde büyümeyi düzenleyen talimatları barındırır. Her bir insan hücresinin çekirdeği, 
deoksiribonükleik asitten (DNA) oluşan ipliksi yapılar olan kromozomlar içerir. Genler bu bilgiyi taşıyan 
ve aslında kısa DNA parçaları olan ünitelerdir. Bunlar hücreleri çoğalmaya ve proteinleri birleştirmeye 
yönlendirir. 

1990’lı yıllarda başlayan İnsan Genomu Projesi, bu alandaki çalışmaları etkileyen önemli sonuçlar ortaya 
koymuştur. Bu proje, insan genomunun yani “insan organizmasının oluşumunu başlatan proteinlerin 
yaratılması için eksiksiz gelişimsel talimatlar setinin haritasını çıkarma” amacıyla yürütülmüştür. Ancak bu 
projenin en önemli sonuçlarından biri, insanların sanıldığından çok daha az gen sayısına (yaklaşık 20.500) 
sahip olduklarının belirlenmesidir. Bunun anlamı şudur: insan vücudundaki proteinlerin miktarı genlerin 
miktarından çok çok daha fazladır. Dolayısıyla daha önce sanıldığı gibi, her bir gen otomatik olarak bir 
proteine dönüşmemekte, az sayıda gen çok sayıda proteini oluşturmak için işbirliği yapmaktadır. Dolayısıyla 
genler bağımsız olarak hareket ederek hücrenin yapı taşı olan proteini oluşturan ve çevrelerinden habersiz 
üniteler değildirler, daha çok işbirlikçi davranan yapılardır.  İnsan genomu, bir bağımsız genler grubundan 
çok, hem kendi arasında ve hem de vücudun içinde ve dışında genetik olmayan etmenlerle de işbirliği yapan 
pek çok genden oluşmaktadır. 

Bir genin proteinleri bir araya getirmek için “harekete” geçmesi de aslında bir işbirliğidir. Genetik ifade 
(yani genlerin faaliyeti) çevrelerinden etkilenmektedir. Örneğin kanda dolaşan hormonlar hücreye girerek 
genleri harekete geçirebilir veya durdurabilirler. Hormonların üretimi ise, daha önce anlatıldığı üzere, 
ışık, gün uzunluğu, beslenme gibi çevresel koşullardan etkilenir. Çok sayıda çalışmada hücrenin dışındaki 
harici olayların yanı sıra kişinin ve hücre içinde meydana gelenlerin gen ifadesi üzerinde etkili olduğunu 
gösterilmiştir. Bir diğer ifadeyle genler işbirliği yaparak işlev görmekte ve kişilerin özelliklerini bağımsız bir 
şekilde değil de daha çok çevresel etmenlerle etkileşim içinde belirlemektedirler. 

Epigenetik Kalıtım 

İnsan bir hücredeki (zigot) genetik bilginin defalarca kopyalanarak büyümesi ile oluşuyorsa, yani her 
hücrenin genetik kodu aynıysa farklı hücresel yapılar nasıl ortaya çıkar? Yani böbrek hücreleri, kas hücreleri, 
beyin hücreleri … birbirlerinden nasıl farklılaşır? Bu farklar, her hücre tipinin gelişimi sırasında gerçekleşen 
olayların, faal hale gelen genleri ve bu genlerin ürünlerini etkileme ve etkileşim içine girme şekillerini 
belirlemesi sonucu ortaya çıkar. Özelleşmiş birçok hücre, kendine özgü yapısını koruyabildiği gibi bunu 
yavru hücrelere de aktarır. Yani organlar gelişirken DNA dizileri sabit kalmış olsa da, kendilerinden türeyen 
hücrelere bu değişiklikleri aktarırlar. Bu hücresel düzeyde gerçekleşen ve genin çevresiyle etkileşimi yoluyla 
oluşan bilginin aktarımının epigenetik kalıtım sistemleri yoluyla olduğu kabul edilmektedir. Epigenetik 
kalıtım sistemleri, aynı zamanda, gen faaliyetinin dağılımının ve hücre durumlarının sürdürülmesinden 
ve aktarılmasından sorumlu bir hücre sistemleridir. Hücre metabolizmasının insanın hem iç ve hem de dış 
çevresinden kaynaklanan etmenlere duyarlı olduğunu ve hatta hücrenin genetik ifadesini değiştirdiğini 
biliyoruz. Şimdiye kadar, bu genlerin biriktirdikleri bilginin yeni kuşaklara aktarılmadan önce sıfırlandığı 
düşüncesi hakimdi, ancak son araştırmalar genlerin birbirleri ve dış çevreyle olan etkileşimleri sonucu ortaya 
çıkan genetik ifade değişimlerinin yeni kuşaklara aktarılabildiğini göstermektedir. 

Epigenetik kalıtım sistemlerinin mevcut olması, DNA’dan başka kalıtsal bir aktarım yolu daha bulunduğunu, 
bu sistemin çevreyle etkileşim yoluyla ortaya çıkan genetik ifade değişikliklerini türün yeni üyelerine 
aktarabildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Psikoloji için bu bulgular, kalıtım dediğimiz ve sabit 
olduğunu varsaydığımız aktarım sistemlerinin yalnızca DNA aktarımdan ibaret olmadığı için aslında iç 
ve dış etmenlerle etkileşim içinde gelişebildiğini ve bu değişimlerin türün yeni üyelerine aktarılabildiğini 
göstermek bakımından önemlidir. Epigenetik kalıtımın insanların ve diğer canlıların evrimindeki rolü 
üzerinde araştırmalar sürmektedir. 

3.2.3. Davranışsal Genetik  



Davranış genetiği, kalıtım ve çevrenin insan özellikleri ve gelişimindeki bireysel farklılıklar üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı alandır. Bu alan, genetiğin ya da çevrenin bir kişinin özelliklerini ne kadar etkilediğini 
belirlemez. Bunun yerine, insanlar arasındaki farklılıklardan neyin sorumlu olduğunu, bir diğer ifadeyle, 
hangi kombinasyonlar nedeniyle ne ölçüde farklılık gösterdiklerini bulmaya çalışır. Bu konudaki çalışmalar 
ağırlıklı olarak, ikizler ve evlat edinilmiş çocuklar üzerinden yürütülmektedir. 

İkiz çalışmalarında, tek yumurta ikizlerinin (genetik olarak birbirinin aynı olan) davranışsal benzerlikleri 
ile, çift yumurta ikizlerinin (aynı rahmi paylaşmanın dışında bir genetik aynılığı olmayan) davranışsal 
benzerlikleri karşılaştırılır. Evlat edinme çalışmalarında ise, evlat edinilmiş çocukların onları yetiştiren 
ebeveynlere benzerlikleri ile, biyolojik ebeveynleri ile olan benzerlikleri karşılaştırılır. 

Bu tür araştırmalar kalıtım-çevre etkileşimi tartışmasına yeni boyutlar eklemiştir. Bunlardan en önemlisi, 
ailelerin kendi genetik eğilimleri nedeniyle ortaya çıkan tercihlerinin bir sonucu olarak çocuklarına bu 
tercihlerine uygun yetiştirme koşulları sunmalarıdır. Bir diğeri, çocuğun bazı yapısal özelliklere sahip olması 
nedeniyle, çevreden gelen bazı uyaran türlerine diğerlerinden daha çok maruz kalmasıdır. Örneğin huzursuz 
bebekler daha az olumlu sosyal etkileşimle karşılaşırlar. Bir üçüncüsü ise, çocuk belirli bazı eğilimlere sahipse, 
bunları destekleyecek çevresel ortamları arar ve etkileşime girer. Örneğin cana yakın çocuklar, utangaç 
çocuklara oranla daha çok sosyal ortamlara girmeyi tercih ederler veya müzik yeteneği olan bir çocuk, bu tür 
ortamlarda bulunmayı tercih eder. Bu üç özellik, kalıtımsal etmenlerin çevresel özelliklerle nasıl etkileştiklerini 
ortaya koymaktadır. 

Davranışsal genetik araştırmalarının ortaya koyduğu bir diğer önemli boyut, özellikle ikizler ve kardeşler 
üzerinde yapılan çalışmalarda, çevresel etmenlerin paylaşılan ve paylaşılmayan çevresel deneyimler olarak 
ayrılmasıdır. Paylaşılan çevresel deneyimler, ebeveynlerin kişilikleri, ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel 
düzeyi gibi her iki kardeşin ortak olarak etkilendikleridir. Buna karşın, paylaşılmayan sosyal deneyimler, 
örneğin arkadaşlar, öğretmen ve ebeveynlerle kurulan bireysel ilişkiler gibi, bir çocuğun kardeşiyle 
paylaşmadığı deneyimlerini içerir. Yakın zamanlarda pek çok araştırmacı, bireysel farklılıkları açıklamada 
paylaşılmayan çevresel etmenlerin önemine vurgu yapmaya başlamıştır. 

3.2.4. Epigenetik Görüş 

Epigenetik görüş ise, epigenetik kalıtım sistemleri hakkında biriktirilen bilgilerinden yola çıkarak, kalıtım 
ve çevre arasında iki yönlü ya da karşılıklı bir alışverişin süregeldiğini ifade eder. Klasik kalıtım çevre 
etkileşimi görüşünde, kalıtım, çevreden yararlanma olanaklarımızı belirleyen tek yönlü bir kaynak olarak ele 
alınmaktadır. Epigenetik görüş ise, bu ilişkinin bir etkileşim olduğunu, yani kalıtım ve çevrenin birbirlerini 
karşılıklı olarak etkilediklerini savunmaktadır. 

Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevrenin göreceli katkılarını, şu kadarı çevreden şu kadarı kalıtımdan 
gibi toplanabilir olarak düşünmemeliyiz. Ayrıca, tam genetik ifadenin bir seferde, döllenme veya doğum 
esnasında meydana geldiğini ve bundan sonraki genetik mirasımızın bizi ne kadar idare edeceğini görmek 
için dünyaya taşıdığını söylemek doğru değildir. Bu yeni görüşe göre, karmaşık davranışlar insanlara belirli 
bir gelişimsel yöne eğilim sağlayan bazı genetik yüklemeleri içerirler. Ancak gerçek gelişim, miras aldığımız 
genlerin karışımı kadar karmaşık bir başka unsuru, çevreyi gerektirir. Çevresel etkiler, ebeveynlik, aile 
dinamikleri, eğitim gibi “yetiştirme” olarak ele alınan etmenlerden; virüsler, doğum komplikasyonları, hatta 
hücrelerdeki biyokimyasal olaylar gibi biyolojik etmenlere kadar uzanır. 

Bütün bunlar kalıtım çevre etkileşiminin şimdiye kadar varsayılandan karmaşık, ikisinden birinin tek yönlü 
etkisine dayanmaktan çok birlikte ve etkileşerek gelişen etmenler olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak 
bu etkileşim birinin etkisi-diğerinin tepkisi… zinciri içinde değil de, daha çok belirli özel bir koşullarla 
tanımlanan her durumda, işbirliği yaparak ve birbirlerini dengeleyerek işlev gördükleri anlamına gelmektedir. 
Daha sonraki bölümlerde anlatılacak olan gerek beyinin ve gerekse gelişimsel süreçlerin “plastik (biçim 
değiştirebilir)” oluşu, aslında bu işbirliğinin nasıl oluşabildiğini de göstermektedir. 

Özet



İnsanların biyolojik ve fizyolojik özelliklerini bilmek ve nasıl işlev gösterdiklerini anlamak, psikolojik 
özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmek için gereklidir. Genel olarak insan vücudu, davranışları ve işlevleri 
düzenlemek ve bütünleştirmek için iki temel sisteme sahiptir; mesajları sinir akımı şeklinde ileten sinir 
sistemi ve kan dolaşımı içine kimyasal mesajlar salgılayan çeşitli bezlerden oluşan iç salgı sistemi. İç salgı 
sistemi, kan dolaşımına hormon denilen kimyasal ileticiler üreten ve salgılayan bez ağıdır. İç salgı bezleri 
ve hormonlar; insan gelişiminin belirli aşamalarında hormonların sinir sistemini ve vücut dokularını 
düzenlemeleri, o dönemde bulunan insanlarda ortak davranış ve eğilimlerin ortaya çıkmasını sağlamakta ve 
gündelik hayatta çok sayıda davranışı başlatmaları, sürdürülmesini sağlamaları ve düzeyini belirlemektedir. 
Kalıtım, ebeveynlerimiz aracılığı ile bize aktarılmış olan fiziksel ve psikolojik özellikleri tanımlar. Kalıtımın 
ve evrimin en iyi bilinen boyutu genetik boyuttur. Genetik, biyolojik varlıklar arasında bilgi akışını sağlayan 
temel bir sistemdir. Genetik bilgi, genler yoluyla taşınır. Genler işbirliği yaparak işlev görmekte ve kişilerin 
özelliklerini bağımsız bir şekilde değil de daha çok çevresel etmenlerle etkileşim içinde belirlemektedirler. 
Hücresel düzeyde gerçekleşen ve genin çevresiyle etkileşimi yoluyla oluşan bilginin aktarımının epigenetik 
kalıtım sistemleri yoluyla olduğu kabul edilmektedir. Epigenetik kalıtım sistemleri, aynı zamanda, gen 
faaliyetinin dağılımının ve hücre durumlarının sürdürülmesinden ve aktarılmasından sorumlu bir hücre 
sistemleridir. Epigenetik kalıtım sistemlerinin mevcut olması, DNA’dan başka kalıtsal bir aktarım yolu daha 
bulunduğunu, bu sistemin çevreyle etkileşim yoluyla ortaya çıkan genetik ifade değişikliklerini türün yeni 
üyelerine aktarabildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Davranış genetiği, kalıtım ve çevrenin insan 
özellikleri ve gelişimindeki bireysel farklılıklar üzerindeki etkisinin araştırıldığı alandır.

Çalışma Soruları 

1- İç salgı bezlerini genel anlamda tanımlayarak kısaca işlevlerinden söz ediniz.

2- İç salgı bezleri psikologlar için neden önemlidir?

3- Hipofiz bezinin yapısını tanıtarak işlevlerini kısaca açıklayınız.

4- Pineal bezi ile ışık arasındaki ilişki nedir?

5- İnsanların biyolojik ve psikolojik açılardan ortaklık ve farklılıklarını tartışınız.

6- Kalıtım-çevre tartışması bağlamında “boş levha” görüşünü değerlendiriniz.

7- “Kalıtım” ve “genetik” kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

8- Epigenetik kalıtım nedir ve hangi bakımdan önemlidir?

9- Davranışsal genetik çalışmaları, neden ikizler ve evlat edinilmiş çocuklar üzerinde sürdürülmektedir?

10- Paylaşılan ve paylaşılmayan çevre ne demektir?
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 4.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



IV. HAFTA: İNSANIN YAŞAM BOYU GELİŞİMİ 

Dört kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı düşünün. Dede/anneanne; anne/baba; onların genç ve yetişkin 
çocukları ve onların ergen veya küçük çocukları ya da bebekleri. Bu hoş görüntü, aynı zamanda, bize insanların 
yaşamları boyunca geçirdikleri değişimleri ortaya koymaktadır. Bir yandan da bu fotoğraf, bir insanın zaman 
çizgisi boyunca geçtiği farklı dönemleri bir arada göstermektedir.

İnsanlar (ve hatta hayvanlar da) bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan gelişip değişirler. Bu değişimler bir 
zaman çizgisi üzerinde gerçekleşir. Her birey, kendi başlangıcından ölümüne kadar uzanan bir yaşam hattında, 
kalıtımla devraldığı eğilimler ile çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimi yoluyla farklılaşarak ilerlemektedir. 

İnsanların yaşamları boyunca geçirdiği bu değişimler, insanın gelişim süreci dediğimiz akışı oluşturur. Geçen 
zaman, gündelik hayatta bize bu değişimlerin en önemli nedeni olarak gözükse de, aslında yaşın artması hiçbir 
şeyin nedeni veya açıklaması değildir. Gelişim sürecini incelerken, hem bireylerin zaman içinde geçirdikleri 
bu değişimleri betimlemek ve hem de bunların neden ve nasıl olduğunu açıklamak isteriz. 

Gelişim, döllenmeden ölüme kadar tüm yaşam boyunca devam eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir 
bireyin gelişim sürecini anlamaya çalışırken, o yaşamdaki kayıp ve kazançların birbirleriyle olan etkileşiminin 
dinamiğini gözden kaçırmamak gereklidir. Gelişimsel süreçler, çevre-kalıtım ve kayıp-kazanç etkileşimine 
bağlı olarak veya onlara göre biçim değiştirebilen ya da plastik bir yapıya sahiptir. Burada dikkat edilmesi 
gereken, bireylerin farklı kayıp-kazançlara farklı şekillerde uyum sağlayabilmeleridir. İnsanlar bireysel yaşam 
koşullarına bağlı olarak farklı yollardan geçerek ilerleyebilirler. Ancak bu durum, onların, yaşam hatlarında 
benzer noktalarda olabilmesine engel olmaz. 

İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bazı temel kaynaklar vardır.  Normatif ve yaşa bağlı olan etkiler, 
aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel etmenlerdir. Örneğin, menopoz veya 
ergenlikteki hormonal değişimler gibi biyolojik veya okula başlama yaşı, emeklilik yaşı gibi sosyo-kültürel 
ve çevresel etkiler. Aynı zamanda, normatif ve tarihe bağlı etkiler de vardır. Bu etkiler belirli bir tarihsel 
zaman aralığında yaşamakta olan her yaştan tüm bireylerin gelişimsel özelliklerini etkiler. Ekonomik değişim 
dönemleri, savaşlar, bilgisayar devrimi, büyük politik değişimler, salgın hastalıklar gibi.  Bir diğer önemli etki 
kaynağı, normatif olmayan yaşam olaylarıdır. Bunlar, bir bireyin yaşamını etkileyen temel/asli olayları içerir. 
Küçük yaşta ebeveyn kaybı, ergenlikte hamilelik, bir kaza ya da felaket gibi veya piyango/yarışma kazanma 
gibi. Ancak ister olumlu, isterse olumsuz olsun, bu gibi olayların etkileri her bireyde görülmeyebileceği gibi, 
her bireyi de aynı şekilde etkilemez.  Normatif olmayan yaşam olaylarının rolünü anlamak, bireyin bunlara 
nasıl uyum sağladığının incelenmesi ile ilgilidir.  Bu noktada gelişimin bir kayıp-kazanç etkileşimi olduğunu 
ve biçim değiştirebilir olduğunu yeniden hatırlamalıyız.

4.1. Gelişim Sürecinin İncelenmesi Nasıl Mümkün Olmaktadır? 

Az önceki büyük aile fotoğrafını düşününüz. Bu fotoğrafta, gelişimsel sürecin zaman hattı üzerindeki farklı 
dönemlerini de görebiliyoruz demiştik. Her ne kadar yaş/zaman gelişimi açıklayabilecek bir neden olmasa 
bile, insan yaşamının ayırt edilebilir dönemleri vardır. Bu dönemleri, doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, 
orta çocukluk, ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik (yaşlılık ) ve ölüm olarak tanımlıyoruz 
ve inceliyoruz. 

Bu dönemlerin bazılarının oldukça açık biyolojik karşılıkları vardır.  Örneğin doğum öncesi dönem, doğum 
ile sona erer; ergenlik dönemi hormonal değişimlerin başlaması ile görülür. Ancak bazıları kültürel/sosyal 
etmenlere de bağlıdır, yetişkinliğin başlaması ve dönemleri gibi. Ayrıca gelişimsel bir özellik çoğu zaman 
aniden ortaya çıkmış gibi görünse de, bu yavaş yavaş oluşan bazı küçük değişimlerin bir sonucu da olabilir. 
Bu yüzden, eğer somut ya da açık bir biyolojik değişim yoksa her dönem için esnek ve geniş bir yaş aralığı 
düşünmek gereklidir.

Gelişim sürecini yaş dediğimiz zaman hattı üzerindeki değişimlerin incelenmesi olarak ele aldığımıza göre, 
değişen bir şeyin nasıl değişmekte olduğunu anlamanın yolu ne olabilir? Bu sorun, gelişim psikolojisinde 
kullanılan bazı yöntemsel düzenlemelerle çözümlenmeye çalışılmaktadır. 



Bu konuyu bir örnekle açıklayayım. Çocuklar kalem tutabildikleri andan itibaren bir şeyler çizebilirler. Bu 
çizimler giderek karmaşıklaşır ve zaman içinde gerçek nesneye benzeyen bir hal alır. Diyelim ki, çocukların 
insan resmi çizimlerindeki bu değişimin yaşlar boyunca nasıl olduğunu, hangi yaşlarda ne tür değişimlerin 
ortaya çıktığını görmek istiyoruz. 

Bunun hemen aklımıza gelecek bir yolu, bir çocuk grubunu, düzenli aralıklarla (örneğin yılda bir) insan 
çizimleri yaptırarak 2 yaştan 8 yaşına kadar izlemektedir. Yani grup 2, 3, 4..8 yaşlarına geldiğinde yılda bir kez 
insan çiziminin karmaşıklığını değerlendirecek bir görev verilecektir. Böyle yaparak bir özelliğin ya da işlevin 
değişimini göstermenin bir yolunu, geçen zaman boyunca, belirli aralıklarla tekrarladığımız ölçümlerdeki 
performansın ne şekilde değiştiğini göstermek olarak tanımlamış oluruz. Bu yol boylamsal desen adıyla 
bilinmektedir. Ancak boylamsal desenlerde veri toplama süreci uzundur, daha masraflıdır ve geçen zaman 
boyunca katılımcı kayıpları olabilir. 

Bir diğer yol, bu kadar beklemek yerine, aynı anda, 2 – 8 yaş arası her yaş dilimindeki çocuklardan birer 
grup oluşturarak ölçüm almaktır. Böylece, insan resimlerinde her yaşta görülen/eklenen farklı unsurları 
tanımlamış ve çizimlerin ne kadar farklılaştığını göstermiş oluruz. Bu yola ise kesitsel desen denilmektedir. 
Ancak kesitsel desenlerde her yaş dilimindeki grupların çizimleri etkileyebilecek diğer özellikler açısından 
denkliğini sağlamak kolay olmayabilir. 

Bir üçüncü yol ise, bu iki temel desenin özelliklerini birleştirir, kesit alarak başlarız, daha sonra bu çocuk 
gruplarını zaman boyunca izlemeye devam ederiz. Bu yola ise ardışık desen denilmektedir. 

Araştırmacılar, ilgilendikleri işlevin ve değerlendirme yolunun özelliklerine göre, hangi deseni izleyeceklerine 
karar verirler.

4.2. Yaşamın ve Canlılığın Temelleri 

İnsan bir canlıdır ve biyolojik açıdan bütün diğer canlılar gibi, canlılığın sürdürülmesi temel amacına bağlı 
olarak kendini çoğaltan bir varlık olarak kabul edilebilir. Memeli sınıfına giren bir tür olarak insanlar için 
yaşam, dişilerdeki yumurta hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile 
başlar. 

İnsanlarda, yumurta üretme olgunluğuna erişmiş dişi, 26-28 günde bir yumurtalıklarından bir yumurta hücresi 
(ovum) salgılar. Bu hücre fallop kanallarından biri yoluyla rahme doğru ilerler. Bu ilerleyişi fallop kanallarının 
yüzeyindeki ince kirpiksi tüycükler sağlar. Eğer döllenmez ise yumurta birkaç saat içinde ölür. Cinsel birleşme 
ile dişinin vajinasından içeri giren sperm hücreleri, rahim boynundan rahme ve oradan da fallop kanallarına 
doğru ilerler. Spermlerin ilerlemesini ince uzun kuyruklarının hareketi sağlar. Yumurta hücresi spermler 
tarafından sarılır. Fakat ancak bir tanesi yumurta hücresinin içine girebilir ve böylece döllenme gerçekleşmiş 
olur. Döllenme, fallop kanallarında gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan organizmaya zigot adı verilir. 
Zigot adını verdiğimiz bu oluşum, hem kalıtımsal ve hem de çevresel etmenlere bağlı olarak gelişip değişir. 
Böylece doğum öncesi gelişim süreci başlamış olur. 

4.2.1. Yolculuk Var Yarına 

Doğum öncesi gelişme, üç safhada incelenmektedir. Her safhada gelişen organizma yapısal ve niteliksel olarak 
birbirinden farklıdır. Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan Germinal safhada zigot, fallop kanalları 
boyunca hücresel olarak bölünerek ilerlemeye devam eder ve rahime inerek rahim duvarına tutunur.  Zigot, 
rahim duvarına yerleştikten sonra, hem hücre sayısını arttırır ve hem de giderek özelleşen hücre grupları 
oluşturarak gelişimini sürdürür. İkinci hafta ile 8. Hafta arasında yer alan bu safhanın sonunda artık embriyon 
olmuştur. Bu ikinci safhaya embriyonik safha denilir, organizmanın anneyle alışverişini sağlayan plasenta, 
göbek kordonu ve amniyon kesesi gibi yapılar oluşmaya başlamıştır.  İkinci aydan itibaren, rahimde yaşayıp 
gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan bu organizma fetüs adını alır ve 3. aydan doğuma kadar olan 
bu süreye fetal safha denilir. Bu safha ile beraber artık tüm hücre grupları özelleşmiş, yerleşmiş ve yapısal bir 
değişiklik olmaksızın gelişmeye başlamıştır. 

Doğum öncesi dönemdeki gelişmeler üç aylık zaman birimleri halinde ele alınır. Birinci üç ayın son ayıyla 



beraber gelişen organizma fetüs halini aldığından orta ve son üç aylar fetal safhanın içinde yer alır. İnsanlarda 
gebelik süresi (bir diğer ifadeyle döllenmiş hücrenin dış dünyada yaşamaya hazır hale gelmesi için geçen 
süre) 266 gün veya 38 haftadır. Ancak döllenme zamanı çoğu durumda net olarak bilinemediği için, son adet 
tarihinden itibaren ölçülür ve 280 gün ya da 40 hafta olarak hesaplanır. İlk üç aylık dönemin sonunda, fetüsün 
boyu 7,5 cm ve ağırlığı 2,8 gr. kadardır. Bu dönemin ayırt edici özelliği temel anatomik yapıların oluşumudur. 
İlk üç aylık dönemin sonunda, belli

başlı organlar ve organ sistemleri ve beden parçalarının temel yapısı tamamlanmış ve ilkel organlar işlev 
görmeye başlamıştır. 

İkinci üç aylık dönemin sonunda ise, fetüsün boyu yaklaşık 35.5 cm. ve ağırlığı 500 gramdan biraz fazladır. Bu 
dönemin ayırt edici özelliği hızlı büyüme ve olgunlaşmadır. Dördüncü aydan itibaren kalp atışları dinlenebilir 
ve dönme, yuvarlanma gibi eşgüdümlü hareketleri yapabilir. Üçüncü üç aylık dönemde yağlanma artar, hatlar 
yuvarlaklaşır. Fetüs artık dışarıdan gelen seslere tepkiler verir ve çok daha hareketlidir. Uyku ve uyanıklık 
periyodları görülür, hemen tamamen insan görünümüne kavuşmuştur. Yaklaşık 51-52 cm boy ve 3.400 gr. 
ağırlık ile doğum beklenir.

Doğum süreci, anne ve bebeğin işbirliği ile gerçekleşen üç aşamalı bir süreçtir. Fetüs bir süre önce başı rahim 
ağzına gelecek şekilde ters dönmüştür. Doğumun başlamasıyla rahim kasılmaları giderek artacak ve böylece 
bebek annenin vücudundan dışarı çıkacaktır. Günümüzde doğumların önemli bir kısmının hastanelerde 
ve tıbbi imkanlardan yararlanarak yapılması, doğum komplikasyonlarını ve ölü doğumları önemli ölçüde 
azaltmıştır. 

Anneler doğumdan sonra yeni durumlarına uyum sağlamakla ilgili bir süreç geçirirler. Bu döneme, doğum 
sonrası dönem (post partum) denilmektedir. Ülkemizde bu dönem, halk arasında “lohusalık” dönemi olarak 
adlandırılır. Lohusalık, annenin bedeninin fiziksel olarak eski haline dönmesi ve psikolojik olarak çocuk 
büyütmeye uyum sağlaması için geçen ve yaklaşık 6 hafta kadar sürebilen bir dönemdir. Her şeyden önce, 
rahim eski haline döner, süt vermeyi de sağlayacak bir dizi hormonal değişim gerçekleşir, yumurta üretimi 
yeniden başlar. Aynı zamanda, hormonal değişimler, yorgunluk, yeni doğanın bakımıyla ilgili güven eksikliği 
veya yeni doğanın yoğun bir bakım ve ilgiye ihtiyaç duyması gibi nedenlerle duygusal düzensizlikler görülür. 
Bazı anneler kısa sürede bu dönemi atlatabilirler ancak bazıları için uzun sürer ve stresle baş edememe, kaygı 
ve depresyonla sonuçlanabilir. Doğum sonrası depresyonu, Amerika’da annelerin %70’inde görülmektedir. 
Ülkemizde yeni doğum yapan kadınlarda bu tür belirtiler görülse bile, bu gibi durumlarda psikiyatrik destek 
talebi çok düşük olduğu için mevcut verilerden bir sonuç çıkarmak uygun olmaz. Çünkü genç anneler böyle 
belirtileri olsa bile, önemsemiyor/ifade etmeye çekiniyor ve yardım istemiyor olabilirler.  Ancak ülkemizde 
lohusalık döneminin, geleneksel olarak genç annelerin ailelerinden sosyal ve duygusal destek görebilecekleri 
şekilde tanımlanması ve gündelik uygulamaların bu anlayışa göre düzenlenmesi sayesinde, dönemin daha 
kolay geçirilebildiği de düşünülebilir. 

4.2.2. Yeni Doğan 

İnsanlarda yeni doğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer canlılarda olduğu gibi, 
temel bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir canlıdır. 

İnsanların doğduklarında var kalma becerileri olarak refleksler ve içgüdülere sahiptirler. Refleksler, doğuştan 
getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bir diğer ifadeyle genetik olarak gelen hayatta 
kalma mekanizmalarıdır ve otomatik olarak, bebeğin kontrolü dışında ortaya çıkarlar. Bazı refleksler doğuşta 
vardır ve süreklidir; bazıları ise potansiyel olarak vardır ve olgunlaşma neticesinde ortaya çıkar;  bazıları ise 
doğuşta vardır fakat zamanla ortadan kalkar. Bebekler doğduklarında pek çok temel içgüdüye ve bunları 
gidermek için temel reflekslere sahiptirler.  Örneğin, beslenme temel bir içgüdüdür. Bebekler kaynağa dönme 
(yanağına bir şey değdiğinde bebekler o yöne doğru döner), emme ve yutma refleksleri ile bu ihtiyaçlarını 
giderebilirler. Yani emzirme esnasında bebekler annelerinin memesi yanaklarına değdiğinde o tarafa döner, 
ağızlarında hissettiklerinde ise emerler ve sütü yutabilirler. 

Yeni doğanın özellikleri:



Tüm beden sistemleri tamdır.
Büyüme ile  bedenin ebadı ve parçalarının oranlarında değişim görülür.
Yeni doğanın kalp atışı hızlı ve solunum sayısı yetişkinlere oranla yüksektir.
Mide hacmi,  yeni doğanda 30-90cm3tür. İki yaşta 500 cm3 olur. Anne sütünde 
bulunan besinleri sindirebilecek niteliktedir.
Boşaltım sistemi anne karnından itibaren işlev görmektedir.
İskelet sistemi doğumda tamdır. Ancak kemikler henüz sertleşmemiştir. 
Zamanla ebadı büyür,  kemikler sertleşir ve birbirine bağlanır.
Yeni doğan tüm kas hücrelerine sahiptir ve kaslar büyüdükçe güçleri artar.
Yeni doğanın vücut hareketleri denetimsizdir.
Tipik bir yeni doğan, yaklaşık 18 saat (10-21)uyur. Ancak bebeklerin uyku 
zamanları ve düzenleri farklılık gösterir.
Yetişkinler uykularının 1/5’ini rem uykusunda geçirirler. Ancak bebekler üç aya 
kadar uykularının yarısını rem uykusunda geçirir ve uykuları rem ile başlar.
Yetişkinlerde rüya rem uykusunda görülmektedir. Bebeklerde de uykuda Rem 
fazı olmasına rağmen rüya görüp görmediklerini bilebilmemiz mümkün değildir
İnsan yüzüne, sesine ve dokunuşuna tepki verirler.
Temel iletişim araçlarını kullanabilirler, duygularını ifade edebilirler.
Gözleriyle yetişkini izleyebilirler.
Yüz ifadelerini taklit edebilirler.
5-20 cm yakını görebilirler.
Doğum öncesinden itibaren işitebilir
Doğduklarında sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.
Hoş ve nahoş olarak koku ve tatları ayırt edebilirler; 1 günlük bebekler tatlı 
tatları ekşi ve acı tatlara tercih etmektedirler.

4.3. Yaşam Boyu Fiziksel Gelişim 

Fiziksel gelişim denildiğinde, bedensel büyüme, hareketler, duyum ve algı alanlarında olan değişimler 
incelenmektedir. Bu alanlar, yaşamın ilk yıllarında en hızlı ilerlemelerin görüldüğü alanlardır. 

4.3.1. Yaşam Boyu Fiziksel ve Bedensel Değişmeler 

Bedensel büyüme, doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları 
ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir. Küçük yaşlarda son derece hızlı seyreden bu süreç, 
orta çocuklukta görece olarak yavaşlar, ergenlik ile beraber yeniden hızlanır. Örneğin bebeğin vücut ağırlığı, 
ilk altı ayda ikiye katlanır;  bir yaşına geldiğinde yaklaşık üç katına çıkmıştır. Büyüme hızındaki bu azalma 
eğilimi, genel olarak bir önceki yıldan az; bir sonraki yıldan fazla olacak şekilde ergenliğe kadar devam 
edecektir. Ancak ergenlik döneminde büyüme hormonlarının kana karışmasıyla ergenler çok yüksek bir hızla 
büyüyebilmektedirler. İlk önce, eller ve ayaklar yetişkin boyutlarına ulaşır, daha sonra kol ve bacaklar büyür, 
gövde en yavaş değişen kısımdır. Bu dönemde ortaya çıkan sakarlığın en önemli nedeni, beden parçalarının 
büyümeleri arasındaki bu uyumsuzluktur. Ergenler bu dönemde cinsel gelişimlerini de tamamlar ve yeni bir 
canlı üretebilecek fiziksel yeterliliğe ulaşırlar. Aynı zamanda beyinde de bazı değişiklikler olur.

İlk yetişkinlikten itibaren potansiyel kaynaklı bedensel büyüme ortadan kalkar. İlk yetişkinlikte beden 
fiziksel açıdan en sağlam ve en iyi çalışan bir dönemini yaşamaktadır.  Ancak, bedendeki değişimler geçen 
zaman boyunca devam etmektedir. Orta yetişkinlikte, yavaş yavaş tüm alanlarda bir duraklama görülür. 
Ellili yaşlardan itibaren fiziksel güç kayıpları hissedilmeye başlanır, şeker hastalıkları, damar hastalıkları gibi 
kronik rahatsızlar başlar. Hormonal değişimler sonucu kadınlarda yumurta üretimi durur, erkekler ise miktar 
ve kalitesi azalmakla birlikte yaşamlarının sonuna kadar sperm üretebilirler. İleri yaşlılıkta organların işlev 
kapasitelerinde azalma ortaya çıkar ve kimi bireylerde boy kısalması görülebilir. 

Hareket (motor) gelişimi, insanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hale gelmeleri ve zaman 
boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsar. Hareketler kullanılan kas gruplarına dayalı olarak 
sınıflanır; büyük kas hareket becerileri, yürüme, zıplama, merdiven inip çıkma gibi uzun kasların kullanımını; 
küçük kas hareket becerileri ise çizme, hamurla oynama, kaşık kullanma, düğme ilikleme gibi kısa kasların 
kullanımını içerir. Bazı hareketler ise her iki kas grubunun eşgüdümlü kullanımını gerektirir, topla oynamak 
gibi. Pek çok hareketin gelişimi büyük kaslar düzeyinde başlar ve zamanla küçük kasların da kullanılabilir 
hale gelmesiyle incelir. Top ile oynayan bir çocuğun 1.5 yaşındaki ve 15 yaşındaki halini gözümüzde 
canlandırdığımızda bu akışı fark edebiliriz. 1.5 yaşında kocaman ve hafif bir topu gövdesinden de güç alarak 
iki koluyla atan çocuk, 15 yaşına geldiğinde parmaklarıyla topu kavrayıp sürebilir hale gelecektir. 



Bazı motor gelişim evreleri

Bu gelişim nasıl mümkün olmaktadır? Bir hareket becerisi her zaman kas ve sinirlerin kullanımıyla ilgilidir 
ve her belirli işlev için belirli bir fiziksel olgunlaşma düzeyi gereklidir. İnsanların yapabildikleri sabit bazı 
hareketler varmış gibi görünse de aslında duruma uygun hareket çoğu zaman duruma özgü çözümler 
gerektirmektedir. Dinamik Sistemler Teorisine göre, bebekler bir hareket yapmak için bir şeyleri algılamalı ve 
çevreleri tarafından eyleme güdülenmiş olmalıdır. Bebekler bir şeyi yapmaya güdülendikleri zaman yeni bir 
hareket becerisi edinebilirler.

Hem büyük hem küçük kaslar için temel hareket becerilerinin kazanımı orta çocukluğun sonunda 
tamamlanmış olmakla birlikte, ilgi alanları ve uzmanlaşmaya bağlı olarak hareketlerin icrasındaki incelme ve 
yeni hareketler edinme yaşam boyu devam edebilir. Orta yaştan itibaren bedensel ve duyusal özelliklere bağlı 
olarak yavaşlama ve koordinasyonda zayıflama görülebilmektedir. 

4.3.2. Duyular ve Algının Gelişimi 

İnsanlarda duyusal sistemler doğumdan itibaren oldukça iyi çalışıyor durumdadır ve bebeklikte hızla 
yetişkinlere yakın bir düzeye ulaşır. 

Görme: Uzun yıllar bebeklerin doğduklarında göremedikleri kabul edilirdi. Bugün görebildiklerini biliyoruz 
ancak görüşteki keskinlik bir yetişkinden düşüktür. Görüş keskinliği kısa bir süre içinde artar. Bebekler insan 
yüzüne duyarlıdırlar ve diğer nesnelerden daha fazla bakarlar. 12 saatlik bir bebek, annesinin yüzünü diğer 
yüzlere tercih eder. Üç aylık olmadan bebekler görme ile sesi birleştirirler. Algısal değişmezlik, insanların 
dünyayı değişmeyen nesnelerden oluştuğunu anlamasını sağlayan önemli bir işlevdir. Bu konuya duyumlar 
ve algı bölümünde yeniden değineceğiz. Üç aylık bebeklerde, algısal değişmezliğin iki önemli yönü olan boyut 
ve şekil sürekliliği olduğu ortaya konulmuştur. Yine bu aylarda bebekler derinliği de algılamaya başlarlar. 

İşitme: Doğum öncesinden itibaren vardır. Fetüs, hamileliğin son iki ayında, annesinin sesi, müzik ve gibi 
sesleri işitebilir ve tepki verir. Bazı çalışmalarda gebeliğin son aylarında düzenli olarak maruz kalınan ses 
örüntülerinin doğumdan sonra hatırlanabildiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bebeklik döneminde sesin 
perdelerini birbirinden ayırma gelişir. 

Dokunma: Bebekler doğduklarından itibaren dokunmaya tepki verirler, başlangıçta istemsiz de olsa, kendileri 
de dokunurlar. Yeni doğanlar bile görme ile dokunma duyusundan gelen malumatları birleştirebilirler 
ve iki aylık bebekler bu iki duyuyu eş güdümlü olarak kullanabilirler. Uzun yıllar yeni doğanların ağrı 
hissedemedikleri sanılmaktaydı. Ancak yeni çalışmalarda yeni doğanların ağrı ve acı hissettikleri ortaya 
konulmuştur. 

Koklama: Yeni doğanlar kokuları ayırabilirler. Vanilya ve çiçek kokularını, balık ve çürük yumurta kokusuna 
tercih ettikleri ortaya konulmuştur. Birinci haftadan sonra annelerinin kokularını tanıyabilirler. 



Tat Duyusu: Doğum öncesinden itibaren tat duyusunun olduğu doğrultusunda araştırma bulguları 
bulunmaktadır. Dokuz aylık fetüs, amniyon sıvısına sakarin eklendiğinde, daha sık ağız hareketleri 
yapmaktadır. İki saatlik bebekler, şekerli, acı ve ekşi tatlarda farklı yüz ifadeleri takınmaktadır. 

4.3.3. Duyular Arası Algılama ve Algı-Hareket Bütünleştirmesi

Yeni doğan bir bebek bile bir ses duyduğunda o yöne doğru bakar. Bu, insanların yeni doğdukları zamanlardan 
itibaren en az iki duyuyu eşgüdümlü bir şekilde kullanabildiklerini göstermektedir. Ancak, karmaşık ve çoklu 
durumlarda duyulardan gelen malumatları bütünleştirme ikinci altı ay içinde yapılabilmektedir. Bu durum 
aynı zamanda, algı ile eylem/hareket arasındaki bağlantılarla da ilgilidir. Kardeşi renkli bir oyuncağı sallayan 
bir küçük çocuğu düşünün, çocuk bunu algıladığında ona ulaşmak için harekete geçecek ve bir dizi eylemde 
bulunacaktır. Bu çaba, küçük çocuğun pek çok algısal verinin hareketlerle bütünleştirilmesini gerektiren bir 
yeni beceriler edinme fırsatıdır.  Çocuk, örneğin dengesini nasıl koruyacağı, etraftaki nesnelere nasıl erişeceği 
ve çeşitli yüzey ya da alanlarda nasıl yürüyeceğini öğrenmek için algısal verilerle kendi hareketlerini sürekli 
koordine eder. Algı eylemi sağlar, eylem ise yeni algılama olanakları sağlar. Bütün bunlar algısal gelişimin 
çevre ile etkileşime dayalı olarak,  duyuların bütünleştirilmesi ve hareket becerilerinin işbirliği ile gelişen 
işlevler olduğunu göstermektedir. 

İnsanlarda duyusal gelişim çok erken yaşlarda tamamlanır. Orta yetişkinliğe kadar duyusal ve algısal 
kapasitede bir değişim yaşanmaz. Ancak orta yaşlardan itibaren, yavaş yavaş, duyularda kayıplar görülmeye 
başlanılır. Yaşlı bireylerde (65 yaş üstü) tipik bir şekilde yakın görme, işitme sorunları, tat hissinde azalma 
görülür. Gündelik hayatta 50 yaş ve sonrası yetişkinlerde görülen yüksek sesle TV dinleme, yemeklerin/
meyvelerin tatsız tuzsuz olduğundan yakınılması gibi davranışlar çoğunlukla bu kayıplarla ilgilidir. 

İnsan gelişimi, belirli bir tarihi ve kültürel bağlam içerisinde bedensel, duyusal, algısal, bilişsel, duygusal ve 
sosyal alanlardaki değişimlerin etkileşimsel bir sonucudur. Bu bölümde gelişimsel süreçleri anlayabilmek 
için gerekli temel bilgileri gözden geçirdik ve yaşam boyunca olan bedensel, duyusal ve algısal değişimleri 
inceledik. Bir sonraki bölümde ise insan yaşamındaki bilişsel, duygusal ve sosyal değişimlerden söz edeceğiz.  
Ancak her alandaki değişimlerin aslında birbirini etkilemekte ve değiştirmekte olduğunu da unutmamamız 
gerekir. 

Özet

Gelişim, döllenmeden ölüme kadar tüm yaşam boyunca devam eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 
Gelişimsel süreçler, çevre-kalıtım ve kayıp-kazanç etkileşimine bağlı olarak veya onlara göre biçim değiştirebilen 
ya da plastik bir yapıya sahiptir. Memeli sınıfına giren bir tür olarak insanlar için yaşam, dişilerdeki yumurta 
hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile başlar. Gebelik 38 hafta sürer. 
İnsanlarda yeni doğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer canlılarda olduğu gibi, 
temel bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir canlıdır. Refleksler, doğuştan 
getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bebekler doğduklarında pek çok temel 
içgüdüye ve bunları gidermek için temel reflekslere sahiptirler. “Fiziksel gelişim” altında, bedensel büyüme, 
hareketler, duyum ve algı alanlarında olan değişimler incelenmektedir. Bu alanlar, yaşamın ilk yıllarında en 
hızlı ilerlemelerin görüldüğü alanlardır. Bedensel büyüme, doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna 
kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir. Hareket (motor) 
gelişimi, insanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hale gelmeleri ve zaman boyunca hareket 
becerilerindeki değişimleri kapsar. Bir hareket becerisi her zaman kas ve sinirlerin kullanımıyla ilgilidir ve 
her belirli işlev için belirli bir fiziksel olgunlaşma düzeyi gereklidir. İnsanlarda duyusal sistemler doğumdan 
itibaren oldukça iyi çalışıyor durumdadır ve bebeklikte hızla yetişkinlere yakın bir düzeye ulaşır. İnsanlar, yeni 
doğdukları zamanlardan itibaren en az iki duyuyu eşgüdümlü bir şekilde kullanabilirler. Ancak, karmaşık 
ve çoklu durumlarda duyulardan gelen malumatları bütünleştirme ikinci altı ay içinde yapılabilmektedir. Bu 
durum aynı zamanda, algı ile eylem/hareket arasındaki bağlantılarla da ilgilidir.

Çalışma Soruları 



1. Yaşa bağlı normatif etkileri örnek vererek kısaca açıklayınız.

2. İnsan yaşamının genel dönemleri nelerdir?

3. Boylamsal ve kesitsel araştırma desenleri arasındaki temel farklılık nedir?

4. Zigot ne demektir?

5. Doğum öncesi gelişim safhalarını kısaca açıklayınız.

6. Refleks nedir? Yeni doğan için önemini tartışınız.

7. Ergenlerin genellikle sakar olmalarını nasıl açıklarsınız?

8. Algı ve hareket arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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 5.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



V. HAFTA: İNSANIN YAŞAM BOYU GELİŞİMİ

Bu bölümde insan gelişiminin iki önemli alanında, bilişsel ve sosyal – duygusal gelişim alanlarında yaşam 
boyu ortaya çıkan değişimleri inceleyeceğiz. 

5.1. Bilişsel Gelişme 

Yeni doğan bir bebeği düşünün. Gelirken getirdiği bazı yeterlilikleri ve eğilimleri olmakla birlikte, içinde 
yaşadığı dünyayı, kendinin ve diğerlerinin zihinlerini anlamak, açıklamak ve anlamlandırmak için oldukça 
uzun bir yolu vardır. İnsanlar dünya hakkındaki kavram, fikir ve anlayışlarını yaşadıkları süre boyunca 
edinir, geliştirir ve değiştirirler. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, insanlarda zihinsel/bilişsel gelişimin çocukluk 
süresince olagelen ve yetişkin olunduğunda sona eren bir süreç olduğu düşünülmekteyse de, bugün bu 
değişimin niceliksel ve niteliksel olarak yaşamın sonuna kadar devam ettiğini kabul ediyoruz artık.

İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiği bilişsel gelişimin inceleme alanına 
girmektedir. Bu alanda ele alınabilecek pekçok konu bulunmaktadır. Ancak, biz zihinsel gelişim sürecini farklı 
açılardan açıklayan iki önemli kuramcıdan ve yaşam boyunca bilişsel işlevlerde görülen bazı değişimlerden 
söz edeceğiz. 

5.1.1. Jean Piaget  (1896-1980) ve Bilişsel Gelişme Kuramı 

Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak, küçük çocukların dünyayı 
nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur. Bugün kuramı pek 
çok yönden eleştirilmekte ve farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte, Piaget hala bilişsel gelişim alanının en 
önemli ve etkili isimlerinden biridir. Bunun bir nedeni, kuramının deneysel olarak araştırabilir hipotezlerin 
üretilebilmesi için son derece verimli olması ve böylece yeni araştırmalara kaynaklık edebilmesidir. 

Piaget’nin bilişsel gelişme kuramı, hem bilginin nasıl edinildiğine, çocuk düşüncesinin işleyişi ve bilgiyi 
nasıl ürettiğine ilişkin epistemolojik bir yaklaşımı ve hem de bu değişimin bir evreler silsilesi halinde nasıl 
karmaşıklaştığını açıklayan gelişimsel evreleri içerir. 

Şimdi Piaget’nin bakış açısından bakalım ve bir çocuğun/insanın dünya hakkındaki bilgiyi nasıl edindiği veya 
kendisinin tabiriyle “yapılandırdığını” anlamaya çalışalım. Ancak, önce şunu bilmemiz gerekir, Piaget’ye 
göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğilimi vardır: Uyum sağlama (Adaptation) ve Örgütleme 
(Organization). Nasıl ki insan bir yiyecek yediğinde onu içine alır, sindirir, bedenine mal eder ve ona uyum 
sağlamış olur; işte tam da böyle zihin de, bir bilgiyi alır, sindirir ve kendine mal eder ve bu yeni bilgiye 
uyum sağlar. Buradaki uyumun gündelik hayatta kullandığımız gibi diğer insanlar ya da ortamlara uyum 
sağlamaktan farklı kullanıldığına dikkat ediniz. Aynı zamanda zihin, dış dünyadan aldığı bilgileri karışık 
yığınlar halinde biriktirmez, onları çeşitli şekillerde bütünleştirir, düzenler, sınıflar, geneller yani bir diğer 
ifade ile örgütler.  Zihin bütün bunları yaparken dengede durma /dengeleme eğilimi taşımaktadır. Bir diğer 
ifadeyle, hem yeni bilgilere uyum sağlamalı, hem eskileri ve yenileri birleştirerek sınıflanmış ve genellenmiş 
bütünler halinde düzenlemeli ve böylece eskilerle yenilerin dengesini kurmalıdır. 

Böyle bir şey nasıl yapılmaktadır? Piaget’ye göre zihin bu dengeyi sağlamak için iki tür işlev kullanır: 
Özümleme (Assimilation) ve Uyumsama (Accomodation). Küçük bir çocuk ile annesinin hayvanlarla ilgili 
resimli bir kitaba baktığını hayal ediniz.

Olası bir konuşma şöyle olabilir: 

Ç: Bu kedi,                

A: Evet, bu bir kedi, sarı kedi. 

Ç: Bu Köpek,          

A: Evet, bu da beyaz bir köpek, ne uzun kulakları var değil mi? 

Ç: Aa, bak bu da bir kedi.......kocaman kedi                                 



A: Hmm, Kediye benzeyen bir hayvan. 

Ç: Herşeyi çok büyük, ağzı, bıyıkları, kuyruğu..    

A: Sarı kediye bakalım mı bir daha 

Ç: Ama bu başkaymış çok, rengi de başka ...  

A: Hem ensesinde uzun tüyleri de yok

Ç: Evet, bu başka bir şey bence,                         

A: Evet, sanırım bu bir aslan. 

Bu konuşmada çocuk, ilk sayfalarda önceden tanıdığı nesnelerle karşılaşmış ve bunlara ilişkin bilişsel yapılara 
sahip olduğu için onları bilmiş ve özümlemiştir. Üçüncü sayfada ise bilmediği bir nesne görmüş, bunu daha 
önce bildikleriyle açıklamaya (özümlemeye)  çalışmış ancak yapamamıştır. O zaman bu yeni nesneye yeni 
bir yer açması, yeni bir bilişsel yapı oluşturması yani ona uyumsaması gerekli olmuştur. Yeni bir nesneyle 
karşılaşmış; bunun eski bilgileriyle farkını ve benzerliklerini gözeterek bir denge sağlamak için yeni bir yapı 
kurmuş veya mevcutları yeniden yapılandırmıştır. 

Her yeni bilgi parçacığı (daha öncekilere uymayan), zihinde bir dengesizlik yaratır. Zihin, örgütlü yapısını 
muhafaza etmek ve uyum sağlamak eğilimlerinden ötürü, bir denge kurmalıdır ve bunun için özümleme 
ve uyumsamayı kullanır. Böylece giderek daha fazla karmaşıklaşır. Piaget’ye göre, zihinsel gelişme, zihnin, 
sürekli denge-dengesizlik-yeniden denge kurmasıyla mümkün olmaktadır. 

Piaget, aynı zamanda, çocukların dış dünyadan gelen bilgileri yapılandırırken, her aşamasında farklı bilgi 
edinme yollarını içeren bir evreler dizisi geçirdiğini öngörür.  Her evre, yaklaşık bir yaş aralığını kapsar 
ancak başlangıç ve bitişleri esnek olarak tanımlanmıştır. Evreler atlanamazlar, hiyerarşiktirler ve kültürden 
bağımsızdırlar. Yani dünyanın her yerinde çocuk düşüncesi bu belirli sıradan geçerek değişmektedir.  Her 
evreyi niteleyen belirli bir bilgi edinme yolu vardır ve bu yollar giderek karmaşıklaşmaktadır. 

Piaget’nin bilişsel gelişim evreleri, doğumdan başlar ve 13-14 yaşlarında soyut düşünmeye ulaşılması ile sona 
erer. Şimdi bu dört evreye ve kazanımlarına bir göz atalım. 

1- Duyu - Hareket Evresi (0-2 yaş): Temel bilgi edinme yolu duyular ve hareketlerdir. Evrenin temel kazanımları 
niyetli/amaçlı davranışın başlaması ve nesne sürekliliğinin edinilmesidir. Nesne sürekliliği yani nesnelerin/
şeylerin görüş alanı dışına çıktıkları zamanda var olduklarının bilgisi, zihinsel gelişim için çok önemli bir 
kazanımdır. Çünkü nesnelerin zihinde temsil edilebildiklerinin bir göstergesidir. 

2- İşlem Öncesi Evre ( 2-7 yaş): Temel bilgi edinme yolu kavram, temsil ve imgeler oluşturma ve bunlar 
arasında basit mantıksal ilişkilerin kurulmasıdır. Düşünce ben merkezcidir ve çocuk başkalarının kanı ve 
izlenimlerinin kendisininkinden farklı olacağını anlayamaz. Ayrıca, animistik düşünce, yani cansızlara canlılık 
nitelikleri atfetme görülür (yaprakları ağaç iter, onlar da düşer gibi). 

3- Somut İşlemler Evresi ( 7-11 yaş): Temel bilgi edinme yolu somut nesne veya gösterimlerle basit muhakemenin 
yürütülmesidir. Somut olarak üzerinde çalıştığında değişmezlik, sınıflar arası ilişkiler üzerinde nesnelerin bir 
kaç boyutu birden göz önüne alınarak muhakeme yürütülebilir. Bu evrede nesne korunumu kazanılmıştır. 
Nesne korunumu, nesnelerin bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılarından 
aynı kalabildiklerinin anlaşılmasıdır. Aynı miktarda suyun ince uzun bir bardak ile yayvan bir kasedeki 
görünüşlerini gözünüzde canlandırın. Fiziksel ipuçları bize uzun bardaktaki suyun daha çok göründüğünü 
söylemektedir çünkü mekanda daha fazla yer işgal etmektedir. Piaget’ye göre, işlem öncesi dönemdeki çocuk, 
bu fiziksel görüntüye önem verir ve daha çok olduğunu söyler. Ancak somut işlemler dönemindeki çocuk, 
görüntüsü değişse bile suyun aynı kaldığını anlayabilir.

4- Soyut İşlemler Evresi (12 yaş ve sonrası): Temel bilgi edinme yolu soyut kavramlar (bu dünyada fiziksel bir 
karşılığı bulunmayan) üzerinde muhakeme yürütülmesidir. Soyut önermeler, varsayımlar, koşullu düşünme 
(eğer... olsaydı, ... olabilirdi gibi) anlaşılabilir ve kullanılabilir. Piaget’ye göre insan düşüncesinin gelişimi, 



soyut işlemlerle muhakeme yapılabilir hale gelindiğinde tamamlanmış olur. 

Bugün, gelişim sürecinin evrensel, hiyerarşik, ardışık ve niteliksel olarak birbirinden farklı evreler halinde 
ilerleyip ilerlemediği çok ciddi bir tartışma konusudur ve aynı zamanda yeni araştırmalar çocukların 
Piagetinin öngördüğünden çok daha erken zamanlarda pek çok işlevi icra edebildiklerini göstermektedir. 
Aynı zamanda günümüzde, gelişen küçük insanın, Piaget’nin tabiriyle “dünyayı keşfe çıkmış yalnız bir bilim 
adamı”  olmaktan çok, her zaman diğer insanlarla iletişim ve etkileşim içinde olan ve  işbirliği yapan bir varlık 
olarak ele alınmaya başlandığını da gözden kaçırmamak gerekir. Bu çerçevede, Piaget ile hemen hemen aynı 
zamanda yaşamış olmakla birlikte, farklı bir bakış açışı ortaya koyan bir başka isimden, L.S. Vigotsky’den söz 
etmemiz gerekecektir.

5.1.2. Lev Semyonoviç Vigotsky (1886-1934): 

Günümüzde, yukarıda söz edilen şekliyle, gelişen insana bakış açışının değişmekte olması, Vigotsky’nin 
yeniden ele alınmasını ve onun görüşlerinden yola çıkan araştırmaların yürütülmesini sağlamıştır.

Vigotsky’ye göre, bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. 
Çocuk, bir boşluk içinde hareket eden sabit ve evrensel bir organizma değildir. Bir çocuk, düşünme ve anlama 
yollarını öncelikle çocuk-çocuk veya yetişkin-çocuk arasında paylaşılan sosyal süreçler yoluyla geliştirir. Bir 
diğer ifade ile çocuklar çevrelerindeki insanlar vasıtasıyla öğrenmektedirler. Bu durumun en açık örneği 
dildir. Dil, sosyal bir iletişim aracı olsa da, bu sosyal araç zihinler arasında olanı (çocuk-çocuk; çocuk-yetişkin), 
çocuğun zihninin içine dönüştürür. Dil düşünceyi yönlendirir, düzenler, gerçeklik sınıflarını örgütler, geçmişi 
temsil eder ve geleceği planlar. Dil ve düşünce, dinamik olarak ilişkilidir. Dili anlamak ve üretmek, düşünce 
sürecini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dönüştürür. Sonuç olarak, zihnin doğası her zaman sosyaldir. 

Bu yüzden, bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek başına iken yapabildikleri iken, üst sınırı, bir başka yetişkin 
ya da becerili bir akran ile birlikte yapabildikleridir. Vigotsky, bu aralığa ya da potansiyele Yakınsak Gelişim 
Alanı demiştir. Zihinsel gelişme, çocuğa sağlanan teşviğin ya da cesaretlendirmenin miktarı ve bilginin çocuğa 
uygunluğuna bağlı olarak, farklı bilişsel alanlarda farklı oranlarda olabilir. Böylece zihinsel gelişme, evreler 
ile ilerlemesi gerekmeyen sürekli içselleştirmelerle oluşur. Gündelik hayattaki etkileşimlerde, daha becerili 
bir akran veya bir yetişkin, çocuğun sahip olduğu yetileri temel alarak şu anda bulunduğu noktadan biraz 
ileri yeterlik düzeyini destekleyen etkinlikler sunmaktadır. Bu destek, tıpkı inşaat yapılırken kurulan geçiçi 
bir iskelenin işçileri desteklemesi gibi, çocuğun ortaya çıkmakta olan becerilerini geçici olarak destekler. Buna 
Yapı İskelesi Kurma denilebilir.

Vigotsky’nin kuramı, gerek Rusça yazılmış olması, gerek Piaget görüşlerinin egemenliği nedeniyle uzun 
yıllar ihmal edilmiştir. Günümüzün insanı anlayış eğilimlerini açıklamak için son derece elverişli bir model 
sunmakla birlikte, yakınsak gelişim alanı, yapı iskelesi kurma ve küçük grup etkileşimlerin bilişsel düzeyleri 
gibi kavramları araştırılabilir şekilde çalışmak kolay değildir. Ancak günümüzde bu konudaki çalışmalar 
artarak sürmektedir. 

1.1.3. Yaşam Boyu Bilişsel İşlevlerdeki Değişimler 

Çok küçük bebeğin annesinin yüzünü ya da bir oyuncağın nasıl hareket ettiğini hatırlamasını bekler misiniz? 
Görsel tanıma ile ilgili araştırmalar, bebeklerin 3 günlükten itibaren, annelerini yabancılardan ayırabildiklerini 
göstermiştir. Bir araştırmada üç günlükten küçük bebeklerin annelerinin yüzlerini gösteren video kayıtlarını 
izlerken, görsel olarak benzer yabancı yüzlere oranla, anlamlı olarak daha fazla emme tepkisi gösterdiklerini 
ortaya konulmuştur. Yeni doğanlar annelerinin sesini ve yüzünü hatırlamakta, 6 aylık bebekler hareketli 
oyuncakları nasıl hareket ettirdiklerini 2 hafta sonrasında bile hatırlayabilmektedirler. 14-ay civarında 
bebekler gösterildikten 3 hafta sonra hareketi nasıl taklit ettiklerini hatırlayabilirler. Hafıza, çocukların 
bilişsel gelişimleri için temel bir süreçtir. Yetişkinler ve çocuklar genellikle 3 yaştan önceki olayları çok az 
hatırlamalarına rağmen, bilinçli hafıza 7 aylıkken bile kullanılmaya başlanır. Kısa süreli hafıza, okul öncesi 
dönem boyunca artmaktadır. Kısa süreli hafıza testlerinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğun 2 birimi; 7 yaşlarında 
ise 5-6 birimi tekrar etmesini bekleriz. 7-13 yaşları arasında hafıza genişliği 1-1,5 birim artar. Ortalama bir 
yetişkinin kısa süreli bellek kapasitesi, 7 + - 2 birim olarak kabul edildiğine göre, çocuklar son çocuklukta 



beklenen kapasiteye ulaşabilirler. 

Bilişsel gelişim için bir diğer önemli işlev olan dikkat yoğunlaştırma becerisi, okul öncesi yıllarda önemli ölçüde 
değişkenlik gösterir. Küçük çocuklar çevrede gezinir, dikkatlerini bir etkinlikten diğerine yönlendirir, nesne 
ve olaylar üzerinde pek az zaman harcarlar. Ancak küçük çocuklarda tanıma becerisi oldukça gelişmiştir. Bir 
araştırmada küçük çocukların televizyona izleme davranışları doğal ortamlarında filme alınmıştır. Sonuçlara 
göre okul öncesi dönem boyunca televizyona yönelik görsel dikkat hatırı sayılır ölçüde artmaktadır. 

Bu tür temel işlevlerde çocuklar okul yıllarına kadar hızla ilerler ve ortalama bir kapasiteye ulaşırlar. Ancak 
bilişsel stratejilerin kullanımı okul yılları ile birlikte artmaktadır. Örneğin küçük çocuklar bir şeyi daha kolay 
hatırlamak için yalnızca tekrar stratejisini kullanırlar. Fakat daha büyük çocuklar birbirlerini çağrıştıranları 
(peynir-ekmek gibi) grupladıklarında daha kolay hatırlayabileceklerini düşünebilirler. Bu tür bilişsel 
stratejilerin kullanımı okul yılları boyunca hızla artar ve karmaşıklaşır. Ergenlik ve ilk yetişkinlikte bilişsel 
işlevlerin kullanımında belirgin bir değişiklik yaşanmaz. 

Bununla beraber, orta yetişkinlik döneminden itibaren bilişsel işlevlerde pek çok değişim söz konusu olacaktır. 
Bedensel ve duyusal alanlarda yavaş yavaş başlayan kayıpların etkileri, yetişkinlikte, hız ve koordinasyon 
gerektiren görevlerde yavaşlama, kısa süreli bellek görevlerinde gerileme şeklinde görülebilir. Genel olarak 
yetişkinlikler hemen her alanda gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60 yaş arasında tepki zamanlarında 
ortalama %20’lik bir yavaşlama söz konusudur. Karmaşık etkinliklerde bu yavaşlama daha fazladır. Ancak 
hız ile niteliği birbirine karıştırmamak gerekir.  Orta yetişkinler, daha karmaşık ve çok boyutlu düşünebilirler. 
Daha uzun vadeli planlama yapabilir ve olası sonuçları daha iyi değerlendirebilirler. Örneğin bilim insanları 
ve yaratıcı bireylerin üretimleri incelendiğinde, yaş ilerledikce üretim düzenliliğinde bir artış olduğu ve en iyi 
ürünlerin/eserlerin orta yaş dönemi yaşlarında verildiği örülmüştür. Bazı araştırmacılar, yetişkinlerin, insan, 
düşünce, duygu, nesne...lerin çelişik yönlerin bir toplamından oluştuğunu fark ettiklerini; iyi ve kötü gibi zıt 
kavramların birbirine ihtiyacı olduğunu veya birarada bulunabileceğini kavradıklarını belirtmektedir. Yetişkin 
düşüncesi, çelişik bir durumda seçeneği saf dışı etmek yerine hepsini daha geniş bir çerçevede toplamayı 
öğrenmiştir.

Ergenlik döneminden orta yetişkinliğe kadar izlenen bireylerden elde edilen sonuçlar,  bazı bireylerin zihinsel 
becerilerinin arttığını, bazılarının ise azaldığını göstermektedir.  Genellikle eğitim düzeyi, kişilik özellikleri, 
yaşam tarzı, kronik hastalıkların sayısı ve düzeyi bu değişimlerin mahiyetini etkilemektedir. Eğer bireyler 
eğitimli ise, fiziksel sağlıkları kötü değilse, ortalama veya iyi yaşam koşullarına sahiplerse ve duygusal açıdan 
aşırı yıpranmamışlarsa, ileri yaşlarda da (65 ve sonrası) zihinsel performanslarını koruyabilmektedirler. Sonuç 
olarak, sağlıklı beslenen, ömürleri boyunca zihinsel yönden aktif olan ve fiziksel olarak kendilerine bakan 
bireylerde yaşları gereği tepki hızlarında bir düşüş görülmesine rağmen, zihinsel yeterliliklerinde bir düşüş 
görülmemektedir.

5.2. Sosyal Gelişme 

İnsanlar her zaman diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Yetişkin bir birey tek başına yaşıyor olsa bile, daima onu 
çevreleyen, imkanlarından yararlandığı ve içine girip çıktığı bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Bu ağ, ailesi ve 
yakın çevresinden başlayıp içinde yaşadığı toplum ve hatta dünyayı kapsar. Bireylerin sosyal etkileşimleri ve 
bu etkileşimdeki rolleri ve beklentileri yaşam süreleri boyunca değişir. Bu süreç onların sosyal gelişimlerini 
oluşturur. 

Sosyal gelişme hem makro ve hem de mikro düzeyde içinde yaşanılan toplumsal ve kültürel ortamdan 
etkilendiği gibi bireysel özelliklerden de etkilenir. Bir diğer ifadeyle, bu ikisinin karşılıklı etkileşimi neticesinde 
ortaya çıkar. Bu bakış açısının bir örneğini, Erikson’nun psiko-sosyal gelişimi tanımlayan kuramında görebiliriz. 

5.2.1. E. Erikson (1902-1994) ve Psikososyal Gelişim Kuramı

Psikanalitik yönelimli bir kuramcı olan Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam 
eden 8 evre halinde tanımlamıştır. Ortaya attığı evreler özellikle küçük yaşlarda psikanalitik bakış açısının 
kabulleri üzerine oturtulmuş olmakla birlikte, günümüzde kuramının bu yönü pek vurgulanmamaktadır 



Erikson’un psiko-sosyal evreleri, Piaget’de olduğu gibi aşamalılık içerirler, evrenseldirler ve yaklaşık yaş 
karşılıkları bulunmaktadır. 

Her bir evre, bir karşıtlığı ya da bir çatışmayı içerir. Birey bu karşıtlığı ya da çatışmayı olumlu yönde 
çözümleyerek bir üst evreye geçer. Çatışma olumsuz yönlü çözülmüş veya tam çözülememiş olsa bile, 
toplumsal ve kültürel etmenler bireyin bir üst evreye geçişini gerekli kılabilir. Bu durumda bu çözülememiş 
çatışma yukarı doğru taşınır ve uygun olanaklar ortaya çıkarsa sonraki evrelerde çözümlenebilir. Ancak bu 
taşınan çözümlenmemiş çatışma bir sonraki evrenin kazanımlarını olumsuz yönde de etkileyebilir. Evreleri 
ve açıklamalarını okuduğunuz zaman bunun nasıl mümkün olabileceğini daha iyi anlayacaksınız.  Şimdi 
Eriksonun evreleri yoluyla psikososyal gelişimin yaşam boyu değişimini inceleyelim. 

1. Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2): Burada küçük bebeğin çözmesi gereken çatışma, içinde 
yaşadığı dünyaya güven duymak ya da duymamak meselesidir. Küçük çocuk, bakım verenlerin temel 
ihtiyaçlarını zamanında, düzenli ve sistematik olarak gidermesi halinde, bu dünyanın emniyetli ve 
endişe duyulmasına gerek olmayan bir yer olduğu kanısını oluşturacaktır. Burada temel ihtiyaçlar 
denildiğinde, beslenme kadar, fiziksel bakım, ihtiyaçlara duyarlı olma, ilgi, sevgi, dokunma vb.nin de 
kasıt edildiğini unutmayınız. 

2. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (2-3): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma, artık daha hareketli 
ve katılımcı olduğu dünyada, bağımsız olarak başlattığı eylemlerin yeterli ve etkili sonuçları olup 
olmadığı meselesidir. Örneğin kaşık kullanarak tek başına yemek yediğinde, başarılı olup takdir görecek 
midir yoksa beceriksiz bulunarak kendi eylemlerinin sonuçlarından kuşku ve hatta utanç duyması mı 
gerekecektir.

3. Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4-6): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken çatışma, daha yetenekli ve özerk 
bir birey olarak, giriştiği daha karmaşık “projelerde” kendi eylemlerinin sınırlarını görme ve rekabet 
edip edemediği meselesidir. İsteklerini sınırsız gerçekleştirme arzusunun engellenmesi ve isteklerine 
kurallara uygun yollar bulma gerekliliği, sosyal kurallar ve normların gelişimini sağlayacak böylece 
uygun girişimcilik ve rekabet stratejileri edinilebilecektir.

4. Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6/7 yaştan erinliğe kadar): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken 
çatışma “gerçek” dünyada, “gerçek” işlerde (okul gibi) çaba ve üretkenlik gösterdiğinde elde edeceği 
sonuçlarla ilgilidir. Gösterilen çabalar öğrenme ve başarıya mı dönüşecek yoksa başarısızlık sonucu 
aşağılık duygusu mu geliştirecektir. 

5. Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik): Bu evrede gencin çözmesi gereken çatışma, şimdiye 
kadar edindikleri üzerinden yeni ve kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir. 

6. Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık (İlk yetişkinlik): Bu evrede çözülmesi gereken çatışma, 
bütünleşmiş bir kimlik, sosyal ve mesleki roller edinmiş genç yetişkinin, dahil olmaya başladığı ilişkiler 
ağında yakın ilişkiler geliştirmesi ya da geliştirmemesi meselesidir. Eş, yakın arkadaşlıklar, bir yetişkin 
olarak kendi ailesiyle/eşinin ailesi mesleki çevrelerle yakınlık/uzaklık ekseninde uygun dengeyi kurması 
gerekecektir. 

7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta Yetişkinlik): Bu evrede orta yetişkinin çözmesi gereken çatışma, 
yarına neyi, ne kadar bırakacağı ile ilgilidir. Orta yetişkin birey, yeni nesilin gelişime katkıda bulunmak 
üzere çok çeşitli düzeylerde ve farklı alanlarda katkıda bulunup bulunmayacağı meselesindeki 
duruşunu belirlemektedir. Yeni neslin gelişimine katkıda bulunmak,  öğrenci yetiştirmek, bir kitap vb. 
bir eser vermek veya müze yaptırmaktan çocuk sahibi olmaya, torun bakmaya, gönüllü kuruluşlarda 
çalışmaya veya yetişkin evlatlarına kışlık erzak hazırlamaya kadar uzanabilen çok geniş bir yelpaze 
olarak düşünülmelidir. 

8. Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Yaşlılık):  Bu son evrede yaşlı bireyin çözmesi gereken çatışma, 
yaşadığı hayatın yaşanmaya değer olup olmadığı meselesidir. Bu tüm hayatında yapıp ettiklerinin 
olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla barışmak, günahıyla sevabıyla kabullenmek ve  hayatın kendi içinde 



sonlu olduğunu kavramak veya pişmanlık ve umutsuzluğa düşmek arasında kurulacak bir dengedir. 

Erikson’un kuramı, birey ile toplumun kesişimini açıklayan bir çerçeve sunmaktadır. Ancak insanların 
sosyal gelişimleri çok daha farklı açılardan da incelenmektedir. Sosyalleşme sürecinin parçalarını 
oluşturan ebeveyn-çocuk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, cinsiyet rollerinin edinilmesi gibi temel konular 
olduğu gibi, sosyal ilişki becerilerinin gelişimi, diğer insanları anlama, kimlik ve aidiyet edinme gibi 
konularda incelenmiştir. Biz burada yalnızca sosyalleşmenin bazı yönleri üzerinde duracağız. 

5.2.2. Sosyalleşme Süreci 

İnsanlar ve aslında pek çok memeli her zaman belirli bir türdeş grup ile birlikte yaşarlar. Bir sosyal grup içinde 
yaşayan canlının hayatta kalması, diğerleriyle anlamlı ve etkili ilişkiler kurmasına bağlıdır. Bu durum 
içinde yaşanılan sosyal grupların belirli kurallarını ve uygun davranma yollarını öğrenmeyi gerekli kılar. 
Sosyalleşme, bireyin davranışlarının, değerlerinin, yeteneklerinin, tavırlarının, ihtiyaçlarını giderme 
yollarının içinde yaşadığı topluma uygun veya o toplumda işlevsel olabilecek şekilde biçimlendiği 
yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sosyalleşme süreci, özellikle küçük yaşlarda aile ve okul gibi 
toplumsal kurumlar eliyle gerçekleştirilir. Akran ve arkadaşlar, komşular, meslek/ilgi alanı grupları gibi 
çeşitli gruplarda bu sürecin bir parçasıdır. Ancak burada bireyi tek yönlü bir alıcı ya da pasif bir şekilde 
biçimlenen bir varlık olarak düşünmeyiniz. Bireyler aynı zamanda kendi sosyal çevrelerinin bir parçaşı 
ya da bir unsurudurlar ve onları değiştirip dönüştürmekte veya etkilemektedirler. 

Sosyal gelişimi etkileyen ilk kurum ailedir. Bebekler doğdukları zaman anne, baba ya da bakım verenle 
yakın duygusal ilişkiler kurarlar. Bu alandaki davranışları açıklayan en popular kuramlardan biri J. 
Bowlby’nin Bağlanma Kuramıdır. Ona göre, belirli kişilere karşı duygusal bağlar kurma eğilimi, insan 
doğasının bir parçasıdır ve yeni doğanda zaten tohum halinde bulunur.  Duygusal bağ, yerine bir 
başkası konulamayan ve eşşiz bir birey olarak önemli olan partnerle kurulan görece uzun süreli bağ 
olarak tanımlanabilir. Duygusal bağ kurulduğunda partnere olana yakınlık korunmak istenir.  Bu tip 
bir ilişki bebek ile bakım veren arasında yakınlık yaratan ve bu yakınlığın devam etmesini sağlayan iç 
içe geçmiş bir içgüdüsel davranışlar dağarcığı tarafından kurulur ve korunur.

Bağlanma, kişinin güvenlik duygusuyla ilişkili olan bir çeşit duygusal bağdır. Bağlandığınızda, o kişinin 
varlığı size güvenlik ve rahatlık duygusu verir ve dış dünyaya açılırken o kişiyi güvenli bir üs olarak 
kullanırsınız. Yedi – sekiz aylıktan itibaren bebekler anne, baba ya da bakım verene bağlanırlar, yani 
onları yabancılara tercih ederler. Bebek bakımının paylaşıldığı kültürlerde, bebeklerin çevrelerindeki 
yetişkinleri ve büyük çocukları güvenli üs olarak kullanmaktadırlar. Erken çocukluk döneminde bilişsel 
alandaki gelişmelerle bağlantılı olarak, “amaca göre düzeltilmiş partnerlik” ortaya çıkar. Güvenli üs, 
düzenli olarak ulaşılabilir olmalı veya temas kaybedilmemelidir. Ancak mutlaka fiziksel varlığının 
sürmesi gerekmez. İşbirliğine dayalı bir planla ele alınabilir. Orta çocukluk döneminde bazı bağlanma 
davranışları giderek azalır. Ancak çocuk, ihtiyaç hissettiğinde mesela kaygılı durumlarla baş etmek için 
güvenli bir üsse ihtiyaç duyar. Ergenlik döneminde çatışmalar görülse bile, ebeveyne duygusal bağ 
güçlüdür. Ergen giderek daha özerk olsa da ebevyn hala güvenli bir üstür.

Bowlby’e göre, bütün çocuklarda bağlanma oluşmaktadır ancak her birinin içsel çalışma modeli birbirinden 
farklı olabilir. İçsel çalışma modeli, çocuğun bağlanma figürünün varlığından ve güvenirliğinden emin 
olması ya da olmaması ile ilgili öğeleri kapsar. 5 yaşındaki bir çocuk, anneye dair belirgin bir Içsel modele, 
bir benlik modeline ve bir ilişki modeline sahiptir. Güvenli Bağlanma, çocuğun anne babayı güvenli üs 
olarak kullandığı ve kolayca yatıştırılığı içsel çalışma modeline denilmektedir. Çocuk anneden ayrılmakta 
güçlük çekmez. Kaygılandığında temas arar, kolayca yatışır. Anne temas başlattığında kaçınmaz, yeniden 
yanına geldiğinde olumlu karşılar. Anneyi bir yabancıya tercih eder. Güvensiz Bağlanma, çocuğun anne 
babayı rahatça güvenli üs olarak kullanamadığı, ayrılık ya da ayrıldıktan sonra birleşildiğinde kolayca 
yatıştırılamadığı bir modelidir. Bu bağlanma modellerinin kalıcı olup olmadığı düşünülebilir. Genel 
olarak bireyler aile çevresi ve yaşam koşulları tutarlı olarak devam ettiğinde bağlanmadaki güven veya 
güvensizlik tutarlı bir şekilde devam etmektedir.  

Bağlanma ilişkileri, yaşamın ilk dönemlerinde çok büyük bir öneme sahiptir. Çocuğa güvenilir sosyal destek 



veren yetişkinlere güvenle bağlanma çocuğun bir dizi toplumsal beceriyi öğrenmesi, risk alabilmesini, yeni 
koşullara uyum sağlayabilmesini ve kişisel ilişkilerde samimiyet aramasını ve kabullenmesini sağlar. Ancak 
sosyal duygusal gelişim açısından bakıldığında, çocukluk dönemindeki bağlanmanın niteliği yetişkinlikte 
önemli olup olmadığı da düşünülmedilir. Genel olarak bağlanmanın niteliğinin daha sonraki insan ilişkileri 
için temel bir model olarak varlığını sürdürdüğü kabul edilmektedir. Bağlanma artık çeşitli insanlarla yaşam 
boyunca bağlılık kurma süreci olarak ele alınmaktadır. Bu bakış açışına göre, yetişkinlik boyunca kurulan 
romantik ve romantik olmayan bütün ikili yakın ilişkiler bağlanma biçiminden etkilenmektedir. Boylamsal 
çalışmalarda bağlanma statüsünün etkilerinin yetişkinliğe kadar sürebildiğini göstermektedir. Bazı çalışma-
larda bağlanma modeli etkilerinin üç kuşak boyunca devam ettiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Kuşak-
lar arasındaki benzerlik kalıtsal olmaktan çok, annenin çocuklara yönelik davranışlarının benzerliğinin bir 
sonucu olarak yorumlanmalıdır. 

Sosyal gelişimi etkileyen bir diğer önemli etmen akran ilişkileridir. Akran grupları, çocuğa ailenin dışında-
ki dünya hakkında bir bilgi ve karşılaştırma kaynağı sunarlar. Çocuklar yeteneklerine dair geri bildirimleri 
akran gruplarından alırlar. Akranlarla kurulan iyi ilişkiler, sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim için oldukça 
önemli görünmektedir. Akranları tarafından reddedilen, mağdur edilen veya yalnız bırakılan çocuklarda ve 
gençlerde depresyon, saldırgan davranışlar gösterme riski daha fazladır. 

Çocuklar 6 aylıktan itibaren, diğer bebeklere ilgi duyarlar; dokunmak isterler, giysilerini çekiştirirler, uzun 
sure bakarlar ve gülümserler. Ancak belirgin arkadaş tercihleri 3-4 yaşlarında ortaya çıkar. Yapılan araştır-
malarda, okul öncesi dönemde çocukların yakın arkadaşları olarak tanımladıkları tutarlı bir ismin olduğu, 
yakın arkadaşa yer tutmak, onun için bir eşya saklamak gibi davranışların bulunduğu görülmüştür. Arka-
daş tercihlerinde hemcinsine dönük bir yanlılık vardır. Okul çağında arkadaşlık ilişkileri gelişir. Yakın ve 
uzun süreli arkadaşlıklar başlar. Bir arkadaş grubu olma ya da edinme fikri gelişmeye ve karmaşıklaşmaya 
başlar. Bu dönemde arkadaşlık, daha çok fiziksel veya ilgisel benzerlik ile tanımlanmaktadır. Ancak çocuk-
ların akran gruplarına ayırdıkları zaman arttmış ve onlarla birlikte olmak önemli hale gelmiştir. Bu yaş dö-
neminde de hemcinslerle arkadaş olma ve gruplaşma baskındır. Ergenlik döneminde ise arkadaş grupları 
cinsiyet açısından karışır. Tutum ve düşünce benzerliğine bağlı, uyuma dayalı arkadaş grupları ortaya çıkar. 
Yakın ve derin ikili ilişkiler görülür. Aynı zamanda romantik ilişkiler de kurulmaya başlanır. İlk yetişkinlik 
döneminde, yeni yakın arkadaşlıklar kurulur. Genel olarak, ilgi, tutum, yaşama biçimi benzerliğine bağlı 
arkadaşlıklar kurma eğilimi devam etmekte, yakın arkadaşlara ve arkadaş gruplarına zaman tahsis edilmek-
tedir. Orta yetişkinlik döneminde de benzer bir eğilimler süregelir. Bu dönemlerde, ev dışında yeni sosyal 
bağlantılar kuruldukca, arkadaş çevreleri de genişler. Yaşlılıkta ise, çocukların evden ayrılmaları ve eş ka-
yıpları nedeniyle arkadaş ihtiyacı artsa bile, yeni arkadaşlar edinmekten çok eski yakın arkadaşlarla görüş-
me eğilimi görülmektedir. Yaşlılıkta arkadaşlık ilişkilerini sürdürenlerin fiziksel ve duygusal açıdan kendile-
rini daha iyi hissettikleri doğrultusunda araştırma sonuçları bulunmaktadır. 

Özet

İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiği bilişsel gelişimin inceleme alanına 
girmektedir. Bu alanın kurucularından Jean Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik so-
rulardan yola çıkarak, küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı 
bir kuram ortaya koymuştur. Piaget’ye göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğilimi vardır: 
Uyum sağlama ve Örgütleme. Zihin bütün bunları yaparken dengede durma /dengeleme eğilimi taşımakta-
dır. Piaget’ye göre zihin bu dengeyi sağlamak için iki tür işlev kullanır: Özümleme ve Uyumsama. Piaget’ye 
göre, zihinsel gelişme, zihnin, sürekli denge-dengesizlik-yeniden denge kurmasıyla mümkün olmaktadır. 
Piaget, aynı zamanda, çocukların dış dünyadan gelen bilgileri yapılandırırken, her aşamasında farklı bilgi 
edinme yollarını içeren bir evreler dizisi geçirdiğini öngörür. Lev Vigotsky’e göreyse bilişsel gelişimin kay-
nağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Bu durumun en açık örneği dildir. 
Dil, sosyal bir iletişim aracı olsa da, bu sosyal araç zihinler arasında olanı (çocuk-çocuk, çocuk-yetişkin), ço-
cuğun zihninin içine dönüştürür. Bu yüzden, bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek başına iken yapabildikle-
ri iken, üst sınırı, bir başka yetişkin ya da becerili bir akran ile birlikte yapabildikleridir. Hafıza, dikkat gibi 
temel işlevlerde çocuklar okul yıllarına kadar hızla ilerler ve ortalama bir kapasiteye ulaşırlar. Ancak bilişsel 



stratejilerin kullanımı okul yılları ile birlikte artmaktadır. Ergenlik ve ilk yetişkinlikte bilişsel işlevlerin kul-
lanımında belirgin bir değişiklik yaşanmaz. Bedensel ve duyusal alanlarda yavaş yavaş başlayan kayıpların 
etkileri, yetişkinlikte, hız ve koordinasyon gerektiren görevlerde yavaşlama, kısa süreli bellek görevlerinde 
gerileme şeklinde görülebilir. Ancak hız ile niteliği birbirine karıştırmamak gerekir.  Orta yetişkinler, daha 
karmaşık ve çok boyutlu düşünebilirler. Daha uzun vadeli planlama yapabilir ve olası sonuçları daha iyi 
değerlendirebilirler. Psikososyal gelişim kuramcısı Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam 
boyu devam eden 8 evre halinde tanımlamıştır. Sosyalleşme, bireyin davranışlarının, değerlerinin, yetenek-
lerinin, tavırlarının, ihtiyaçlarını giderme yollarının içinde yaşadığı topluma uygun veya o toplumda işlevsel 
olabilecek şekilde biçimlendiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsanın sosyalleşmesinde bağlanma ve 
akran ilişkileri etkili süreçlerdir.

Çalışma Soruları 

1. Piaget’nin kuramının neden etkili bir kuram olduğunu açıklayınız.

2. Piaget’ye göre “uyum sağlama” nedir?

3. Piaget’de “denge” kavramı niçin önemlidir?

4. Vigotsky’e göre dil ile bilişsel gelişim arasındaki ilişki nedir?

5. Yakınsak Gelişim Alanı ile Yapı İskelesi Kurma arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız?

6. Erikson’a göre bir psikososyal evrede beklenen gelişim, bir önceki evrenin çatışmasının çözülmemesinden 
nasıl etkilenir?

7. Bowlby’ye göre bağlanmanın insan gelişimindeki işlevi nedir?
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 6.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



VI. HAFTA: BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ

İnsan, ancak bedeninin içinde ve dış dünyada olup bitenler hakkında gelen malumatlara göre duygu, 
düşünce ve eylemlerini izleyip düzenleyerek yaşamını sürdürebilir. Örneğin bu metni okurken/yazarken aç 
olduğunuzu fark eder, bir yandan sıkılmaya başladığınızı düşünür, okuma/yazma etkinliğinize devam eder 
ancak bir yandan da ne zaman ara vermenizin uygun olabileceğini planlarsınız. Bu arada gelen bir epostaya 
gözünüz takılabilir, komik bulup gülersiniz, yanda çıkmış bir küçük reklam ikonu size açlığınızı yeniden 
hatırlatabilir ve aniden bir şeyler yemek için kalkarsınız. Elbette duyu organlarınız, dolaşım, solunum gibi 
sistemleriniz de işlevlerini yerine getirmektedir.

Bütün bunları yapmak için, insanın zihni ve bedeni bir bütün olarak çalışmalı, birbirinin durumundan haberdar 
olmalı,  biribirini düzenleyebilmeli, bu düzenlemenin sonuçlarını da izleyerek yeniden düzenleyebilmelidir. 
Hepimiz için oldukça sıradan olan bu akışın aksamadan sürebilmesi için vücut sistemleri arasında düzenli bir 
işbirliği gereklidir. 

Üçüncü bölümde bahsedildiği gibi, bu alış verişi sağlayan iki sistem vardır; kan dolaşımı içine hormonlar 
yoluyla kimyasal mesajlar salgılayan endokrin sistem ve sinir akımları yoluyla elektrokimyasal mesajlar ileten 
sinir sistemi. Bu bölümde sinir sistemini inceleyeceğiz.

6.1. Sinir Sistemi 

Sinir sistemi, birlikte çalışan bir kaç kısımdan oluşan karmaşık ağsal bir yapıdır. Bu sistem öncelikle iki bölüme 
ayrılmalıdır; merkezi sinir sistemi ve çevresel (periferik) sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omuriliği 
saran sinir dokularından oluşur. Çevresel sinir sistemi ise, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur. Her 
bir sistemin alt sistemleri vardır. Şimdilik, basitçe, merkezi sinir sisteminin, vücudun orta hattında yer aldığını 
ve çevresel sinir sisteminin ise vücudun her yerini ince ince sarmış bir ağ olduğunu düşünebiliriz. Bu ağ ve 
beyin sinir dokularından, sinir dokuları ise milyarlarca sayıda yerlerine göre özelleşmiş sinir hücrelerinden 
(nöronlardan) oluşmuştur. Aslında bu bölümün girişinde sözünü ettiğimiz mesajların taşınması görevi 
nöronlar ve sinir dokularına aittir. Nöronların bu işi nasıl yaptıklarını daha sonra inceleyeceğiz. 

Merkezi (kırmızı) ve çevresel (mavi) sinir sistemleri

6.1.1. Merkezi Sinir Sistemi 

Merkezi sinir sistemi, beyin ve omuriliği saran sinir dokularından oluşur. Bu sistemin görevi, tüm bedensel 
fonksiyonları birleştirmek ve koordine etmek, gelen tüm sinir iletilerini işlemek ve bedenin farklı kısımlarına 
komutlar göndermektir. Merkezi sinir sistemi, beyini çevresel sinir sistemine bağlayan omurilik yoluyla 
vücudun yer yerinden gelen sinir iletilerini alır ve aynı yolla bilgi iletir. 



Omurilik, beyni çevresel sinir sistemine bağlayan nöronların oluşturduğu ana hattır. Bu ana hat, bel kemiği adı 
verilen omurganın ortasındaki boş kısımda yer almaktadır. Yani son derece yaşamsal bir yapı olan omurilik, 
eklemli bir kemik yapı olan omurga tarafından korunmaktadır. 

Omurilik sinirleri, omurilikten çıkarak duyu alıcılarını bedendeki tüm kaslara ve bezlere bağlar. Omurilik 
bedenin sağ ve sol taraflarının faaliyetlerini koordine eder ve beyinde yer almayan basit hareket reflekslerini 
düzenlemekten sorumludur (göz kırpma gibi). Bu yüzden örneğin beyni zedelenmiş bir insan, parmağına iğne 
batırıldığında elini hızla geri çekme tepkisini verebilir. Omurilik sinirlerinin zarar görmesi, bacakların ya da 
gövdenin felç olmasına neden olur. Felcin derecesi zararın omurilikte hangi yükseklikte meydana geldiğine 
bağlıdır, ne kadar yüksekte oluyorsa o kadar ciddi felç meydana gelir. 

6.1.2. Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi 

Merkezi sinir sistemi, dünya ile doğrudan bağlantılı değildir. Duyu organlarından gelen bilgiyi merkezi sinir 
sistemine ulaştıran ve beyinden gelen bilgileri de kaslara ve organlara ulaştıran çevresel sinir sistemidir. Bu 
sistem, mesajların merkezi sinir sistemine ve oradan da diğer organlara iletilmesinde hayati bir rol oynar.  
Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sisteminden oluşmaktadır.

6.1.2.1. Somatik Sinir Sistemi

Bu sistem, MSS’ye bilgi taşıyan tüm “getiren” ya da duyusal nöronlar ile MSS’den iskelet kaslarına mesaj taşıyan 
tüm “götüren” motor nöronlardan oluşur. Işık, ses, koku, basınç, ısı, denge gibi tüm duyuların ve bunlara bağlı 
eylemlerin temelini bu sistem oluşturur. Bu yüzden gündelik hareketlerin icrasında somatik sinir sistemi çok 
önemli bir rol oynar. Örneğin salata yaparken, domatesleri hangi büyüklükte doğrayacağınızı düşündükten 
sonra buna uygun hareketlerle doğrarsınız, büyük ya da küçük olup olmadığına göre kesme hareketlerinizi 
değiştirir; yeterli miktarda olduğunu görünce doğramayı bırakırsınız. Bütün bunları yapabilmenizi sağlayan 
beyninizle somatik sinir sisteminizin işbirliğidir. Duyusal sinirler durum hakkındaki bilgileri iletir, beyniniz 
işlem yapar, işlem sonucu motor sinirler tarafından ilgili kaslara gönderilir. 

6.1.2.2. Otonom Sinir Sistemi

Bu sistem ise, MSS ile vücuttaki bütün iç organlar ve bezler arasında mesaj taşıyan tüm nöronlardan oluşur. 
Otonom sinir sistemi, nefes alıp verme, uygun kan akışını sağlama gibi temel hayati süreçleri yürütür ve 
düzenler. İnsan yaşadığı sürece, bilincli olarak kontrol etmeye gerek olmaksızın (istemsiz olarak) bu sistemde 
çalışır veya bu sistem çalıştığı sürece insan fiziksel olarak yaşayabilir. Biz uyurken veya anestezi altındayken 
çalışmasını sürdürür. Otonom sinir sistemi, heyecanlar ve bazı duyu deneyimlerini anlamak için gerekli 
olduğundan insan davranışlarıyla ilgilenenler için de önemlidir.

Otonom sinir sistemi, sempatik sistem ve parasempatik sistem olmak üzere iki bölüm halinde işlev görür. 
Her iki bölümde doğrudan vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin ve düz kasların faaliyetlerini kontrol eder ve 
düzenler. 

Sempatik bölümün sinir lifleri korku, kaygı, duygusal gerginlikler, stres gibi heyecan/duygu durumlarında 
çalışır. Vücudun acil durumlarda çok hızlı ve yoğun bir şekilde harekete geçmesi ve uyanık olması için gerekli 
hazırlıkları yapar. Böylece kan basıncı ve solunum hızlanır, gözbebekleri büyür, duyusal keskinlik ve dikkat 
artar,  fazla enerji için şeker ve yağ salgılanır. Böylece vücut mücadele etmek, kaçmak ya da korunmak istediği 
durum için hazırlanmış olur. 

Parasempatik bölümün sinir lifleri ise, aynı durumlarda ancak üretilmiş bu tepkileri durdurmak ve düzenlemek 
için işlev görür. Eğer heyecan yaratan durum ortadan kalkmış veya azalmışsa, sistemin normal dengesini 
bulması için gerekli durdurucu veya dengeleyici düzenlemeleri yapmak parasempatik bölümün işidir. 

Bu iki sistem birbiriyle uyumlu veya birbirlerini dengeleyecek bir şekilde çalışırlar. Yakın zamanlara kadar, bu 
iki sistemin yalnızca birbiriyle zıt çalıştıkları düşünülürdü. Ancak artık, bazen karşıt işlev gördükleri, bazen 
bağımsız ve bazen de aynı anda çalışabildikleri kabul edilmektedir. Sempatik ve parasempatik sistemlerin 
tüm organlarla bağı vardır ancak her acil durumda tüm organların birden aktif hale geçirilmesi gerekmez. 



Otonom sinir sistemi, adından da anlaşılabileceği gibi, kendi kendine çalışmaktadır. Ancak son zamanlarda 
bazı çalışmalarda bireylerin, biyolojik geri bildirimler üzerinde çalışarak kalp atış hızlarını düşürmek veya 
solunumlarını yavaşlatmak gibi bazı müdahalelerde bulunabildikleri gösterilmiştir. 

1.2. Sinir Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Daha önce de söylediğimiz gibi, sinir sistemi aralarında etkin bir iletişim olan ve böylece birlikte çalışabilen 
birkaç bölümden oluşmaktadır. Sinir sisteminin nasıl iletişim kurduğunu anlayabilmek için, bu sistemin 
etkinliklerinin temelini oluşturan ve en küçük birimi olan nöronlardan söz etmeliyiz. 

6.2.1. Nöron (Sinir Hücresi) 

Nöron, vücut içindeki diğer hücrelere bilgi aktaran, bu tür bilgiyi alıp işlemekte uzmanlaşmış hücreye verilen 
isimdir. Vücuttaki bütün nöronlar aynı temel yapıya sahip olmakla birlikte, şekil, büyüklük, kimyasal birleşim 
ve işlev bakımından çeşitlilik gösterebilirler. İnsan beyninde 100 milyardan fazla nöron bulunmaktadır. 
Ayrıca, sinir sisteminin diğer bölümlerinde de milyarlarca nöron vardır. Bütün diğer hücrelerde olduğu gibi, 
her nöronun, metabolik faaliyetlerinin yer aldığı çekirdeği içeren bir hücre gövdesi (soma) vardır. Ancak 
diğer hücrelerden farklı olarak, nöronlarda hücre gövdesinden uzanan ince lifler bulunur. Bunlar bir nöronun 
etrafındaki diğer hücrelerden bilgi almasını ve bunu diğer hücrelere iletmesini sağlar.

Nöron

Dendritler, hücre gövdesinden çıkan dallanmış lifçiklerdir. Çevreden gelen mesajları alır ve onu hücre 
gövdesine taşırlar. Akson ise, nöronun hücre gövdesinden uzanan tek uzun liftir. Aksonlar çok incedir ve 
genellikle dendritlerden uzundur. Elektrik kablolarındaki paralel teller gibi, bir arada bulunan bir grup 
aksona sinir adı verilir.

Tipik bir bilgi alışverişi durumunda nöron şöyle çalışır: Nöron dendritler aracılığı ile sinirsel uyarıları algılar. 
Hücre gövdesi, dendritlerden gelen bu bilgiyi birleştirip, aksona gönderir. Akson lif kanalı boyunca bilgiyi 
iletir. Aksonun diğer ucunda uç noktalar vardır. Uç noktalar etraftaki kaslar, dokular veya diğer nöronlara 
bu bilgiyi aktarır. Nöronlar genel olarak bilgiyi tek yönlü iletir: Dendritlerden gövdeye, aksona, uç noktalara 
doğru. Tek bir nöronda yüzlerce ya da binlerce dendrit olduğu ve aksonda çeşitli yönlere doğru dallara 
ayrıldığı için, bir nöron, hem alıcı ucu (dendritler) hem de verici ucu (akson) ile yüzlerce ya da binlerce nöron 
ile iletişim kurabilir. 

Bazı aksonlar, miyelin kılıf olarak adlandırılan beyaz ve yağlı bir tabakayla kaplanmıştır. Bu beyaz kılıf 
nedeniyle, miyelinli aksonlardan oluşan dokular “beyaz madde” olarak; miyelinsiz aksonlardan oluşan 
dokular ise “gri madde” olarak adlandırılır. Miyelin kılıf, nöron için izolasyon sağlayarak daha etkili bir 
şekilde faaliyet göstermesini sağlar. 

Bütün nöronlar mesaj iletirler, ancak topladıkları bilginin çeşidi ve taşıdıkları yer açısından farklaşırlar. Duyu 
organlarındaki duyu alıcı hücrelerden mesaj alıp, omurilik ve beyine ileten nöronlar duyusal nöronlardır. 



Duyu alıcı hücreler, ışığa, sese ve vücut pozisyonlarına duyarlı hücrelerdir. Omurilik ya da beyinden mesajı 
alıp kaslara, dokulara ve salgı bezlerine ileten nöronlar motor nöronlardır. Bir nörondan diğer nörona mesaj 
taşıyan nöronlar ise bağlayıcı ya da aracı nöronlardır. Aracı nöronların sayısı diğer nöron tiplerine oranla çok 
daha fazladır. Sinir sisteminde ayrıca çok sayıda glial hücre bulunur. Glial hücreler çeşitli şekillerde nöronları 
destekleyen hücrelerdir. Bir kaç önemli işlevini şöyle sıralayabiliriz; nöronlar zarar gördüğünde çoğalarak 
hücresel atıkları temizleme, miyelin kılıfı oluşturma, nöronlar arası boşlukları doldurarak nörotransmitterleri 
toplama. Astrosit adı verilen bir gliyal hücre tipi, kan beyin bariyerini oluşturarak zehirli ya da zararlı 
maddelerin beynin iç bölgelerine ulaşmasını engellemektedir. Bu yüzden glial hücreler sinir sistemi için çok 
önemlidir. 

6.2.2. Nöron İçi Sinir Akımı Nasıl Oluşuyor?

Her nöron bir hücredir ve sinir akımının nasıl gerçekleştiğini anlamak için hücrelerin yapısını hatırlamamız 
gerekir.  Hücre zarı, nöronun içinde ve dışında bulunan yarı sıvı eriyikler arasında kısmi bir engel oluşturur. 
Hücrenin her iki yanındaki sıvı elektrik yüklü parçacıklar yani iyonlar içerir. Bu iyonlardan bazıları da sodyum 
ve potasyumdur. Sodyum iyonu daha çok hücre dışında, potasyum iyonu da çok daha çok hücre içinde 
bulunur.  Yarı geçirgen bir yapı olan hücre zarının küçük bir kısmı, bir uyaran ile yeterince uyarıldığı zaman, 
zar üzerindeki gözenekler açılır. Böylece dışarıdaki negatif yüklü sodyum iyonları içeri girer. Yeterince sodyum 
iyonu içeri girince, hücre zarı kapanır. Bir yandan pozitif yüklü potasyum iyonları da dışarı çıkmaktadır. Hücre 
içi ve dışı iyon yükleri bakımından dengelendiğinde süreç durur. Bu işleyiş hücrenin bir ucundan diğerine 
doğru aynen yanan bir fitil gibi akson boyunca ilerleyen bir sinir akımı oluşturur. Sinir akımı oluştuğu zaman 
nöronun ateşlendiğini söyleriz.

Ancak sinir akımı her uyaranda oluşmaz. Bazen akımların birden fazla nörondan gelmesi veya ateşlenmenin 
birikmesi gerekebilir. Buna uyarılma eşiği denilmektedir.  Örneğin duyular ve algı bölümünde bu eşiklerin 
ne kadar kritik olabileceğini göreceğiz. 

Sinir akımları konusunda bilinmesi gereken önemli bir diğer nokta da, güçlü bir sinyalin güçlü bir sinir 
akımına neden olmayacağıdır. Nöronlar ya ateşlenir ya da ateşlenmezler ve, uyaranın gücü ne olursa olsun, 
belirli bir nöronun ateşlenmesi hep aynı güçte akıma neden olur. Buna hep ya da hiç ilkesi denilmektedir. 
Fakat nöron güçlü bir sinyalle uyarıldığı zaman ateşlenme sıklığı artar. 

6.2.3. Bir Nörondan Diğer Nörona Bilgi Nasıl Taşınıyor Ya da Sinaptik İleti 

Şimdiye kadar nöronların yapısını ve bir nöronun içinde sinir akımının nasıl iletildiğini gözden geçirdik. 
Halbuki sinir sisteminde milyarlarca nöron vücudun faaliyetlerini düzenlemek için birlikte çalışır. Peki 
nöronlar taşıdıkları bilgileri birbirlerine nasıl iletmektedirler?

İki nöron birbirine doğrudan temas etmez, ancak bir sinaps içinde birleşebilirler. Sinapsın ne olduğunu tam 
olarak anlayabilmek için, nöronların birbirlerine bilgi taşıma yolu olan sinaptik iletinin nasıl gerçekleştiğine 
bakalım. Çoğunlukla böyle olmasa bile, biz bir nöronun sadece tek bir nörondan mesaj alarak yalnızca tek 
bir nörona ileteceğini varsayalım. Nöronun dendritleri veya hücre gövdesi sinyali alır. Sinyal yeterince güçlü 
ise, nöron ateşlenir ve akım akson boyunca ilerleyerek aksonun uç dallarına ulaşır. Her dalın ucunda akson 
ucu ya da sinaptik kesecik denilen küçük kese benzeri yapılar vardır. Çoğunlukla düğmecikler ile yandaki 
nöron arasında çok küçük boşluklar bulunur. Bu boşluklara sinaptik alan ya da sinaptik boşluk denilir. Bir 
nöron aksonunun ucu, sinaptik boşluk ve yandaki nöronun dendrit ya da hücre gövdesinden oluşan tüm 
alana sinaps adı verilir. 

Sinir akımının yandaki nörona aktarılması için bu boşluğu geçmesi gerekir. Sinir akımının özellikleri 
düşünüldüğünde, elektriksel olarak aktarılması gerektiği akla gelmektedir ama öyle olmaz. (Siz de böyle 
düşündüyseniz üzülmeyin, çünkü nörologlar da uzun sure böyle sanmışlardı.) Aslında iletme işi kimyasal 
olarak yapılmaktadır. Akson uçlarının çoğu, sinaptik kesecikler içermektedir. Sinir akımı aksonun ucuna ulaştığı 
zaman, bu keseciklerden nörotransmitter adı verilen biyokimyasal maddeler yayılır. Nörotransmitterler, 
sinaptik boşluğun içine yayılarak yandaki nöronu etkilerler. Nörotransmitterlerin pek çok çeşidi vardır. Her 
biri için sinaptik boşluğun karşı tarafında reseptör (alıcı nokta) adı verilen küçük çengeller bulunur. Her 



nörotransmitter, kendisi için uygun olan reseptöre sanki bir anahtarın kilide oturması gibi bağlanır. Bazı 
nörotransmitterler, yandaki nöronu uyarır ve onu ateşlenmeye hazır hale getirirler. Bazıları ise, ketler ve 
ateşlenme olasılığını azaltır. Böylece gelen ileti, bir diğer nörona aktarılma süreci tamamlanmış olur. 

Nöronların uyarılıp ateşlenmesinin yani getirdiği bilgiyi iletmesinin her zaman iyi ve gerekli olduğunu 
düşünmemek gerekir. Bazen gelen uyaranın ketlenmesi organizma için daha uyumsaldır. Örneğin ağrı/
acı yaratan bir uyaranı düşünün. Endorfin ve enkefalin isimli nörotransmitterler acı/ağrı uyaranlarının 
iletilmesinde ketleyici işlev görürler ve böylece acıya/ağrıya dayanabilmeyi sağlarlar.

6.2.4. Nörotransmitterler

Nörotransmitterler sinir sistemi için çok önemlidir. Çünkü gelen bilginin taşınıp taşınmayacağını veya ne 
hızda taşınacağını belirlerler. Sinaptik iletinin bu şekilde olduğu ortaya konulduktan sonra, nörotransmitterler 
ile ketleme ve uyarma mekanizmaları üzerinde çalışılarak pek çok yeni ilaç tedavisi geliştirilebilmiştir. Şimdi 
iyi bilinen ve beynin gündelik işleyişinde etkin rol oynayan nörotransmitterlere ve işlevlerine bir göz atalım. 

Asetilkolin: Hem merkezi ve hem de çevresel sinir sisteminde bulunur. Motor nöronlar üzerinde uyarıcı 
olarak etkilidir ve kasların kasılmasını sağlar. Asetilkolin eksikliğinin Alzheimer’a yakalanmış hastalarda 
hafıza bozukluklarına neden olduğu düşünülmektedir. 

Gaba (gama-aminobutrik asit): Beynin içerisinde en çok bulunan engelleyici nörotransmitterlerden biridir. 
Gaba seviyesi düştüğünde kaygı bozuklukları, depresyon gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır ve bazı psikiyatrik 
ilaçlar bu hastalıkları gaba etkinliğini arttırarak tedavi etmektedir. 

Glutamat: Beyinde en çok bulunan uyarıcı nörotransmitterlerden biridir. Glutamatlar bilginin taşınmasını 
sağladıkları için duygusal tepkiler, öğrenme ve hafızanın işleyişinde kritik bir rol üstlenirler. Glutamat 
reseptörlerinde bir bozukluk olduğunda öğrenme daha yavaş gerçekleşmektedir. 

Endorfin: Engelleyici işlevi vardır. Kaygı, korku, gerginlik, acı ve ağrının kontrolünü sağlar. Dolayısıyla zevk-
acı dengesini düzenlemiş olur. 

Özet

Sinir sistemi, birlikte çalışan bir kaç kısımdan oluşan karmaşık ağsal bir yapıdır. Bu sistem öncelikle iki bölüme 
ayrılmalıdır; merkezi sinir sistemi ve çevresel (periferik) sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omuriliği 
saran sinir dokularından oluşur. Bu sistemin görevi, tüm bedensel fonksiyonları birleştirmek ve koordine 
etmek, gelen tüm sinir iletilerini işlemek ve bedenin farklı kısımlarına komutlar göndermektir. Çevresel sinir 
sistemi ise, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur. Duyu organlarından gelen bilgiyi merkezi sinir 
sistemine ulaştıran ve beyinden gelen bilgileri de kaslara ve organlara ulaştıran sinir sistemidir. Çevresel sinir 
sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sisteminden oluşmaktadır. Otonom sinir sistemi ise, sempatik 
sistem ve parasempatik sistem olmak üzere iki bölüm halinde işlev görür. Nöron, vücut içindeki diğer hücrelere 
bilgi aktaran, bu tür bilgiyi alıp işlemekte uzmanlaşmış hücreye verilen isimdir. Duyu organlarındaki duyu 
alıcı hücrelerden mesaj alıp, omurilik ve beyine ileten nöronlara duyusal nöronlar; omurilik ya da beyinden 
mesajı alıp kaslara, dokulara ve salgı bezlerine ileten nöronlara motor nöronlar; bir nörondan diğer nörona 
mesaj taşıyan nöronlara ise bağlayıcı ya da aracı nöronlar denir. Glial hücreler ise çeşitli şekillerde nöronları 
destekleyen hücrelerdir. İki nöron birbirine doğrudan temas etmez, ancak bir sinaps içinde birleşebilirler. 
Sinapslarda nörotransmitter adı verilen biyokimyasal maddeler yayılır. Nörotransmitterler, sinaptik boşluğun 
içine yayılarak yandaki nöronların kimyasal yollarla birbirlerini etkilemeleri için mesaj taşırlar.

Çalışma Soruları 

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemlerini kısaca tanımlayınız.

2. Somatik ve otonom sinir sistemlerini kısaca tanımlayınız.

3. Nöron içi bilgi taşınması hangi yollardan (hücre yapılarından) geçmektedir?



4. Duyusal ve motor nöronlar arasındaki fark nedir?

5. Sinir akımına neden olan elektrokimyasal mekanizmayı açıklayınız.

6. Nöronlar arası bilgi aktarımının nerede ve nasıl olduğunu açıklayınız.

Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar 



 7.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



VII. HAFTA: BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ 

Geçtiğimiz bölümde sinir sistemini incelemeye başlamıştık. Hatırlayabileceğiniz gibi bütün vücudu saran 
ağsal bir yapı olan sinir sistemi, merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye kısma ayrılıyordu ve merkezi sinir 
sisteminin asli önemi olan bir parçası ise beyin ve omurilikti. İnsan zihni ve davranışlarının açıklanabilmesi 
için, insani bütün özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan beyinin yapısını, özelliklerini ve işlevini iyi anlamamız 
gereklidir. Son yıllarda sinir bilim alanındaki gelişmeler bu alanda hatırı sayılır ölçüde bilginin birikmesini 
sağlamıştır. Bu yüzden beyini ayrı bir bölüm olarak ele almanın daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

7.1. Beyin 

Beyin cerrahı Vertosick’in ifadesiyle, beyin, 1-2 kg ağırlığında yağlı bir organdır. Ancak bu yalın ifadenin, 
beyinin önemini azalttığını sanmayınız. Vertosick şöyle devam etmektedir: “Ruhun nadide kumaşı, beynin 
sinir iplikçikleriyle dokunmuş olarak durmaktadır.” Gerçektende günümüzde çok sık tekrarlandığı gibi, insan 
beyni evrendeki maddenin en karmaşık örgütlenme biçimlerinden biridir. Bu karmaşık sistemi anlayabilmek 
için önce yapısını bilmemiz gereklidir. Bu yüzden çok kısaca beyin anatomisinden söz edeceğiz. 

Beyinin iç yüzeyini gösteren bir kesitine baktığımızda, üç katmanlı bir yapı görürüz. Omuriliğin hemen 
tepesinden başlayan beyin sapı, limbik sistem ve serebrum. Beyin sapını merkezi bir çekirdek olarak düşününüz, 
onları limbik sistem yapıları çevreler ve onun da üzerindeki bölgeyi, beyin deyince hemen aklımıza gelen iki 
yarı küreden oluşan serebrum sarmalamıştır.

İnsan beyninin yapısal organizasyonu

7.1.1. Beyin Sapı 

Beynin alt kısmıdır ve bedenin iç durumunu toplu olarak düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Beyin sapı 
bütün omurgalı canlılarda bulunur. Aşağıya doğru omurilik (medulla spinalis) olarak uzar. Üst kısımda ise, 
omuriliğin tepesinde bulunan medulla oblongata vardır. Medulla oblangata, nefes alma, kan basıncı ve kalp 
atışından sorumlu olan merkezdir. Beyinden bedene, bedenden beyine giden sinir lifleri medulladan geçer 
ve çapraz olarak yön değiştirirler. Bu bedenin sağ yanının sol yarıküreye, sol yanının ise sağ yarıküreye bağlı 
olması demektir. 

Medulla oblangatanın hemen üzerinde pons bulunur. Pons, eşgüdümlü hareketleri sağlar ve beyinciğe lifler 
gönderir. 

Retiküler formasyon, yoğun bir sinir hücresi ağ demetidir. Bu ağ, serebral korteksi (beyin kabuğu) uyarır ve 
uyku halinde bile beyini tetikte tutar ve beyin bölgelerinin birbirinden haberdar olmasını sağlar. 

Retiküler formasyondan talamusa giden uzun lif demetleri vardır. Talamus, koku dışında gelen tüm duyusal 
bilgiyi, beyin kabuğunun bu bilgiyi işleyen uygun alanına gönderen bir nakil istasyonudur. Örneğin gözden 



gelen bilgiyi görmeyi sağlayacak kortikal bölgelere taşır.

Beyincik ise, bedensel hareketleri koordine eder, insanın duruşunu düzenler ve dengeyi sağlar. Eğer beyincik 
zarar görürse, hareket etme akışı bozulur, sarsak hareketler ortaya çıkar. Beyincik yeni bedensel hareketlerin 
öğrenilmesi ve icra edilme yeteneğinde önemli bir rol oynamaktadır. 

7.1.2. Limbik Sistem 

Diğer omurgalı canlılarla paylaştığımız bir diğer beyin yapısı limbik sistemdir. Bu sistem temel duyguları, 
güdüleri ve hafıza işlemlerini düzenler. Bunun dışında vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin 
ayarlanmasında rol oynar. Limbik sistem üç ayrı yapıdan oluşmaktadır: Hipokampüs, amigdala ve hipotalamus. 

Bu üç yapının en büyüğü olan hipokampüs,  hafıza işlevlerinin yürütülmesinde etkilidir. Hipokampüs zarar 
gördüğünde, eski bilgiler hatırlanabilmekte ancak yeni öğrenilenler uzun süreli belleğe aktarılamaktadır. 
Amigdala, duyguların düzenlenmesinde ve kontrol edilmesinde, duygularla ilgili hatıraların oluşturulması 
ve hafızada saklanmasında rol oynar. Hipotalamus, beyindeki en küçük yapılardan biridir. Gündelik 
hayatımızdaki yemek yemek, su içmek, cinsellik gibi dürtüsel kaynaklı etkinlikleri uygun şekilde sürdürmek 
için gerekli fizyolojik işlemleri düzenler. Homeostatisin yani bedenin metabolik açıdan denge halini korumasını 
ve bazı hormonların üretimini sağlar. 

7.1.3. Serebrum 

Serebrum insanlarda beynin toplam kütlesinin üçte ikisini kapsamaktadır. Görevi daha yüksek seviyeli 
bilişsel ve duygusal işlevleri yürütmektedir. Gündelik hayatta beyin deyince insanların aklına ceviz içi gibi 
olan görüntüsüyle serebrum gelmektedir. Serebrumun üzerinde beyin kabuğu (serebral korteks) denilen 
nisbeten ince bir tabaka vardır. Beyine kıvrım kıvrım görüntüsünü veren bu tabakadır ve altı ince katmandan 
oluşmaktadır. Üst düzey faaliyetlerin hemen hepsi beyin kabuğu tarafından yürütülmektedir.

Serebrum, neredeyse simetrik bir şekilde sağ ve sol yarı küreler (hemisfer) olarak ikiye bölünmüştür. Bu iki 
yarı kürenin ortasında, korpus kallosum adı verilen kalın bir sinir lifi demeti bulunur. Korpus kallosum, iki 
yarı küreyi birbirine bağlar, iki yarı kürenin birbirinden haberdar olmasını ve eşgüdümlü olarak çalışmasını 
sağlar. 

Beyin yönlerine bağlı olarak dört loba ya da bölüme ayrılmıştır. Her lob her iki yarı kürede de vardır ve 
gerektiğinde sağ yan (parietal) lob, sol yan (parietal) lob gibi isimlendirilir. 

Ön (frontal) lob, plan yapma, karar verme, hedef koyma gibi bilişsel etkinlerde aktif olur. Yan (parietal) 
lob tüm vücuttaki deri, kas ve eklemlerdeki duyusal alıcılardan bilgi alır ve bunları kayıt ederek gerekli 
düzenlemeleri yapar. Ayrıca harita izlemek, yol bulmak, tarif etmek gibi mekansal yetenekleri de düzenlediği 
bilinmektedir. Art kafa (oksipital) lobu, görsel bilgileri işler, renk, şekil ve hareketi oksipital lob ile algılayıp 
işlem yaparız. Temporal lob ise, işitme ve duyma ilgili bilgileri işler.  Dili anlama ve kavrama ile bağlantıları 
olduğu gösterilmiştir. 

Her bir lobda belirli görevler için uzmanlaşmış bazı alanlar teşhis edilebilmektedir. Vücutta sayıları 600 
kadar olan hareket kasları,  hareket (motor) korteksi tarafından kontrol edilmektedir. Motor korteksin en 
büyük iki bölümü parmaklara, özellikle başparmağa ve konuşma ile ilişkili kaslara ayrılmıştır. Beyinde daha 
büyük alanları olması, insanların eşya kullanma, araç gereç yapma ve konuşma etkinliklerine daha çok önem 
verdiklerini göstermektedir. Bedensel-duyusal korteks, sıcaklık, dokunma, beden pozisyonu, denge, acı 
duyma gibi duyusal bilgileri işleyerek kontrol eder. İşitme korteksi her iki kulaktan bilgi alır, farklı alanlarda 
olan dil üretme ve dili anlama ile ilgili işlevlerle ilgilenir. Görme korteksi ise, gözden gelen çok ayrıntılı 
duyusal bilgileri alarak işler ve gerekli işlevleri yürütür.  

Şimdiye kadar anlatılanlardan beyin kabuğunun (serebral korteks) tamamının duyusal bilgiye ayrılmış 
olduğunu sanabilirsiniz. Ama öyle değildir. Aslında beyin kabuğu, tüm bilginin bütünleştirilmesi, 
yorumlanması ve değerlendirilmesi ile ilgilenir. Eğer yalnız duyusal bilgiyi alıp ona göre düzenlemeler 
yapılsaydı, insanı ses ve görsel kayıt alan ve onlara göre gerekli beden parçalarını yönlendiren bir varlık 



olarak tasavvur etmek gerekirdi ki, insan böyle bir varlık değildir. Onun yerine, bütün duyulardan gelen 
bilgileri birleştiren, bağdaştıran ve bu bütünleşmiş bilgiye göre ortama uygun davranışlar üreten bir yapıdır. 
Bu tür bağdaştırma alanlarının beyin kabuğunun pek çok yerine dağılmış olduğu düşünülmektedir. Aynı 
zamanda ön lobun (frontal lob) karmaşık muhakeme görevlerinden sorumlu olduğunu hatırlamak gerekir.

Her lobun ve hatta her yarı kürenin uzmanlaştığı bazı görevler var gibi görünüyorsa da her birinin belirli 
bir işlevi kontrol ettiğini söylemek yanıltıcı olur. Beyin yapıları, görevlerini, işbirliği içinde ve hep birlikte 
çalışarak yerine getirmektedirler. 

7.2. Beyin Yarı Kürelerinde Uzmanlaşma (Hemisferik Yanallaşma) 

Beyinin sağ ve sol olmak üzere iki yarı küresi bulunmaktadır. Bu iki yarı küre, çeşitli noktalardan birbirine 
bağlanmıştır fakat bu iki yarı kürenin birlikte ve işbirliği içinde çalışmasını sağlayan korpus kallosum’dur. 
Daha önce beynin yapısını incelerken gördüğümüz gibi, belirli bölgeler belirli işlevler için uzmanlaşmış 
görünmektedir. Gelen bilgi, ilgili taraftaki yarı küre tarafından işlenmektedir. Örneğin insanların pek çoğunda, 
konuşma ve dil bilgisi sol yarı küredeki etkinliğe; mizah ve metafor kullanımı sağ yarı küredeki etkinliğe 
bağlıdır. Serebral korteks yarı kürelerindeki bu fonksiyon ihtisaslaşmasına yanallaşma denir. Bu konuda 
özellikle, örneğin korpus kallosumu her hangi bir nedenle tahrip olmuş veya tıbbi nedenlerle ameliyatla 
ayrılmış hastalar üzerinden ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. Korpus kallosum bağlantısının ayrıldığı bu tür 
bireylere ayrık beyinli hastalar denilmektedir. İnsanların pek çoğunda, sağ ve sol yarı kürelerden birinin 
baskın göründüğü alanlar dil ve konuşma ile ilgili işlevler veya belirli duygu durum halleri olabilmektedir. 
Örneğin sağ yarı küresine anestezi yapılan hastalar genellikle gülmekte ve olumlu duygular dile getirmekte, 
sol yarı küresine yapılanlar ise ağlamaktadırlar. Fakat bir çok bilim adamı, okumak veya müzik icra etmek 
gibi karmaşık fonksiyonların her iki yarı küreyi de kapsadığında hem fikirdir. Mantıksal düşünen insanları 
“sol beyinli,” yaratıcı düşünen insanları “sağ beyinli” olarak adlandırmak beyin yarı kürelerinin çalışma 
şekliyle uyuşmamaktadır. Normal insanlarda karmaşık düşünme,  beyin yarı küreleri arasındaki etkileşimin 
ve bütünleşmenin bir sonucudur. 

7.3. Beyin Nasıl İnceleniyor?

Beyin çok eski zamanlardan beri ilgi çeken ve incelenmek istenen beden parçalarından biri olmuştur. Eski 
Mısır’da (M.Ö.4000-3000’li yıllar), beyin ameliyatlarının yapıldığını, beynin yapısının ve hasarlarında görülen 
bazı davranış bozukluklarının tanımlandığını günümüze kalan papirüslerden öğreniyoruz. Ancak çok uzun 
bir süre, beyin üzerinde araştırma amaçlı çalışmak için herhangi bir nedenle kafatası parçalanmış insanlar 
bulmak; hayvanları incelemek; eğer dini bir engel yoksa, ölmüş bedenlerden yararlanmak veya daha yakın 
zamanlarda hastalık vb. nedenlerle beyin ameliyatlarının yapılmasını beklemek gerekiyordu. Elektronik ve 
bilgisayar bilimleri alanlarındaki ilerlemeler sayesinde beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesi, hasta veya 
yaralanmış olmayan insanların, vücudun içine herhangi bir müdahalede bulunmaksızın incelenmesine olanak 
vererek bu alanda inanılmaz bir sıçramanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Şimdi beyini incelemekte kullanılan 
bilgi edinme yollarına ve tekniklere bir göz atalım. 

7.3.1. Beyinle İlgili Klinik Sorunların İncelenmesi 

Beyin bölgelerinin işlevlerini inceleyip anlamanın eski ve temel bir yolu, çeşitli nedenlerle beyinleri hasar 
görmüş, nörolojik bir rahatsızlığı veya beyninde lezyon olan insanların ve kimi durumlarda hayvanların 
incelenmesidir. Böyle durumlarda nöropsikolojik testler, beyin görüntüleme teknikleri ve nörolojik muayene 
ile ayrıntılı bilgiler edinmek mümkündür. Aynı zamanda, çeşitli tıbbi nedenlerle beyine müdahale edilerek 
önce ve sonra yapılan test ve muayeneler ile de bilgi edinilebilmektedir. Hayvanlarla çalışmak, özellikle 
insanlara yapılamayacak müdaheler bakımından elverişli olmaktadır. 

7.3.2. Beyin Etkinliklerini Kaydetme ve Görüntüleme 

Her hangi bir klinik sorunu olmayan normal bireylerde vücuda bir zarar vermeksizin beyin çalışmaları 
yapılabilmesi, bu alandaki çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi, beynin elektriksel 
etkinliklerinin kayıt edilmesidir. Beynin çevresel bir uyarıcıya tepki verdiği sıradaki elektriksel etkinlikler 



elektrotlar kullanarak hücre düzeyinde veya beyin düzeyinde kayıt edilebilmektedir. Hücre düzeyinde 
yapıldığında, tek bir sinir hücresine mikro elektrotlar bağlanarak incelenmektedir. Ancak beyin düzeyinde 
yapıldığında, kafatasının çeşitli yerlerine elektrotlar bağlanarak uzun süreli kayıt alınmaktadır. Bu teknik 
EEG (elektroensefolograf) diye bilinir. Bir EEG kaydı, uzun bir zaman içinde beyin etkinliklerinin bir grafiğini 
sunar. 

Eğer, beynin üç boyutlu görüntüleri elde edilmek isteniyorsa, bilgisayarlı tomografi tekniği (CT veya CAT) 
kullanılmaktadır. Bu tür teknikler özellikle, beyin hasarının veya beyin anomalilerinin yerinin ve derecesinin 
belirlenmesinde yararlı olmaktadır. 

Eğer belirli bir etkinlik yapılırken (problem çözme, konuşma ya da bir duyguya kapılma) beynin hangi 
bölgelerinin aktif oldukları incelenmek isteniyorsa, bu durumda PET (positron yayıcı tomografi) 
kullanılmaktadır. Böylece belirli bir etkinlik esnasında beynin hangi bölgelerinin “ışıldadığı” bir beyin resmi 
üzerinde gösterilebilmektedir. 

Eğer beynin, iç alanları, kıvrım ve yarıkları gibi anatomik olarak ayrıntılı görüntüleri elde edilmek isteniyorsa, 
o zaman MRI (manyetik rezonans görüntüleme) tekniği kullanılmaktadır. 

Yakın zamanlarda araştırmalarda sık kullanılmaya başlanan fMRI (işlevsel manyetik rezonans görüntüleme) 
tekniği ise, PET ve MRI’in özelliklerini birleştirmektedir. Yani belirli bir görev esnasında beynin hangi 
yapılarının aktif halde olduğu belirlenebilmektedir.

Giderek gelişmekte olan teknikler beyinle ilgili önemli bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Ancak, Ramachandran, 
beynin yapısı ve özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler edinilmesinin beynin “aslında nasıl çalıştığını” açıklamakta 
yetersiz kaldığını vurgulamaktadır. Anlaşılan o ki, beynin ve zihnin tam olarak nasıl işlev gördüğünün 
anlaşılması, yalnızca sinir bilimcilere bırakılamayacak kadar önemli bir konudur ve aynı zamanda insanla 
ilgilenen diğer bilim dallarının katkılarını da gerektirmektedir. 

7.4. Beyin Nasıl Gelişiyor? 

7.4.1. Doğum Öncesi ve Bebeklik Döneminde Beyin Gelişimi 

İnsan beyninin temel yapısı, doğum öncesi dönemde oluşmaktadır. Yaşama tek bir hücre olarak başlayan 
insan organizmasının, doğduğu zaman yaklaşık olarak 100 milyar sinir hücresi barındıran bir beyine sahip 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Embriyonun beyin hücreleri, döllenmeyi izleyen 12. günden sonra gelişmeye başlar, Bu hücreler, diğer tüm 
hücrelerden daha hızlı çoğalırlar. İnsan embriyosu anne rahminde gelişirken, ilkel bir sinir sistemi embriyonun 
arkasında uzun bir kanal olarak şekillenmektedir.  Armut biçimindeki bu sinir kanalı (nöral tüp) döllenmeden 
sonra yaklaşık 18-24 günleri arasında biçimlenir. Döllenmeden 40 gün sonra, bu sinir kanalında beynin temel 
yapısının bir prototipi olan üç şişkinlik oluşur; ön beyin, orta beyin, arka beyin. Bu arada nöronları besleyen 
ve onları bir tür “tutkal” işlevi görerek bir arada tutan destek dokusu hücreleri (gliyal hücreler) de oluşmaya 
başlamıştır. Döllenmeden sonra yaklaşık 6. haftada nöron göçü başlamıştır. Sinir kanalının duvarındaki 
hücreler çoğalarak ve göç ederek beyin kabuğunun (korkteksin) altı tabakasını oluşturur. 18. haftada hemen 
hemen tüm kortikal nöronlar yerleşecekleri alanlara ulaşırlar. Nöron göçü, 26. haftaya kadar sürebilir. Bu süreç, 
nöronların hücrelerin orijinal yerlerinden uygun yerleşim bölgelerine doğru hareketlerini ve böylece beynin 
farklı düzey yapı ve bölgelerinin oluşumunu kapsamaktadır. Sinir göçü tamamlandıktan sonra, beyindeki 
yarıklar oluşur. 16. haftada optik sinir oluşur. Nöral göçün sonunda gliyal hücreler aksonları sarararak 
miyelinizasyonu başlatır. Miyelinizasyon, omurgada başlar, beyin kabuğu altındaki yapılara doğru ilerler ve 
kortekste sonlanır. Ancak parietal ve frontal loblarda miyelinizasyon doğum sonrasında başlamaktadır. 
Normal bir gebelikte, sinir kanalı kapandıktan sonra, yeni olgunlaşmış nöronların üremesi (nörogenesis) 
doğum öncesi dönemin yaklaşık 20. haftasında başlar ve doğum öncesi dönem boyunca devam eder.

Omurganın tepe noktasından gelişmeye başlayan cenin beyni, önce refleksleri ve temel motor koordinasyonu 
sağlayan beyin sapı yapılarını oluşturur. 20. Haftadan itibaren fetus, ışığa, sese, tat ve dokunma uyaranlarına 
tepki vermeye başlar, ilerleyen haftalarda tepkileri giderek daha karmaşık hale gelir. EEG ile ölçülebilen 



kortikal etkinlik, 19-20. haftalarda başlar. 24. haftada tüm beyin yapıları yerlerini almıştır. Doğum öncesi 
dönemin yaklaşık 23. haftasında nöronlar arası bağlantılar oluşmaya başlar. Beyin içeriden dışarıya ve arkadan 
öne doğru olgunlaşırken giderek daha karmaşık işlevler üstlenen bir bağlantı sistemi olarak örgütlenir. Son 
üç aylık dönemde fetüsün doğum öncesi yaşantılarını kayıt ettiğine ilişkin bulgular vardır. 

Limbik sistem de dahil, diğer bütün beyin kabuğu altı yapılar doğum öncesinde oluşmuştur ve doğumdan 
sonrada gelişmeyi sürdürürler. Kapsamlı beyin büyümesi doğumdan sonra, bebeklik ve izleyen dönemler 
boyunca devam eder. Bebeğin beyninin doğumda ağırlığı, beynin yetişkinliğindeki ağırlığının yaklaşık 
olarak %25’idir. İkinci doğum gününde bu oran yaklaşık %75 olur. Fakat beynin bölgeleri homojen bir şekilde 
olgunlaşmaz. Bu sırayı, beyin kabuğundaki değişimleri incelerken göreceğiz. 

Birinci yaşta, beyinde sinir hücresi sayısı azalırken, beynin ağırlığı yaklaşık iki katı kadar artar. Bunu sağlayan 
nöronlar arasındaki bağlantıların gelişmesidir. Nöronlar, hayatın ilk yılları boyunca, iki çok önemli yolla 
değişir. Birincisi aksonları yağ hücreleri ile kaplama süreci olan miyelinizasyon doğumdan önce başlar ve 
doğumdan sonra de ve hatta ergenliğe kadar devam eder. İkincisi, nöronlar arasındaki sinaptik bağlantılar 
artarak, yeni doğal yollar oluşur. Yeni dendritler büyür, dendritler arası bağlantılar artar, aksonlar ve 
dendritler arası sinaptik bağlantılar çoğalır. Miyelinizasyon doğal aktarımı hızlandırdığı gibi, dendritik 
bağlantıların genişlemesi de bebeğin gelişiminde sinirsel patikaların yayılmasını kolaylaştırır. Doğum anında 
dendrit ağları seyrek ve az gelişmiştir. Doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca duyusal mesajlar akın ettikçe, 
bu ağlar da gelişir. Bu patikaların büyümesi çevresel etkilere duyarlıdır. Doğumdan sonra maruz kalınan 
görüntü, ses, koku, dokunma, dil ve göz kontağı kurma gibi malumat akışları, beynin sinirsel bağlantılarının 
şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bir diğer ifadeyle, bağlantıların nasıl ve ne kadar yapılacağı konusunda, 
insan beyni deneyimlere dayanır.

Sinaptik bağlantılar

Sinaptik bağlantılar, ilginç bir şekilde gerektiğinin iki katı kadar üretilmektedir. Kullanılan bağlantılar güçlenir 
ve yaşamayı sürdürür ama kullanılmayanlar yerlerini başka patikalara bırakır veya yok olur. Sinirbilim 
diliyle söylersek, bu bağlantılar “budanacaktır.” Örneğin bebekler fiziksel hareketler yaptıkça ve dil yetilerini 
kullandıkça patikalar güçlenecek, kullanılmayanlar ise zamanı geldiğinde budanacaktır.

Ancak doğumdan sonra asıl faaliyet beyin kabuğunda gerçekleşir. Beyin kabuğunun başın arka tarafından 
alın bölgesine doğru kıvrılan dört ana alanı yani loblar, olgunlaşma sıralarına göre şöyle dizilmiştir: Art kafa 
lobu (görme); yan kafa lobu (dokunma, mekansal algılama ve yer bulma, dikkat ve hareket kontrolü); şakak 
lobu (duyma, işitme, dil ve ilgili hafıza süreçleri); alın lobları (istemli hareket, bedensel hareketlerin planlama 
ve koordinasyonu, amaçlı davranış), ön alın kabuğu, gelişimini en son tamamlayan bölge, akıl yürütme, 
bellek, özdenetim, dikkat, planlama ve yargılama. 



Görme korteksinde sinaptik fazla üretimin doruk noktası, doğumdan sonraki dördüncü aydır. Bu dönemi, 
okul öncesi yıllarının ortası ve sonu arasındaki devreye kadar göreceli bir büzülme dönemi izler. Beynin 
duyma ve dil yetilerini içeren bölgelerinde benzer, ama bir parça daha geç bir süreç saptanmıştır. Fakat 
beynin daha yüksek düzey düşünme ve kendi kendini kontrolünün vuku bulduğu alın korteksinde, fazla 
üretimin doruk noktası yaklaşık olarak 1 yaşında olur. Geç ergenlik döneminin ortasından önce, sinapslar 
yetişkinlikteki yoğunluğuna ulaşmaz. Hem kalıtımın hem çevrenin sinaptik fazla üretimin ve onu izleyen 
büzülmesinin zamanı ve seyrini etkilediği düşünülmektedir. Genel olarak beynin bazı bölgeleri, mesela birincil 
motor bölgeleri,  diğer bölgelerden, mesela birincil duyusal bölgelerden, daha önce gelişir.  Önloblar, yeni 
doğan bebekte olgunlaşmamıştır. Fakat hayatın ilk yılında, frontal lobdaki nöronlar miyelin ile kaplandıkça 
ve birbiriyle bağlandıkça, bebekler uyku gibi fizyolojik ihtiyaçlarını düzenleyecek yeteneği geliştirir ve 
reflekslerini daha fazla kontrol edebilirler. İstemli düşünme gerektiren bilişsel yetiler, birinci yılın sonlarından 
önce ortaya çıkmaz. Aslında frontal lobun ön bölgesi, beynin en uzun sürede gelişen bölgesidir; yetişkinlik 
başlarken bile saptanabilir değişimler geçirir. 

Bu arada, miyelinizasyon temposu, beynin farklı bölgelerinde değişiktir. Görsel alanlar için miyelinizasyon, 
doğumda oluşur ve ilk altı ayda tamamlanır. İşitsel miyelinizasyon 4–5 yaşlarına kadar tamamlanmaz. Dört 
yaşına kadar, beynin el-göz koordinasyonu ile ilgili kısmındaki miyelinleşme henüz tamamlanmamıştır. 

7.4.2. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi: 

Erken çocuklukta beyin büyümesi devam etse de buradaki büyüme, bebeklik dönemindeki kadar hızlı 
değildir. Çocuk 3 yaşına geldiği zaman beyni, bir yetişkin beyninin dörtte üçü büyüklüğe ulaşmıştır. 6 yaşına 
geldiğinde ise çocuğun beyni yetişkin beyni büyüklüğünün %95’ine erişmiştir fakat beyin gelişimi ergenliğe 
kadar devam etmektedir. 

Aslında, çocukların beyinlerinde, 3 ve 15 yaş arasında oldukça çarpıcı anatomik değişimler gerçekleşmektedir. 
Yapılan bir çalışmada, aynı çocukların beyinleri dört yıl boyunca beyin taraması ile izlenmiştir. Bu çalışmaya 
göre, 3-15 yaş aralığındaki beynin bütününde dikkate değer bir büyüme olmamakta ancak beynin içindeki 
bölgesel örüntülerde hatırı sayılır bir değişim gerçekleşmektedir. Bazı bölgelerde aşırı sinaptik bağlantı artışı 
olmakta, bunu gereksinim duyulmayan bazı hücrelerin temizlenmesiyle ortaya çıkan doku kaybı ve beynin 
kendini yeniden düzenlemesi izlemektedir. Araştırmalar 3-6 yaş arasındaki çocukların beynindeki en hızlı 
değişimin, beynin planlama, yeni etkinlikler organize etme ve yapılanlara ilişkin dikkati sürdürmede görev 
alan frontal lob kısmında gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. 

Orta ve geç çocuklukta toplam beyin kütlesi durağan hale gelmekle birlikte beynin pek çok yapısı ve 
bölümlerinde önemli değişmeler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Beyinde en üst düzeyi temsil eden 
prefrontal korteks gibi beynin sinir yolları ve devreleri, orta ve geç çocuklukta da artmaya devam eder. 
Prefrontal korteksteki bu ilerlemeler çocuklarda dikkat, muhakeme ve bilişsel kontroldeki artışla ilişkilidir.  
Orta ve geç çocukluk döneminde serebral korteks kalınlığında da değişiklik olmaktadır. 5 ila 10 yaşındaki 
çocukların korteks kalınlığının beyin görüntüleme tekniğiyle incelendiği tek bir araştırma bulunmaktadır. 
Yalnızca dil ile ilgili alanların iki yıl süreyle izlendiği bu araştırmada temporal ve frontal lobların dilde işlev 
gören alanlarında korteks kalınlaşması olduğu bulunmuştur. 

Ergenlik döneminde, beyinde bazı yapısal değişiklikler görülür. Sol ve sağ beyni birbirine bağlayan korpus 
kollosum ergenlikte kalınlaşır, bu ergenin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olur. En üst düzeydeki lob akıl 
yürütme, karar verme, kendini kontrol etmesiyle ilgilidir. Bununla birlikte ön lobun gelişimi 18-25 yaş arasında 
yetişkinliğe kadar devam etmektedir. Ayrıca ergenlik döneminde beynin daha küçük alanlarında sinaptik 
budanmalar görülür. Bu budamalar sonunda ergenlikte bireyler çocukluktan daha az, daha seçici, daha etkili 
sinirsel bağlantılara sahip olur. Bu alanlar, dikkatin kontrolü, kafa karıştırıcı düşüncelerin azaltılması, motor 
eylemlerin ketlenmesi ve birbiriyle yarışan seçenekler arasında geçiş yaparken daha esnek olmayı içermektedir. 

Özet

İnsan beyni evrendeki maddenin en karmaşık örgütlenme biçimlerinden biridir. Limbik sistem temel 
duyguları, güdüleri ve hafıza işlemlerini düzenler. Bunun dışında vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kan şekeri 



seviyelerinin ayarlanmasında rol oynar. Limbik sistem üç ayrı yapıdan oluşmaktadır: Hipokampüs, amigdala 
ve hipotalamus. Beynin üçte ikisini oluşturan Serebrum’un görevi daha yüksek seviyeli bilişsel ve duygusal 
işlevleri yürütmektedir. Serebrum, yönlerine bağlı olarak dört loba ya da bölüme ayrılmıştır. Her lob her 
iki yarı kürede de simetrik olarak yer alır. Beyin kabuğu, tüm bilginin bütünleştirilmesi, yorumlanması ve 
değerlendirilmesi ile ilgilenir. Aynı zamanda ön lob (frontal lob) karmaşık muhakeme görevlerinden sorumludur. 
Serebral korteks yarı kürelerindeki fonksiyon ihtisaslaşmasına yanallaşma adı verilir. Beyin bölgelerinin 
işlevlerini inceleyip anlamanın eski ve temel bir yolu, çeşitli nedenlerle beyinleri hasar görmüş, nörolojik bir 
rahatsızlığı veya beyninde lezyon olan insanların ve kimi durumlarda hayvanların incelenmesidir. Her hangi 
bir klinik sorunu olmayan normal bireylerde vücuda bir zarar vermeksizin beyin çalışmaları yapılabilmesi, 
bu alandaki çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi, beynin elektriksel etkinliklerinin 
kayıt edilmesidir. İnsan beyninin temel yapısı, doğum öncesi dönemde oluşmaktadır. Yaşama tek bir hücre 
olarak başlayan insan organizmasının, doğduğu zaman yaklaşık olarak 100 milyar sinir hücresi barındıran 
tamamen organize olmuş bir beyine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Erken çocuklukta beyin büyümesi 
devam etse de buradaki büyüme, bebeklik dönemindeki kadar hızlı değildir. Çocuk 3 yaşına geldiği zaman 
beyni, bir yetişkin beyninin dörtte üçü büyüklüğe ulaşmıştır. 6 yaşına geldiğinde ise çocuğun beyni yetişkin 
beyni büyüklüğünün %95’ine erişmiştir fakat beyin gelişimi ergenliğe kadar devam etmektedir. Araştırmalar 
3-6 yaş arasındaki çocukların beynindeki en hızlı değişimin, beynin planlama, yeni etkinlikler organize etme 
ve yapılanlara ilişkin dikkati sürdürmede görev alan frontal lob kısmında gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. 
Frontal korteksteki bu ilerlemeler çocuklarda dikkat, muhakeme ve bilişsel kontroldeki artışla ilişkilidir.

Çalışma Soruları 

1. Limbik sistemin yapılarını ve işlevlerini tanımlayınız.

2. Yüksek düzeydeki zihinsel işlevlerden sorumlu beyin yapısı hangisidir ve organizasyonu nasıldır?

3. Yanallaşma nedir? Korpus kallosum’un yanallaşmadaki işlevi nedir?

4. EEG tekniğini, MRI ve fMRI teknikleri arasındaki farkı açıklayınız

5. Doğum öncesi beyin oluşum ve gelişimini açıklayınız.

6. Nöron hücrelerinin budanması ne anlama gelir?

7. Orta ve geç çocuklukta görünen beyin gelişimi nasıldır?
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VIII. HAFTA: DUYUMLAR VE ALGI 

İnsanlar ve hatta bütün canlılar, içinde yaşadıkları dünyadan gelen uyaranlarla çevrilmişlerdir. Kendimizi 
gündelik hayat akışının her hangi bir anında dondursak, etrafımızı sarmış olan yüzlerce görüntü, ses, ışık, 
koku, hareket, temas uyaranlarını belki bir an fark edebiliriz. Özel bir koşul olmadığı sürece bu uyaranlarla 
içinde bulunduğumuz duruma uygun hareketleri yapacak ve uygun şekilde davranacak şekilde birlikte var 
oluruz. Fakat bir de şöyle bir örneğe bakalım: 

“Çoğu bakımdan görmesi normaldi; nesnelerin şeklini tanımlayabiliyor, insanları tanıyabiliyor ve kitap okuyabiliyordu. 
Fakat giden bir arabaya veya koşan bir kişiye bakarsa, düzgün ve sürekli bir hareket izlenimi yerine ardışık olarak gelen 
statik fotoğraf kareleri gibi yansımalar görüyordu. Caddede karşıdan karşıya geçmeye korkuyordu, çünkü karşıdan 
gelen bir aracın şeklini, rengini ve hatta plakasını görebildiği halde hızını kestiremiyordu. Biriyle karşılıklı konuşmanın 
telefonda konuşmak gibi olduğunu söylüyordu çünkü konuşma sırasında değişen yüz mimiklerini ve ifadeleri 
göremiyordu. Bir fincan kahve koymak bile büyük sıkıntıydı, çünkü sıvı kaçınılmaz şekilde taşıp yere dökülüyordu. Ne 
zaman yavaşlaması gerektiğini bilemiyor, kahve cezvesinin açısını zamanında değiştiremiyordu. Çünkü sıvının fincan 
içinde ne hızla yükseldiğini tahmin edemiyordu. Tüm bu beceriler size ve bana çok olağan ve doğal gelir. Ama bir şeyler 
yanlış gittiğinde…”

Bu tanımlama, beyninde orta temporal olarak adlandırılan bölgesi çift taraflı hasar gördüğü için “hareket 
körlüğü” şikayeti olan bir hastayı (Ingrid) anlatan Ramachandran’dan alıntılanmıştır. Bu gibi vaka örnekleri 
üzerinden beynin ve zihnin çalışma sistematiğini daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz, kendisinin kaynakçada 
bildirilen kitabını okuyabilirsiniz.

Ingrid’in yaşamak zorunda olduğu bu ilginç durumdan çok çeşitli sonuçlar çıkarmak mümkündür; görme 
sürecinin karmaşıklığı, beynin nasıl da bir bütün olarak ve eşgüdümlü çalışmakta olduğu, bir beyin hasarıyla 
yaşamanın güçlükleri…

Ama bizim dikkat çekmek istediğimiz asıl nokta, duyumlarımız ve algılarımızın aslında gündelik, zihinsel 
ve ruhsal bütün deneyimlerimizi nasıl şekillendirmekte olduğu meselesidir. Bu süreç nasıl işlemektedir? 
Çevremizde bulunan yüzlerce uyaran nasıl bir süreçten geçerek düşüncelerimizin, duygularımızın ve 
eylemlerimizin biçimlendiricisi ve yönlendiricisi olabilmektedir? 

Süreç şöyle görünür; uyaranlar, beş duyumuz tarafından algılanır, sonra bunlara göre düşünür ve davranırız, 
basit. Elbette, hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Her şeyden önce, duyularımız beş taneden fazladır (hangisi 
olduğunu öğrenmek için bölümün sonuna kadar okumalısınız). Ayrıca duyumlarla algıları birbirinden 
ayırmamız gereklidir. Beden duyularımız uyarıldığında biz onları duyumsarız. Duyum, bir duyu alıcısının 
uyarılmasıyla vücudun içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral 
bir işlemdir. Algılama ise, gelen duyusal malumatı tanıma, düzenleme, bağlantılarını kurma, anlamlandırma 
ve yorumlama sürecidir. 

Önce insanların duyularının yapılarını, kapasitelerini ve duyumlarının genel özelliklerini gözden geçireceğiz, 
bir sonraki bölümde ise algılamanın nasıl olduğunu inceleyeceğiz.

8.1. İnsanlarda Duyumlar ve Duyusal Sistemler 

8.1.1. Duyum 

Psikolojinin bir bilim olarak doğmaya başladığı 1800’lü yılların sonlarında, en çok incelenen konu duyumlar 
olmuştur. O yıllarda ortaya konulan temel bazı kavramlaştırmalar ve ilkeler hala geçerlidir. 

Genel olarak incelendiğinde, bir duyumu yaratan olaylar şöyle gelişmektedir; dış dünyadan veya bedenin 
içinden gelen fiziksel bir enerji, duyu organlarından birindeki alıcı hücreyi uyarır. Her alıcı hücre, belirli bir 
tür fiziksel enerjiye tepki vermek üzere düzenlenmiştir. Görme için ışık; işitme için ses dalgaları gibi. Alıcı 
hücrenin tepki verebilmesi için gelen enerjinin yeterince güçlü olması gerekir. Eğer enerji yeterli ise, alıcı hücre, 
bu uyaranı dönüştürür ve uyaranın özelliklerine göre değişen elektrokimyasal bir sinyali beyine göndererek 
tepki verir. Çok parlak bir ışık, bir dizi sinir hücresinin ateşlenmesi olarak kodlanır, mat bir ışık, daha yavaş 



bir ateşlenme zinciri oluşturur. Nöral sinyaller, sinir hücrelerinden merkezi sinir sistemine iletilirken, daha 
yüksek seviyeli olarak kodlanır ve daha yüksek seviyelerde ise bütünleştirilir. Öyle ki beyine ulaştığı zaman 
açık ve ayrıntılıdır. Böylece, yanıp sönen kırmızı bir ışıktan ulaşan sinyal, soluk yeşil ışıktan gelen iletinden 
de, yüksek ses ya da çürük yumurta kokusundan gelen iletiden de anlamlı olarak farklıdır. Bu bilgiler beyinde 
ilgili beyin kabuğu (korteks) alanlarında işlenir. Bu anlatılan sürecin yalnızca duyumsama olduğunu, uyaran 
henüz algı haline dönüşmediğini (yani tanınıp yorumlanmadığını) aklımızda tutmamız gerekir.

8.1.2. Duyusal Eşikler 

Kaç kat üzerinizde oturan komşunun ayak sesini duyabilirsiniz? Açık ve karanlık bir gecede, yolunuzu 
kaybetmişseniz görebildiğiniz ilk ışığa erişmek için kaç metre yol yürümelisiniz? “İnsanı Nasıl İncelemeliyiz?” 
bölümünde anlatıldığı üzere, bu gibi soruları araştırılabilir hale dönüştürmek istersek şöyle sormamız 
gereklidir: Bir duyumu ortaya çıkarmak için ne kadar duyusal uyarım gerekir? 

Şüphesiz ilk akla gelen, hangi duyum için sorusu olacaktır. Çünkü bu durum duyusal uyaranın türüne göre 
değişmektedir. Ancak her duyumun oluşabilmesi için bir eşik düzey bulunmaktadır.  Bir kişide herhangi bir 
duyum yaratmak için gerekli minumum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik denilmektedir. Kişiler arasında 
mutlak eşik seviyeleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. Ancak, insanların %50’sinden fazlasının duyum 
bildirdiği seviyeler, o uyaran için mutlak eşik kabul edilmektedir.  

Örneğin, 500 litrelik bir su içinde bir gram sofra tuzu; üç odalı bir evde yayılmış bir damla parfüm; sessiz bir 
ortamda 6 metre uzaklıktaki kol saatinin sesi; açık, karanlık bir gecede 50 km. uzaklıktan bir mum alevinin 
ışığı temel beş duyu için mutlak eşik olarak bulunmuştur. 

Bu tür değerlerin belirlenmesinde, sessiz, karanlık, tatsız, kokusuz nötr durumlarda ölçüm yapılmaktadır. 
Normal koşullarda, mevcut duyusal uyarılmışlık düzeyine bağlı olarak bu ölçüler değişebilir. Örneğin cips 
yedikten sonra, tuza ilişkin mutlak eşiğiniz yükselmiş (eşiğiniz yükselir çünkü duyumsamanız için daha fazla 
miktarda tuz gerekir) olacaktır. 

Tüm duyularımız, otomatik olarak, ortamdaki uyaranların oluşturduğu ortalama bir uyarılma düzeyine uyum 
sağlar. Örneğin bulunduğumuz ortamdaki bir kokuyu veya düzenli bir sesi bir sure sonra fark etmemeye 
başlarız. Bu uyum süreci tüm duyularımızın çevresel koşullara kolaylıkla uyum sağlamasını ve ortamda 
bulunan çok sayıdaki ipucunu aşırı derecede yüklenmeden almasını sağlar. Buna duyu adaptasyonu veya 
duyusal uyum denilir.  

Bu durumda akla şöyle bir soru gelebilir. Eğer belirli bir ortamda bulunan uyaranların düzeyine belirli bir 
süre sonra uyum sağlıyorsak, o halde bu ortamda bir şeylerin değiştiğini nasıl anlayabiliyoruz? Gerçekten 
de bunun olabilmesi için uyaranların ancak “fark edilebilir fark” denilen belirli bir düzeyde farklılaşmaları 
gerekir. Fark eşiği, iki uyarıcı arasında fark olarak tanımlanabilen en küçük fiziksel farktır. Ernst Weber, 1830’da 
fark eşiğini, belirli bir uyarıcının sabit bir kesri ya da oranı olarak hesaplamıştır.  Fark eşiği, orijinal uyarıcının 
büyüklüğüne ya da şiddetine göre değişir. Uyarıcı ne kadar büyükse ya da şiddetliyse, ancak farkedilebilir 
fark yaratmak için gerekli değişiklik o kadar büyüktür. Bu, Weber Yasası olarak bilinir. Bu oranların değeri, 
duyu türlerine göre farklılaşmaktadır. Tat duyusunda ancak fark edilebilir fark, %20 ya da 1/5’tir. Ancak 
işitme duyusu çok daha hassastır, bir sesteki %0.3”lük bir değişimi fark edebiliriz. Fark eşikleri de kişiden 
kişiye değişebilir ve bildirilen oranlar insanların en az %50’sinin ancak fark edebildiği düzeyi göstermektedir. 

8.1.3. Duyusal Sistemler 

Duyumun duyu organlarımızdan fiziksel enerji olarak gelen uyaranların sinirsel bir iletiye dönüşmesi ile 
ortaya çıkabildiğinden söz etmiştik. Bu dönüşümü sağlayan duyu organlarının yapısal özellikleridir. Şimdi 
duyu organlarımızın yapısını ve nasıl işlev gördüklerini kısaca inceleyelim. 

8.1.3.1. Görsel Sistem ve Görme 

İnsanlarda görme baskın bir duyudur; beyinde oldukça geniş alanlar görme yoluyla gelen malumatları işler 
ve insanlar sıklıkla en fazla görme duyularına güvenirler. İnsan gözünün yapısı nispeten basit sayılabilir 



ancak gelen malumat birbirinden farklı alanlar (yaklaşık 30 alan olduğu düşünülmektedir) ve farklı biçimlerde 
işlenip değerlendirildiği için görsel sistem aslında oldukça karmaşıktır. 

Gözler, içlerinde bir sıvı olan ve her biri farklı işleve sahip çeşitli yapılarla donanmış, kas tabakalarından oluşan 
küreciklerdir. Göz ışık dalgalarını toplar, odaklar ve beyine doğru yol alan bir sinir sinyaline dönüştürür. Işık 
göze, ön kısımda bulunan saydam bir tabaka olan korneadan girer. Gözün renkli kısmı olan irisin merkezindeki 
bir açıklıktan yani göz bebeğinden geçerek göz merceğine ve oradan da retinaya ulaşır. Retina, göz küresinin 
arka kısmını kaplayan ışığa duyarlı bir katmandır. Retinanın üzerinde ve göz merceğinin tam arkasında fovea 
adı verilen bir girinti noktacık vardır. Görüntü burada en net halindedir.  Retina tabakası ışık dalgalarının nöral 
iletiye dönüşmesini sağlayan alıcı hücrelerle kaplıdır. İki çeşit ışık alıcı (fotoreseptör) hücre vardır; çubukçuk 
(rod) ve koni hücreleri. Ayrıca gelen uyarımları çubukçuk ve konilerin bulunduğu bölgelerle birleştiren çok 
sayıda hücre bulunmaktadır. Çubukçuk ve koni hücreleri, çok farklı sayı ve kombinasyonla çift kutuplu 
hücrelere bağlanırlar. Çift kutuplu hücreler, bu çoklu iletileri alarak bütünleştiren ve gangliyon hücrelere 
gönderen özel yapılı sinir hücreleridir. Gangliyon hücrelerinin aksonları birleşerek her bir gözden beyinin 
ilgili bölgelerine ileti gönderen görme sinirini oluştururlar. Her bir gözün retinasında, yaklaşık 120 milyon 
çubukçuk ve 8 milyon koni bulunur. Bu hücrelerin duyarlı olduğu özellikler birbirinden farklıdır. Çubukçuklar 
loş ya da karanlık gibi düşük aydınlanmış ortamlarda daha etkin çalışır ve gece görüşünü sağlarlar. Koniler 
ise parlak ışıkta etkin çalışır ve aynı zamanda renk görüşünü sağlarlar. Hepimiz aydınlık bir ortamdan 
karanlığa girdiğimize,  önce görüşümüzü kaybettiğimizi fakat bir sure sonra yeniden görmeye başladığımızı 
deneyimlemişizdir. Gelen ışığın miktarına göre çubukçuk ve konilerin duyarlılığının değişmesine karanlığa 
uyum denilir. Karanlıkta uyum, karanlıkta zaman geçirdikçe, çubukçukların, konilerden daha hassas hale 
gelmesi sayesinde gerçekleşmektedir. 

Görme sinirini oluşturan lifler, her bir gözden ayrıldıktan sonra bir sure birlikte giderler, daha sonra optik 
kiazmada çaprazlaşarak ikiye bölünürler ve her iki gözden gelen birer lif demeti birleşerek giderler. Son 
araştırmalar bu lif demetlerinin farklı patikalar oluşturarak farklı bölgelerle bağlantı kurdukları yönünde 
sonuçlar vermektedir.

Renk görme, nesnelerden yansıyan ışık huzmelerinin özelliklerine bağlı bir deneyimdir. İnsanlar ışık 
dalgalarının ancak belirli bir uzunlukta –[400-700] nanometre arasında-  olanlarına karşı duyarlıdırlar. Belirli 
fiziksel dalga uzunluklarına sahip ışık huzmeleri, belirli renklerin deneyimlenmesine neden olur. Örneğin 
renk tayfında düşük uçları mor ve mavi, yüksek uçları kırmızı ve turuncu olarak tanımlarız. Bu nedenle ışık 
fiziksel olarak renk isimleriyle değil, dalga uzunluklarıyla belirtilir. Çünkü renkler, duyu sisteminin belirli 
dalga uzunluklarına ilişkin tanımlamalarıdır. 

Bütün renk deneyimleri, üç temel boyutta ele alınabilir; ton, doygunluk ve parlaklık. Renk tonu, kırmızı, mavi 
gibi, bir ışığın rengini yakalayan ve dalga uzunluğuna bağlı olan boyuttur. Renk doygunluğu, bir tonun saflığı 
ya da canlılığıdır. Yoğun renkler, en yüksek doygunluğa sahiptir; pastel/yumuşak renkler düşük doygunluğa 
sahiptir; gri sıfır doygunluğa sahiptir. Parlaklık ise, bir renkteki ışığın şiddetini veren boyuttur. Beyaz en 
parlak, siyah ise en mat renktir. 

8.1.3.2. İşitsel Sistem ve İşitme 

Ses, hava moleküllerinin titreşmesinden kaynaklanan basınç değişikliğidir. Ses dalgalar halinde yayılır ve 
işitme sistemini uyarır. İşitme, ses dalgaları kulak zarına çarparak titreşim yarattığı zaman başlar. İnsan kulağı, 
20 ile 20.000 hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir. 

Normal koşullarda,  ortamdaki ses dalgaları, kulak kanalı yoluyla kulak zarına ulaşır. Kulak zarındaki titreşim, 
orta kulak denilen odacıktaki çekiç, örs ve üzengi isimli küçük kemiklerin birbirine çarparak bu titreşimi iç 
kulağa iletmesine neden olur. En sondaki kemik olan üzengi, oval pencere adı verilen bir zara bağlıdır (oval 
pencerenin tam altında, yuvarlak pencere adı verilen bir zar daha bulunmaktadır, bu zarın işlevi, iç kulakta 
gelen titreşimin yaratacağı basıncı dengelemektir). Oval penceredeki titreşim, iç kulaktaki salyangoza aktarılır. 
Salyangozun içi sıvı doludur, böylece havadan alınan ses dalgaları sıvıya aktarılmış olur. Salyangozun içinde, 
basiler zar adı verilen ince ve uzunlamasına yerleşmiş bir yapı bulunur. Salyangoz içindeki sıvı titreştiği 
zaman, basiler zar da aşağı yukarı itilerek hareket eder. Corti organı, basiler zarın üzerinde duran ve onunla 



birlikte hareket eden bir yapıdır. Corti organının içine gömülmüş binlerce ince kıl şeklinde alıcı hücre vardır. 
Her kıl hücresinin üzeri bir demet lif ile kapatılmıştır. Bu lifler basiler zarın titreşimi ile hareket ederler. Eğer 
lifler bir metrenin yüz trilyonda biri kadar bükülürse, alıcı hücre, beyine işitme siniri ile bir sinyal gönderir. 
Böylece kıl hücrelerindeki bu kıvrılmalar, sinir hücrelerini uyarır ve şimdiye kadar mekanik olan iletileri 
sinirsel iletiye dönüştürmüş olur. 

İki kulağımız olduğuna göre, işitsel uyaranlar her iki kulaktan ayrı ayrı gelmektedirler. Her kulak, her iki beyin 
yarı küresine de ileti gönderir. Kulaklardan gelen sinir lifleri, beyin ile ilgili bölümde söz edildiği gibi, arka 
beyindeki medullada çaprazlaşır.  Daha sonra beyinin yukarı bölümlerine dağılır.  Ancak, örneğin görmede 
olduğu gibi, tek bir işitsel patika yoktur. İşitsel patikaları daha çok beyinin pek çok yerine malumat ileten bir 
ağ olarak tanımlayabiliriz. Bazı mesajlar, denge hareketlerini düzenleyen merkezlere gider; bazıları uyarılma/
hazır olma halini düzenleyen retiküler formasyona gider; bazıları ise her iki temporal yarı kürede bulunan 
birincil ve ikincil işitme kortekslerine gider. 

İşitme duyusundan gelen malumatlar aslında insan için önemli bir kaynak oluştururlar. Örneğin göremediğimiz 
uyaranlarla ilgili bilgi edinmemizi de sağlarlar. Yolda yürürken arkanızdan bir araba gelip gelmediğini, 
ne hızda ve hangi yönden gelmekte olduğunu yalnızca işitsel ipuçlarıyla kestirebilmeniz mümkündür. 
Buna sesin kaynağını belirleme denilir. Sesin kaynağının nasıl belirlenebildiği ile ilgili olarak, göreli 
zamanlamanın değerlendirilmesi ve her bir kulağa vuran seslerin göreli şiddetin değerlendirilmesi olmak 
üzere iki mekanizma bulunmaktadır. Göreli zamanlama değerlendirmesi mekanizması, nöronların gelen 
sesin her bir kulağı ulaşma sürelerini karşılaştırmasıdır. Sağ taraftan gelen bir ses, sağ kulağa soldakinden 
önce ulaşacaktır. Nöronlar,  iki kulak arasındaki işitme zamanı farklılaşmalarına göre ateşleme yaparak beyine 
bu değerlendirmeyi yapabilecek malumatı iletirler. Göreli şiddet değerlendirmesi ise, yakın kulaktan gelen 
sesin şiddetinin daha yüksek olmasına dayalıdır. Böylece, her iki kulağa ulaşan seslerdeki şiddet farkları 
işlenerek bu konuda malumat edinilmiş olur. 

Eğer bir ses her iki kulağa eşit mesafede ise veya eşit şiddette ulaşıyorsa, o zaman sesin kaynağı belirlenemez. 
Bu durumda,  başı uygun şekilde çevirmek suretiyle, kulakların yönünü değiştirerek sesin kaynağını bulmaya 
çalışırız. 

8.1.3.3. Koku Sistemi ve Koku Alma 

Fareler, köpekler gibi diğer bazı türler kadar olmasa bile, insanlarda koku hassasiyeti oldukça gelişkindir. Koku 
duyumunun tat duyumuna oranla 10.000 kat daha duyarlı olduğu yönünde tahminler yürütülmektedir.  Bir 
insanın bir kokuyu fark edebilmesi için 7- 8 koku molekülünün olması yeterlidir. Bu duyarlılığa rağmen, yani 
insanlar kokuları hızlıca tanıyıp ayırt etseler bile, kokunun kaynağını bulmakta bu kadar başarılı değildirler. 
Ayrıca insanlarda koku duyumunun adaptasyonu da çok yüksektir. Kısa bir sure içinde duyumsadığımız bir 
kokuya karşı uyum geliştirir ve fark etmez oluruz.

Pek çok diğer memelide olduğu gibi insanlarda da koku duyumu, genel kokuları fark etmemizi sağlayan 
sistem ve feromonların fark edilmesini sağlayan sistem olmak üzere iki farklı duyusal sistem yoluyla ortaya 
çıkmaktadır. Koku duyumu kimyasal ipuçlarıyla işlev görmektedir.

Genel kokuların farkına varırken, burnumuzda yer alan bir bez tarafından üretilen karmaşık bir proteinden 
yararlanırız. Pek çok madde koku molekülleri yaymaktadır. Belirli bir durumda bu moleküllerle, burun 
tüylerindeki membranlarda bulunan protein birbirine bağlanır. Alıcı hücreler, koku dokusu adı verilen ve her 
bir burun deliğinde bulunan küçük bir doku parçası içinde yüksek oranlarda –milyonlarca- bulunmaktadır. 
Bu sinir hücreleri bir kaç haftada bir ölmekte ve yenileri ile yer değiştirmektedir. Bu milyonlarca sinir 
hücresinin aksonları frontal lobun hemen altında, buruna yakın bir yerde bulunan koku yumrusuna gider. 
Koku yumrusundan sonra bu mesajlar kokuların farkında olmamızı sağlayan temporal loba ulaşırlar. Aynı 
zamanda duygular ve bellekle ilgili işlevleri de olan amigdala ve hipokampüse de giderler. Bu durum 
kokuların, duyguların hatırlanmasındaki etkin rolünü de açıklamaktadır. 

Pek çok tür feromon adı verilen bir kimyasal salgılar ve bunları duyumsar. Karıncalar, fareler, köpekler, 
arılar gibi pek canlı yol bulmak, bölge sınırlarını belirlemek, cinsel hazırlığını bildirmek gibi amaçlarla 



feromon iletişimini kullanır. İnsanlarda da feromonların cinsel davranışları etkilediğine ilişkin çalışmalar 
bulunmaktadır. Ayrıca birlikte yaşayan kadınların adet döngülerinin eş zamanlılaşmasından feromonların 
sorumlu olduğuna ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. Feromon molekülleri de diğer koku molekülleri 
gibi işlem görmektedir. 

8.1.3.4. Tat Sistemi ve Tat Alma 

Bir yemeği lezzetli bulduğumuz zaman yalnızca tat duyumuza dayandığımızı düşünürüz ama aslında 
koku duyusu da işin içine karışıp “lezzet” hissini oluşturmaktadır. Burnumuz tıkalı olduğunda yemeklerin 
lezzetsiz gelmesi de, koku ile tat duyularının lezzet hissini birlikte oluşturduklarının bir diğer kanıtıdır. Bir 
diğer deyişle, koku alma engellendiğinde, yediklerimizin tadını ayırt edebiliriz ancak lezzetine ilişkin bir 
değerlendirme yapamayız. Koku duyumunun engellendiği durumlarda, insanların hangi besinleri yediklerini 
doğru tanımlama başarılarının düştüğü bulunmuştur. Bu durum besinin tadının keskinliğine de bağlıdır, 
örneğin limon tadı daha kolay tanınırken,  kiraz tadı daha güç tanınabilmiştir. 

Tat duyumu pek çoğu dilin ucunda, yanlarında ve arka kısımlarında bulunan tat tomurcukları içindeki alıcı 
hücreler yoluyla alınır. Bu tomurcukların sayısı yaşlandıkça azalır. Yaşlı insanlardan sık duyulabilen “artık 
hiç bir şeyin tadının kalmadığı” yakınması aslında tat hücrelerinin azalmasıyla ilgilidir. 

Dilimizin yüzeyi düz görünse bile aslında papilla denilen minik yumrularla kaplıdır. Tat tomurcukları, 
tat hücreleri ve alıcı sinirler papillaların içine gömülüdür. Yediğimiz şeylerdeki kimyasal maddeler salya 
ile çözülür ve papillaların içindeki boşluklara girerek tomurcuklarda bulunan tat hücrelerine ulaşırlar. Bu 
kimyasal iletişim tat hücrelerinin ilgili sinirleri ateşlemesine neden olur. Oluşan sinir akımı parietal loba ve 
limbik sisteme gönderilir. İnsanlar dillerine tatlı ya da tuzlu bir besin parçası konulduğunda, saniyenin onda 
biri gibi bir sürede ne konulduğunu doğru olarak söyleyebilmektedir. Bu sinirler aynı zamanda çiğneme, 
yutma, yiyeceğin sıcaklığı ve teması gibi diğer konular hakkında da malumat iletir. 

Yakın zamana kadar tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olmak üzere 4 temel tat olduğu kabul edilmekteyse de, umami adı 
verilen ve monosodyumglütamat tadını alan yeni bir alıcı hücre bulunmuştur. Bu madde et, deniz ürünleri, 
eski kaşar, soya sosu gibi protein yoğun ürünlerde bulunmaktadır. Dilin bazı bölgeleri bazı tatlara daha 
duyarlıdır. Örneğin dilin ucu tatlı ve tuzlu, arka kısmı acı ve yanları ekşi tatlara karşı daha hassastır. Ancak 
her alan bu dört niteliği belirli bir seviyede ayırt edebilir.  Tat hücrelerinin ilginç bir özelliği 7-10 gün gibi bir 
aralıkla ölmeleri ve yenilenmeleridir. 

8.1.3.5. Deri Duyuları ve Dokunma 

Vücudumuzu kaplayan derinin bizi dış etkenlerden koruduğunu, vücut sıvılarını içeride tuttuğunu hatta 
vücut ısımızı düzenlenmesine katkıda bulunduğunu biliriz. Ama aynı zamanda derimiz en geniş alanı 
kaplayan bir duyu organımızdır (1.70 boyunda bir insanın 6 m2 deri yüzeyi vardır). Deri yüzeyinde farklı 
bölgelerde değişik oranlarda yayılmış çeşitli alıcı nöronlar bulunmaktadır. Bu alıcı nöronlar basınç, ısı, acı/
ağrı hislerini oluşturan deriye ait duyumları ortaya çıkarırlar. 

 Farklı vücut bölgelerine göre değişmekle birlikte deri aslında son derece hassas bir duyu organıdır. Deri 
üzerinde 10.000/1 cm kadar bir değişme, basınç duyumuna neden olabilir. Bacaklar, ayaklar ve sırt daha az 
duyarlı iken, yüz ve parmak uçları aşırı şekilde duyarlıdır. Vücudun farklı bölgelerindeki bu hassasiyet farkı, 
ilgili bölgedeki sinir hücrelerinin daha yoğun olmasına ve bu malumatın işlendiği daha geniş duyusal korteks 
alanı olması ile açıklanabilir. 

Dokunma temelde basınç duyusu üzerinden işlev görmekle birlikte insan ve hayvanlarda büyüme veya 
endorfin gibi hormonların üretimini arttırdığı araştırmalarla ortaya konulmuştur. Henüz etki mekanizması 
tam açıklanamamakla birlikte tüm canlılarda dokunulma kendini iyi hissetme hali sağlamakta ve büyümeyi 
hızlandırmaktadır. 

Isı duyumu biraz daha ilginç bir şekilde işlev görmektedir. Sıcak ile ilgili malumatlar ve soğukla ilgili 
malumatlar farklı sinir hücreleri tarafından alınmaktadır. Beyin sıcak liflerle soğuk liflerden ayrı ayrı duyum 
almakta ve bunları birleştirerek ortam ısısına uyum hakkında düzenlemeler yapmaktadır. Eğer her iki lif aynı 



anda faaliyete geçerse, beyin bu bileşik örüntüyü ortaklaştırarak okuyabilir. Örneğin, ılık ve soğuk bir şeylere 
aynı anda dokunduğunuzda beyin bunu sıcak olarak tanımlar. Bu olgu paradoksal sıcak olarak bilinir. 

Acı/ağrı duyumu ise bireylere göre ve hatta aynı bireyin çeşitli zamanlarında bile farklılıklaşabilen oldukça 
karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanların çoğunlukla kaçınmak istedikleri bir duyum olsa bile, aslında acı/ağrı 
hissi, kendini korumakla bağlantılıdır ve son derece yaşamsal bir işlevi bulunmaktadır. Ancak bir yerimiz 
acıdığında yaptığımız bir hareketi durdurur veya değiştiririz; ağrı hissettiğimiz zaman hastalandığımızı ve 
tedavi görmemiz gerektiğini düşünürüz.  

Yakın zamanlarda, acı/ağrı üreten uyaranlara tepki veren alıcı sinir hücreleri tanımlanmaya başlamıştır. Bazı 
alıcılar ısıya, bazı alıcılar kimyasallara, bazıları mekanik uyarıcılara ve bazıları da bunların birleşimden oluşan 
uyarıcılara tepki vermektedir. Vücudun her tarafında yayılmış bulunan bu sinir hücreleri, miyelin kaplı 
sinir lifleriyle hızlı ve miyelin kaplı olmayan sinir lifleriyle yavaş bir şekilde acı/ağrı duyumunu omuriliğe 
iletmektedir. Bu duyum omurilik üzerinden talamus ve oradan da beyin kabuğundaki ilgili bölgelere 
gitmektedir. Böylece acı/ağrının kaynağı, konumu, durumu değerlendirilir ve gerekli eylemler düzenlenebilir. 

Acı/ağrı duyarlılığı arasındaki durumsal ve bireysel farkların açıklanması oldukça karmaşık bir meseledir. 
Örneğin kapıyı açmaya giderken kolunuzu hızlıca çarptığınızda önce aldırmaz, gidip kapıyı açar ve daha 
sonra ne kadar acıdığını fark edersiniz. Ayrıca, insanlar arasında acı/ağrıya dayanıklılık bakımından belirgin 
farklar olduğu bilinmektedir. Bu nasıl gerçekleşmektedir?  Böyle durumları Melzack tarafından ortaya atılan 
Kapı Kontrol Kuramı ile açıklamak mümkün görünmektedir. Bu kurama göre, omurilikteki sinirsel kapılar 
acı/ağrı duyumunun beyine iletilmesini kontrol etmektedir. Kapı açık ise daha fazla; kapalı ise daha az ağrı 
hissedilmektedir. Kapının kapalı ya da açık olması, iki farklı duyusal sinir lifi arasındaki yarışa bağlıdır. Kalın 
lifler, uyarıldıkları zaman acı/ağrı akımının beyine ulaşmasının engellemek üzere kapıyı kapatma eğilimi 
gösterirler. İnce lifler ise, uyarıldıkları zaman akımın beyine ulaşması için kapıyı açma eğilimi gösterirler. 
Ayrıca beyin sapındaki bazı alanlar kapının kapatılması için yukarıdan sinyaller gönderebilirler. Dikkatin 
başka yöne yönlendirilmesi gibi daha üst beyin seviyelerinden gelen sinyallerin de kapıyı kapatmaları mümkün 
olabilmektir. Bu kurama göre, bireyler arasındaki farklılıkların kişinin sahip olduğu kalın – ince lif sayısına bağlı 
açıklanması mümkün görünmektedir. Aynı zamanda, ağrıyı azaltıcı hipnoz veya konsantrasyon teknikleri vb. 
uygulamaların omurilikteki bu kapının kapanmasını sağlayarak işlev gördükleri düşünülmektedir. Ancak 
akupunktur uygulamalarını bunlardan ayırmak gerekir, akupunktur endorfin salgılanmasını uyararak acıyı 
azaltma işlevi görmektedir. 

8.1.3.6. Kinestetik Duyular ve Denge 

Belirli bir anda, görmesek bile vücudumuzun nasıl hareket etmekte olduğu biliriz. Bu durum, uzayda 
hareketlerimizin hızı ve yönü hakkında bilgi sağlayan kinestetik duyu ile mümkün olmaktadır. Kinestetik 
duyular kasların durum ve hareketleri, pozisyon değişmeleri, kas ve eklemlerdeki gerilim ile ilgili malumatları, 
kaslarda ve kirişlerde bulunan sinir hücreleri yoluyla önce omuriliğe ve sonunda dokunma ilgili işlev gören 
parietal loblara iletir ve hareket sinirleri yoluyla geri bildirim alır.

Denge duyusu ya da vestibüler duyu ise, uzaydaki oryantasyonumuz ve pozisyonumuz ile ilgili bilgi sağlar. 
İki çeşit denge duyumu vardır; ilki beden rotasyonunun hızı ve yönü ile ilgilidir, diğeri ise hareketler ve yer 
çekimi hakkında bize bilgi verir. İşitme gibi, denge duyuları da iç kulakta başlar. İç kulaktaki kesecikler ve 
kanalda bulunan kirpiksi tüyler vücut hareketleriyle birlikte hareket ederler ve işitme sinirlerini kullanarak 
malumat iletirler. Bu sinyallerin bir kısmı, beyinciğe, bir kısmı organları düzenleyen alanlara, bir kısmı ise 
analiz ve tepki üretimi için parietal loba ulaşır. 

Denge duyusu ve kinestetik duyulardan gelen malumatlar olmaksızın vücut hareketlerimizi eş güdümlü 
olarak yapabilmemiz veya amaca uygun bir hareket gerçekleştirmemiz mümkün değildir. 

Özet

Duyum, bir duyu alıcısının uyarılmasıyla vücudun içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı 
veya farkındalığa yol açan nöral bir işlemdir. Algılama ise, gelen duyusal malumatı tanıma, düzenleme, 



bağlantılarını kurma, anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. Bir kişide herhangi bir duyum yaratmak için 
gerekli minumum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik denilmektedir. Tüm duyularımız, otomatik olarak, 
ortamdaki uyaranların oluşturduğu ortalama bir uyarılma düzeyine uyum sağlar. Buna duyu adaptasyonu 
veya duyusal uyum denilir. Fark eşiği ise, iki uyarıcı arasında fark olarak tanımlanabilen en küçük fiziksel 
farktır. Uyarıcı ne kadar büyükse ya da şiddetliyse, ancak fark edilebilir fark yaratmak için gerekli değişiklik o 
kadar büyüktür. Bu, Weber Yasası olarak bilinir. İnsanlarda görme en baskın duyudur; beyinde oldukça geniş 
alanlar görme yoluyla gelen malumatları işler ve insanlar sıklıkla en fazla görme duyularına güvenirler. Ses, 
hava moleküllerinin titreşmesinden kaynaklanan basınç değişikliğidir. Ses dalgalar halinde yayılır ve işitme 
sistemini uyarır. İşitme, ses dalgaları kulak zarına çarparak titreşim yarattığı zaman başlar. İnsan kulağı, 
20 ile 20.000 hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir. Koku duyumunun tat duyumuna oranla 10.000 kat 
daha duyarlı olduğu yönünde tahminler yürütülmektedir. Bir insanın bir kokuyu fark edebilmesi için 7- 8 
koku molekülünün olması yeterlidir. Tat duyumu pek çoğu dilin ucunda, yanlarında ve arka kısımlarında 
bulunan tat tomurcukları içindeki alıcı hücreler yoluyla alınır. Bu tomurcukların sayısı yaşlandıkça azalır. 
Yaşlı insanlardan sık duyulabilen “artık hiç bir şeyin tadının kalmadığı” yakınması aslında tat hücrelerinin 
azalmasıyla ilgilidir. Derimiz en geniş alanı kaplayan duyu organımızdır. Deri yüzeyinde farklı bölgelerde 
değişik oranlarda yayılmış çeşitli alıcı nöronlar bulunmaktadır. Bu alıcı nöronlar basınç, ısı, acı/ağrı hislerini 
oluşturan deriye ait duyumları ortaya çıkarırlar. Son olarak, belirli bir anda, görmesek bile vücudumuzun 
nasıl hareket etmekte olduğu biliriz. Bu durum ise, uzayda hareketlerimizin hızı ve yönü hakkında bilgi 
sağlayan kinestetik duyu ile mümkün olmaktadır.

Çalışma Soruları 

1. Duyum ve algıyı tanımlayınız.

2. Mutlak eşik ne demektir ve nasıl belirlenir?

3. Duyusal uyum ile eşik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

4. Weber Yasası’nı tanımlayınız.

5. Kornea, iris, göz merceği, retina ve fovea nedir ve birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedirler?

6. Çubukçuk ve koni hücreleri nerede bulunur ve işlevleri nelerdir?

7. Corti organının işitme duyumundaki fiziksel işlevini açılayınız.

8. Arkanızdan gelen bir aracın uzaklığı ve hızını sadece işiterek nasıl kestirebilirsiniz?

9. Feromon nedir?

10. Lezzet hissi nasıl oluşur?

11. Kapı Kontrol Kuramı nedir? Açıklayınız.

Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar

1- Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G. (2012). Psikoloji ve Yaşam. Nobel Akademik Yayıncılık

2- Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları 

3- Ramachandran, V.S. (2011). Beyindeki Hayaletler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

4- Pinel, J.P.J. (2006). Biopsyhology. Pearson Education Inc.
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IX. HAFTA: DUYUMLAR VE ALGI 

Geçtiğimiz bölümde, duyumsama ve algılamanın birbirinden farklı süreçler olduğundan söz etmiştik. Şimdi 
bu ayrımı, bir örnek üzerinden inceleyelim: 

“…Bir beyin nakli ameliyatı geçirme fırsatınız olsa, hangi canlı türünden hangi parçaları seçersiniz? … yıllardır 
öğrencilerim listelerinin en başına şu üçünü yerleştirmişlerdir; bir köpeğin koklama yumrusu, bir yarasanın işitme 
korteksi ve bir kartalın görme duyusu devreleri. Bu zihin jimnastiğinde ince bir tuzak kurulmuştur. Her ne kadar teknoloji 
bu korteks bölgelerinin eklenmesine izin verse de, gerçek anlamda bir köpek gibi koklamak, bir yarasa gibi işitmek ve bir 
kartal gibi görmek için başka bir şeye gerek vardır. Bu başka bir şey (duyusal sistemin yanı sıra) yorumlayıcı bir sistemdir 
… Eğer bir kişinin koklama sistemini çıkarırsak ve yerine bir köpeğinkini hatta başka bir insanınkini koyarsak, o kişinin 
algısını değil yalnızca duyumsama biçimini değiştirmiş oluruz. Bu yeni devreyi alan kişi hala kokuya kendi yorumunu 
yükler … Yeni takılmış bir köpek koklama sistemiyle bir insan yüz metre ilerideki bir yangın musluğuna bulaşmış 
miligram düzeyindeki idrarı saptayabilir ama kokuyu insanın yaptığı şekilde yorumlayacaktır; yoğunluğundan dolayı 
aşırı keskin ve korkunç…” 

Hauser tarafından verilen bu örnek, duyumsama ve algılama arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. 
Bir insanın, gelen bu malumattan bölgenin hangi köpeklere ait olduğuna ilişkin bir bilgi edinmek yerine, 
örneğin çevrenin ne kadar da pis olduğuna ilişkin bir sonuç çıkarma eğilimi taşıması muhtemeldir. Duyusal 
malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlamaya algılama 
diyoruz. Ramachandran’ın da belirttiği gibi, algının anlaşılmasındaki ilk adım, beyindeki görüntüler ya 
da sesler fikrinden kurtulup dış dünyadaki nesne ve olayların zihinsel temsilleri hakkında düşünmeye 
başlamaktır. Algı, bir duyumun beyine kopyalanmasından çok daha fazlasını içerir. Görme üzerinden örnek 
verirsek, eğer görüş, bir sahnenin fotoğraf karesine yakalanması gibi bir şey olsaydı, o zaman retinadaki 
görüntü gibi algımızın da sabit olması gerekirdi. Hâlbuki böyle değildir. Görüntü sabit kaldığında bile algımız 
değişebilir. Aşağıdaki şekilde gösterilen Necker küpü bu durumun tipik bir örneğidir. Aynı küp resmine 
bakarken, bazen yukarı ve sola ve bazen de aşağı ve sağa doğru bir küp görebilirsiniz.  Bazı durumlarda ise, 
retinadaki görüntü değiştiği halde, algımız sabit kalabilir. Bu yargılara varırken beynimiz dünyanın kaotik 
ve şekilsiz olduğu değil, sabit fiziksel özellikleri olduğu varsayımından hareket eder. Şimdi, algılarımızın 
nasıl oluştuğunu anlamak üzere için öncelikle tüm insanlarda ortak olan temel algılama ilkelerini incelemeye 
başlayalım. 

Necker küpü

9.1. Algısal Örgütleme 

Temel algılama ilkelerin önemli bir kısmı, I. bölümde değindiğimiz Gestalt Ekolü tarafından ortaya konulmuştur. 
Bu ekole ismini veren Gestalt kelimesi, Almanca “bütün, şekil, örüntü” gibi anlamlara gelmektedir ve hemen 
bütün dillerde tam bir karşılığı olmadığı için aynen kullanılmaktadır. Gestalt Ekolünün algı alanında ortaya 
koydukları temel ilke, günümüzde çok çeşitli alanlarda, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilen “bir bütün, 
kendisini oluşturan parçaların toplamından farklıdır” cümlesi ile özetlenebilir. Bu ilkenin basit ve kolayca 



anlaşılır olması bakımından hemen yerde karşımıza çıkan örneği ise, bir müzik parçası dinlerken tek tek 
notaları değil, bu notaların bütünlüğü olan melodiyi duyuyor olmamızdır. 

Gestaltçilerin ortaya koydukları algısal örgütlenme ilkeleri duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiği 
açıklamak üzere bir başlangıç olarak ele alınmalıdır. Bu ilkeler aşağıda özetlenmiş ve resimlerle 
örneklendirilmiştir. 

Benzerlik: Benzer şeyleri birlikte algılama eğilimimiz vardır. Örneğin:

Yakınlık: Zaman veya mekânda yakın olan şeyleri birlikte algılama eğilimimiz vardır. Örneğin:

Süreklilik: Algılarken belirli bir doğrultuyu izlemeye, parçalarını bir süreklilik veya akış doğrultusunda 
birleştirmeye yönelik bir eğilim vardır. Örneğin:

Bütünleme: Algılama sürecinde parçaları eksik olan şekilleri tamamlama, boşlukları doldurma eğilimimiz 
vardır. Örneğin:



Basitlik/İyi Şekil (Pragnanz): Bir şekli sunulan uyarıcı koşulları altında mümkün olduğu kadar “iyi” 
görme eğilimimiz vardır. İyi şekil (pragnanz) simetrik, sade ve sabit olan ve daha basit ve sistemli bir hale 
getirilemeyendir. Örneğin:

Şekil/Zemin: Tüm algılamalarda bir şekil ve zemin vardır. Şekil, arka yüzeyi oluşturan zemin içinde anlam 
kazanır. Şekil, zeminden daha büyüktür ve belirgindir. Örneğin aşağıdaki şekil ve zemin yer değiştirebilir ve 
iki figürden birisi hâkim figür olabilir:

Gestaltçilere göre bu örgütleme ilkeleri yüksek düzeyli zihinsel süreçlere veya geçmiş deneyimlere bağlı 
değildir. 

9.2. Algısal Değişmezlikler 

Dünyayı genel olarak değişmez, sabit ve düzenli bir şekilde görürüz. Bir insanın boyu bize yaklaştıkça uzuyor 
gibi görünmez, hâlbuki retinaya düşen imge giderek büyümektedir. Tabak, bir açıdan bakıldığında elipse, bir 
açıdan bakıldığında çembere benzemez, hâlbuki retinaya düşen imgeler bunlardır. Bir diğer ifadeyle duyusal 
veriler değişse bile aynı algısal deneyime sahip olmaya devam ederiz. Algısal değişmezlik, duyusal uyarımdaki 
değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama eğilimidir. Nesneleri değişmez 
olarak algılamasaydık, dünya gerçekten çok karmaşık ve çok fazla zihinsel çaba gösterilmesi gereken bir yer 
olabilirdi. Bir kez bir nesnenin sabit bir algısını oluşturduktan sonra, o nesneyi hemen hemen her pozisyonda, 
uzaklıkta ve aydınlanma koşulunda tanıyabiliriz. Belli başlı değişmezlikler aşağıda özetlenmiştir. 



Şekil Değişmezliği: Ne olduğunu bildiğimiz bir nesnenin şekli, ne taraftan bakarsak bakalım hep aynı kalır. 
Bir diğer ifadeyle değişik açılardan bakılan aşina nesneler, şekilleri bakımından değişmez olarak algılanır. 
Örneğin pencere, karşısında durduğunuzda tam bir dikdörtgendir, yanından baktığınızda bir trapezoid 
şeklini alır. Ama hala aynı dikdörtgen penceredir. Burada önemli olan aşinalıktır veya nesnenin neye 
benzemesi gerektiği konusundaki bilgimizdir. Herhangi bir nedenle nesneyi tanıyamadığımız durumda şekil 
değişmezliğini kaybedebiliriz.  

Büyüklük Değişmezliği: Aşina bir nesnenin retinal büyüklüğü ne olursa olsun, bildiğimiz boyutta algılanması 
büyüklük değişmezliğidir. Örneğin yüzümüze çok yakın uçan bir sineği, retinal görüntüsü büyük olmasına 
rağmen dev bir yaratık olarak algılamayız, yakından uçan bildiğimiz boyutta bir sinek olarak algılarız. Bu 
değişmezlikte iki etken önemlidir: İlki, şeklin/nesnenin aşina olması veya kişinin bu nesnenin niteliği hakkında 
daha bilgi/deneyim edinmiş olunması gerekliliğidir; ikincisi ise, uzaklık ipuçlarının varlığıdır.  Uzaklık ipuçları 
olmadığı zaman, büyüklük değişmezliği sadece nesne ile ilgili daha önceden ne öğrenmişsek ona bağlı olmak 
zorundadır. Uzaklık ipuçları yoksa daha fazla hata çıkacaktır, ancak bu retinal görüntünün büyüklüğüyle 
olan radikal farklılık kadar olmayacaktır. 

Parlaklık ve Renk Değişmezliği: Nesnelerin parlaklığı içinde değişmezlik söz konusu olmaktadır. Üzerlerine 
düşen ışık miktarına bağlı olarak parlaklıkları değişmiş olsa bile, nesneler aynı beyazlık, grilik veya siyahlık 
derecesinde algılanırlar. İnsanlar kömürü ay ışığında da, güneş ışığında da en koyu siyah olarak görürler. 
Parlaklık kararımızı nesnelerin yansıttığı mutlak ışık miktarından çok, çevredeki nesneler veya zeminle 
karşılaştırıldığındaki göreli yansıma oranına göre değerlendiririz. 

Benzeri bir durum renkler içinde geçerlidir. Aşina nesnelerin renklerini, duyusal bilgiye bakmaksızın bildiğimiz 
renklerini koruyarak algılama eğiliminde oluruz. Ancak nesneler yabancıysa renk değişmezliği bozulabilir. 

9.3. Derinlik ve Uzaklık Algısı 

Gündelik hayatta aslında her zaman üç boyutlu bir dünyada yaşarız. Bu durum bizim sürekli olarak nesneler 
arasındaki uzaklığı ve nesnelerin mekânın ne kadarını işgal ettiklerini de değerlendirmemizi gerektirir. Mekânın 
derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklığını belirlemek için pek çok ipucu kullanırız. 
Bu ipuçlarından bazıları tek göze bağlı (monoküler), bazıları ise çift göze bağlı (binoküler) ipuçlarıdır. 

Çift göze bağlı (binoküler) ipuçları: İnsanların da içinde bulunduğu bir grup canlıda gözler yüz üzerinde 
yatay olarak sıralanmış şekilde bulunmaktadır (örneğin balık, kuş, tavşan gibi canlılarda böyle değildir). 
Bu durum iki gözün görsel alanlarının belirli bir yere kadar örtüşmesine neden olur. Böylece ortaya çıkan 
streoskopik görme, uzaklık ve derinlik algısını daha doğru yapabilmek üzere iki retinal görüntünün 
birleşmesini sağlar. Ancak aynı zamanda insan gözleri birbirinden yaklaşık 6 cm kadar uzaktır. Bu bakımdan 
aslında dünyayı bir miktar birbirinden farklı görürler. İki gözümüzün yatay konumları arasındaki bu görüntü 
uyuşmazlığına, retinal fark denilmektedir. Fark miktarı, nesnelerin görece uzaklıklarına bağlı olduğundan 
bize derinlik hakkında ipucu sağlamaktadır. İki göz açık bir şekilde bakıldığında, görülen nesnelerin çoğu iki 
retina üzerinde farklı yerleri uyarırlar. Eğer retinalardaki görüntü arasındaki fark yeterince küçükse, görsel 
algı sistemi bunları derinliksiz olarak ele alır. Başka bir ifadeyle, görsel algı sistemi,  görüntüler arasındaki 
yatay uyuşmazlıklarını değerlendirerek üç boyutlu dünyanın derinliğine ilişkin bir algı üretir. 

Bir diğer çift göze bağlı bilgi, gözlerin nesnenin yakınlık ya da uzaklığına bağlı olarak odaklanmasından 
kaynaklanan kas hareketlerinin duyumsanmasına dayanır. Bize yakın nesnelerde, göz küreleri odaklanmak 
için içe doğru döner, yakınlaşır, kavuşurlar. Eğer uzaksa böyle bir şey olmaz, Böylece göz kürelerinin kas 
hareketlerinin oluşturduğu sinirsel ileti derinlik ve uzaklığa ilişkin malumat sağlamış olur. 

Tek göze bağlı (monoküler) ipuçları: Derinlik ve uzaklığa ilişkin bazı ipuçları tek göz görüşüyle de 
sağlanabilmektedir. Örtüşme ya da üst üste binme, göreli bir uzaklık ipucudur. İlk nesne yakın olarak, ikincisi 
ya da arkada kalan uzak olarak algılanır. Böylece derinliğe ilişkin bir ipucu da elde edilmiş olur. 

Bir diğer uzaklık ve derinlik ipucu doğrusal perspektiften gelir. Örneğin iki paralel çizgi ufukta birleşiyormuş 
gibi görünür. Ayrıca, ufuk perspektifi denilen uzaktaki nesnelerin puslu veya bulanık görünüşleri olması da 



uzaklık ve derinlikle ilgili bilgi verir. Bu yüzden miyop gözlerde mesafe tayini bozulabilmektedir. 

Kullanılan bir diğer ipucu, doku değişimlerine dayalı ipuçlarıdır. Yakındaki nesnelerin dokular daha ayrıntılı, 
uzaktaki nesnelerin dokuları daha düzdür. Örneğin ayağınızın dibindeki çakıl taşlarını ayrıntılı şekilde 
görürken, uzaktakileri yaygın lekeler olarak görürüz. Nesnenin dokusundaki bu görünüş farklılığı uzaklık ve 
derinlik hakkında bilgi vermektedir. 

Hareketlerin algılanması ise farklı duyulardan gelen çeşitli bilgilerin bütünleştirilerek değerlendirilmesinden 
oluşan karmaşık bir algısal yorumlamadır. Bu konu üzerindeki araştırmalar giderek artmaktadır. 

9.4. Algı Yanılmaları 

Şimdiye kadar anlatılan ortak algılama ilkeleri kimi durumlarda algılarımızın belirgin şekilde yanılmalarına da 
neden olur. Örneğin uzaklıkla ilgili ipuçlarının değişmesi perspektif hissi vermekte ve derinlik algılamamıza 
neden olmaktadır. Bu ilkeden yararlanarak resim gibi iki boyutlu ortamlarda üç boyutlu görüntü hissi elde 
etmek mümkündür. Hemen bütün çizgi romanlarda çizerler derinlik, hareket vb. hisleri oluşturmak için bu 
tür algısal yanılmalardan yararlanmaktadırlar. 

Algı yanılmalarında, mevcut algının bir yanılgı olduğu açıkça kanıtlanabilir ve hepimiz bunu bildiğimiz halde o 
şekilde algılamaya devam ederiz (örneğin Müller-Lyer illüzyonunda istersiniz çizgi uzunluğunu ölçebilirsiniz). 
Hem duyu sisteminin fizyolojisi, hem örgütleme ve değişmezlik ilkeleri nedeniyle insanların çoğu aynı algısal 
durumlarda ortak yanılmalar yaşarlar. Bu özellik, algı yanılmaları (illüzyonlar) ile halüsinasyonlar arasındaki 
farkı açıklar. Çünkü halüsinasyonlarda yanılma bireye özgüdür ve kimse tarafından paylaşılamaz.

Müler-Lyer illüzyonu

 Algı yanılmaları için sıklıkla görsel örnekler kullanılmaktadır ama işitme, tat ve dokunma duyularında 
da yanılmalar vardır. Hareketlerle ilgili bir algı yanılması hepimizin deneyimlemiş olması muhtemel olan 
indüklenen hareket yanılmasıdır. Duran bir araçta bulunduğumuzda, yanınızdaki bir diğer araç hareket 
etmeye başlarsa bizde kendimizi geriye doğru hareket ediyormuş gibi algılarız. Ancak zemin gibi sabit bir 
ipucunu kullanarak bu durumun farkına varabiliriz. 

Aslında, mevcut olmayan bir şeyin nasıl algılanabilir olduğu veya var olmayan bir şeyi nasıl görmeyi/
işitmeyi vb. başardığımız oldukça ilginç bir meseledir. Bu yüzden araştırmacılar özellikle görsel algının kimi 
özelliklerini araştırmak için çeşitli yanılmalar üretmişlerdir. Yukarıdaki şekilde Müller-Lyer illüzyonunu ve 
aşağıda Ponzo yanılması ve diğer bazı derinlik yanılmalarını görebilirsiniz. 



Ponzo illüzyonu

Ancak fiziksel bazı yanılmaları, algısal yanılmalardan ayırmak gerekir. Örneğin çay kaşığının bardağın içinde 
kırıkmış gibi görünmesi, güneşin doğuyor ve batıyor gibi gibi görünmesi gibi yanılmalar tüm insanlar için 
ortak olmakla birlikte fiziksel dünyanın özelliklerine bağlıdır. 

9.5. Diğer Bazı Etmenler 

Şimdiye kadar anlatılan bu ilkeler, insanların algısal deneyimlerinin duyusal yaşantılarının ötesine gittiğini 
gösteren yapısal durumları açıklamaktadır. Ancak bir de bazen kişiden kişiye ve bazen de aynı kişi için 
durumdan duruma değişebilen ve algılamayı etkileyen koşullar vardır. Örneğin ihtiyaçlarımız, kültürel 
özellikler, içinde bulunulan bağlam veya önceki koşulların oluşturduğu kurulum ya da beklenti algılarımızın 
belirli bir yönde olmasını sağlar. Bir diğer ifadeyle beklentilerimiz, bağlam, kültürel ipuçları gibi bazı 
nedenlerle,  gelen duyumları bunlara uygun bir şekilde algılama eğilimi taşırız. Buna algıda seçicilik denilir.  

İhtiyaçlar ve Arzular: Belirli bir durumdaki isteklerimiz, arzularımız ya da ihtiyaçlarımız çevremizden gelen 
duyusal malumatı nasıl algılayacağımızı etkiler. Bu durumun en belirgin bir örneği, hemen bütün insanların 
aç oldukları zamanlarda, yemek kokularına fark etmeye ve kokuyu hoş algılamaya daha eğilimli olmalarıdır. 

Bağlam ve Kültürel Özellikler: Belirli bir kültürel ortamda, duyumsadığımız uyaranları ya da ipuçlarını o 
ortamın özelliklerine uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde yorumlayabiliriz. Aynı şey diğer bağlamsal 
koşullar içinde geçerlidir. Örneğin doktorunuzu, bir lokantada garsonluk yaparken görürseniz, fiziksel olarak 
tanımayı başarsanız bile, ilk aklınıza gelecek olan, garsonla doktorun ne kadar çok birbirine benzedikleri 
olacaktır. Nesnelerin tanındığı mekânsal ve zamansal bağlamlar önemli bir bilgi kaynağıdır. Aslında 
bağlamdan yola çıkarak hangi nesneleri görmemizin mümkün olduğuna ve hangilerinin mümkün olmadığına 
dair beklentiler üretiriz.

Kurulum ya da Beklentiler: Bazen, belirli bir durumda belirli bir uyarıcıya belirli bir tepki vermeye hazır 
oluruz. Silah sesini duyar duymaz koşu yarışına başlamayı bekleyen atletleri düşünün. Böylesi bir kurulum 
içindedirler ve başka benzeri bir yüksek ses duyarlarsa, bu sesi duymaya hazırlanmış oldukları silah sesi 
olarak algılayarak koşmaya başlama olasılıkları yüksektir.  Şu aşağıdaki iki kelime dizisinin eksik kelimesini 
tamamlamayı deneyin. 

MEHMET, HAKAN, TEOMAN, ALPER, CAN E…

KİRAZ, ÇİLEK, VİŞNE, ARMUT, CAN E…



Birinci dizide,  ilk akla gelenin bir erkek ismi olma olasılığı, ikinci dizide ise meyve ismi olma olasılığı daha 
yüksektir. Bunun nedeni, dizideki kelimelerin bir kurulum etkisi, bir beklenti yaratmış olmasıdır. Dolayısıyla 
son kelimeyi de bu hazırlığımıza göre algılama eğilimimiz olur. 

Özellikle belirsiz ya da yarı belirli durumlarda veya ortamda birden fazla yoruma yol açabilecek unsurlar 
varsa sayılan bu etmenler bizim duyumsadıklarımızı tanımamızı ve yorumlamamızı kolaylaştırır. 

9.6. Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Süreçler 

Bir nesnenin ne olduğunu hemen tanıdığımızda onu mevcut bilgilerimizi kullanarak tanımış oluruz. 
Ortamda bulunan duyu verilerini alıp bunları işlemek, değerlendirmek ve çıkarımlarda bulunmak üzere 
beyine gönderdiğimizde aşağıdan yukarıya işleme yapmış oluruz. Çünkü başlangıç noktası çevremizden 
aldığımız duyu verileridir. Aşağıdan yukarıya süreçler, duyusal malumatların somut ve fiziksel özelliklerini 
soyut temsillere dönüştürürler. Fakat kimi durumlarda, zihnimizde daha önceden bulunan deneyimler, 
bilgiler hatta belirli bir kuruluma hazır olmak, bağlamın özellikleri gibi etmenler algılarımızı belirler. Bu 
durumda başlangıç noktası soyut temsiller ve çıkarımlardır. Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl 
algılayacağımızı belirmesine ise yukarıdan aşağıya süreçler denilmektedir. 

Algılamanın temel hedeflerinden biri, içinde yaşadığımız dünyanın doğru bir okumasını yapmak olduğuna 
ve hayatta kalmak çevremizde bulunan nesne ve olayların uygun şekilde tanınıp yorumlanmasına bağlı 
olduğuna göre her iki sürecin de işlevi olabileceği açıktır. Bu durumda muhtemel bir açıklama, aşağıdan 
yukarıya algılama süreçlerinin bazen bize dünyadaki uyarıcının kimliği hakkında birden fazla seçenek 
sunabilmesi veya hiçbir seçenek üretilemediği durumlarda yukarıdan aşağıya algılama süreçleri, mevcut 
temsilleri, bağlamları ve beklentileri kullanarak dünyada olup bitenleri algılamamızı sağlaması olabilir. 

Ancak bu konu sanıldığından daha derin ve karmaşık görünmektedir. Bir de şöyle düşününüz, biz ilk olarak 
bir köpeği tüyleri, dört ayağı, kulakları, gözleri gibi organlarını tanıdığımız için mi teşhis ederiz, yoksa 
ilk olarak bir köpeği teşhis ettiğimiz için mi o köpeğin bu kısımlarını tanıyabiliriz? Bu elbette çözümleme 
çelişkisi barındıran ve tuzaklı bir sorudur. Ancak algılama sürecinde örüntü tanımanın parçadan bütüne mi 
(yani aşağıdan yukarı mı) yoksa bütün hakkında bir hipotezden parçaya mı (yani yukarıdan aşağıya mı) 
olduğuna dair bir tartışmayı barındırmaktadır. Beyinin bir bütün olarak, etkileşen ve işbirliği yapan bir ağ 
olarak işlev gördüğünü düşündüğümüzde, algılama süreçlerinde de her iki işleme biçiminin birlikte çalışması 
daha mantıklı görünmektedir. Çünkü ancak bu durumda, biyolojik ve sosyal bir varlık olarak ihtiyaçlarımızı 
karşılamak üzere, dışarıda olan fiziksel ve sosyal olayları deneyimlemek, onlara uyum sağlamak ve onları 
değiştirmek mümkün görünmektedir.  

Özet

Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlamaya 
algılama diyoruz. Algısal örgütlenmeleri tanımlayan Gestalt ilkelerinden bazıları şunlardır: Benzerlik, 
yakınlık, süreklilik, bütünleme, basitlik ve şekil/zemin. Gestalt Ekolünün algı alanında ortaya koydukları 
temel ilke, günümüzde çok çeşitli alanlarda, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilen “bir bütün, kendisini 
oluşturan parçaların toplamından farklıdır” cümlesi ile özetlenebilir. Dünyayı genel olarak değişmez, sabit ve 
düzenli bir şekilde görürüz. Bir diğer ifadeyle duyusal veriler değişse bile aynı algısal deneyime sahip olmaya 
devam ederiz. Algısal değişmezlik, duyusal uyarımdaki değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit 
ve değişmez olarak algılama eğilimidir. Mekânın derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize 
uzaklığını belirlemek için ise bazı ipuçları kullanırız. Bu ipuçlarından bazıları tek göze bağlı, bazıları ise çift 
göze bağlı ipuçlarıdır. Algı yanılmalarında ise mevcut algının bir yanılgı olduğu açıkça kanıtlanabilir ve 
hepimiz bunu bildiğimiz halde o şekilde algılamaya devam ederiz. Beklentilerimiz, bağlam, kültürel ipuçları 
gibi bazı nedenlerle, gelen duyumları bunlara uygun bir şekilde algılama eğilimine algıda seçicilik denilir. 
Ortamda bulunan duyu verilerini alıp bunları işlemek, değerlendirmek ve çıkarımlarda bulunmak üzere 
beyine gönderdiğimizde aşağıdan yukarıya işleme yapmış oluruz. Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı 
nasıl algılayacağımızı belirmesine ise yukarıdan aşağıya süreçler denilmektedir.



Çalışma Soruları 

1. Algı kavramını tanımlayınız ve neden dinamik bir süreç olduğunu tartışınız.

2. Gestalt İlkelerinden üçünü kısaca tanımlayarak örneklendiriniz.

3. Algısal değişmezlik ne demektir? Örnekler üzerinden açıklayınız.

4. Algısal değişmezliklerden ikisini kısaca tanımlayarak örneklendiriniz.

5. Derinlik ve uzaklık algısını etkileyen çift göze bağlı ipuçlarını 3 boyutlu sinema ve televizyon teknolojisi 
bağlamında açıklayınız.

6. Algıda seçiciliğe günlük hayatınızdan bir örnek veriniz.
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 10.Hafta e-Ders Kitap Bölümü



X. HAFTA: ZİHİN VE BİLİNÇ 

Gündelik hayatta “bilinç” kelimesini hangi durumlarda kullanırız? 

“Birden olayların bilincine vardı ya da “o anda tam olarak ne yapmakta olduğunun bilincine vardı” veya  
“aniden ne düşündüğünün bilincine vardı ve çok utandı.” Böyle kullanımlarda sanki bilinç düşünce, duygu 
ve hareketlerimizi kapsayan ve aniden ortaya çıkan bir farkındalık hali gibidir. Bazen kendine veya çevrede 
olup bitenlere ilişkin farkındalığın yokluğu halini tanımlamak için kullanırız; “bilinçsizce yemeklere saldırdı,” 
“öyle laflar etti ki sanki bilinçsizce konuşuyordu.” Bazı durumlarda ise, beyin etkinliklerine ilişkin belirgin 
bir fizyolojik durumu tanımlamak için kullanırız. “Kazadan hemen sonra bilinci yerindeydi, ancak ambulans 
geldiğinde bilincini kaybetmişti,” “onbeş gündür yoğun bakımda, henüz bilinci yerine gelmedi.”

Bu kullanımların tamamı gerçekten de bilincin belirli yönlerine işaret etmekte ve bilinç kelimesinin zihnimizde 
yarattığı karmaşık ve gizemli etkiden sıyrılmamızı sağlamaktadır. Ama aynı zamanda bilinçli haller ile bilinçli 
olmayan haller arasındaki sıradan geçişgenliği farkettirerek bu konuda çözülmesini gerekenlerin mahiyeti 
hakında ipuçları vermektedir. Bu bölümde bilinç, bilinçli yaşantılar ve gündelik hayatta yaşadığımız doğal ve 
bazen de yapay bilinç değişimlerinden söz edeceğiz.

Psikolojinin doğuş yıllarında, “insanı insan yapan özellik” olarak ele alınarak hemen bütün çalışmaların temel 
meselesi olan bilinç konusu, davranışçı yaklaşımın da etkisiyle tamamen gözden düşmüştür. Davranışçı 
yaklaşımın öncüsü kabul ettiğimiz J.B.Watson’ın davranışçı bakış açısını alana takdim eden manifesto 
niteliğindeki makalesini yayınlamasından sonra,  Burt’ün “psikoloji önce ruhunu kurban etmişti, sonra 
zihninden vazgeçti. Şimdi de pek erken gelen bir sonla karşı karşıya kalarak bütün şuurunu kaybetmiş olduğu 
görülüyor” şeklinde yaptığı yorum, 1920’li yıllardaki durumu gözler önüne sermektedir. 

Aradan geçen yüzyıla yakın zaman boyunca, psikolojinin önce zihnini ve yakın zamanlarda da bilincini geri 
kazanmış olduğu görülmektedir. Ancak bu süre zarfında, hem zihin ve hem de bilinç alanında yürütülen 
araştırmaların yaklaşımları ve araştırılma yöntemleri oldukça değişmiştir. Bilinç konusuna gösterilen ilgi 
ve yürütülen araştırmaların sayısı giderek artmaktadır ve görünen o ki önümüzde bu konuların çok sık 
tartışılacağı yıllar bulunmaktadır.   

10.1. Bilinç Nasıl Tanımlanabilir? 

Bilincin en sade tanımı, içsel ve dışsal durumların o andaki farkındalığıdır. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak 
istersek; bilinç, bir insanın anılarının, duygularının ve bedensel duyumlarının olduğu kadar, dış dünyada 
olup bitenlerin farkında olmasını sağlayan süreçtir. Bu durumda bilincin iki yönü ortaya çıkmaktadır: İç ve dış 
çevredeki uyaranlara ilişkin ani bir farkındalık hali (sırtınıza bir ağrının girmesi, köpeklerin aniden havlamaya 
başlaması,  lokantada üç masa arkada bir tanıdığı farketmek..) ve bir kimsenin kendi zihinsel olaylarına ilişkin 
düşünceleri (benliğine, anılarına, o anda ne hissettiğine ilişkin farkındalıklar).  

Gündelik ya da sıradan bir durumda, uyanık olduğumuz sürelerde, bilincimiz belli bir anda, algılarımızı, 
duygularımızı, düşüncelerimizi, arzularımızı... diğer bir ifadeyle dikkatimizi odaklamış olduğumuz bütün 
zihinsel etkinliklerimizi içermektedir. Aynı zamanda, yaptığımız şeyi, o an yapmakta olduğumuzun da 
bilincindeyizdir. Bazı zamanlarda diğer insanların bizim yaptıklarımızı gözlediğinin, değerlendirdiğinin ve 
tepki verdiğinin de bilincinde oluruz. Sanki daha içeriden bir yerden kendimizi izliyor gibiyizdir. Bu zihinsel 
etkinliklerin tamamı bizim bilincimizin içeriğini oluşturur veya, diğer bir ifadeyle, bilincin içeriği belirli bir 
zamanda bilinçli olarak farkında olduğumuz bütün deneyimlerdir. 

Bütün bu tanımlamalar bilincin engin ve sınırsız bir hal olduğunu fikrini uyandırdıysa, hemen düzeltmemiz 
gerekir. Belirli bir anda bilinç kapasitesi aslında oldukça sınırlıdır. Bilinçli olduğumuz her bir anda, aslında bir 
sahne, bir niyet veya bir hayal gibi tek bir şeyin bilincinde olmaya eğilim gösteririz. Gündelik hayatta yoğun iki 
bilinçli etkinliği aynı anda yerine getiremeyiz. Ancak, işlerden en az biri yoğun bilinç katkısı gerektirmiyorsa, 
otomatikleşmiş bir beceri olarak icra edilebiliyorsa o zaman birden fazla işi yapmak mümkündür. Bu durumda, 
bilinç birinden diğerine geçiş yapmaktadır. İyi bildiğiniz bir güzergahta sakin bir trafikte araba kullanırken, 
bir yandan yanınızdakiyle sıkı bir tartışma yapmanız mümkündür ama yolda bir karışıklık çıktığında bütün 



dikkatinizi araba kullanmaya vererek, tartışmayı bırakırsınız.

Aslında, tamamen uyanık ve tetikte olduğumuz zamanlarda bile, iç ve dış çevremizde olanların oldukça 
küçük bir kısmının bilincindeyizdir. Dış dünyadan yüzlerce uyaran gelmektedir, bedenimizin içinde yüzlerce 
etkinlik olagelmektedir, düşünceler, çağrışımlar, istekler zihnin içinden akıp gitmektedir. Aynı anda belirli bir 
işle “bilinçle” de uğraşmaya devam ederiz. Bazen, yaptığımız işe kendimizi o kadar kaptırırız ki, başka hiç bir 
şeyin farkında olmayız. Bazen, çağrışımlar yoluyla aklımıza gelivermiş bir şeye, bir anıya, bir plan yapmaya, 
bir hayal kurmaya (yaz tatilinde olmuş bir olay, toplantıda ne demeniz gerektiği, sevilen birinin gülüşü...) 
ve bunlarla ilgili hislere kendimizi o kadar kaptırırız ki ne yapmakta olduğumuzun farkında olmayız. Bu 
gündelik hal tanımlaması bize, bilincin anlık kapasitesinin oldukça sınırlı ve seçici olduğunu göstermektedir. 
Ancak aynı zamanda bilincimizin odağını değiştirebildiğimize göre, belirli bir anda bilincinde olmadığımız 
süreçlerin sürmekte olduğu da göstermektedir.  

Bilincinde olmadığımız süreçlerin bir kısmı oldukça açıktır, örneğin otonom sinir sistemi etkinliklerinin 
farkında olmayız, otomatikleşmiş hareketleri gerektiren etkinlikleri tam olarak ne yaptığımızın hiç farkında 
olmadan başarıyla tamamlayabiliriz. Bazıları ise daha karışıktır. Örneğin bilinçli bir anda anılarımızın çoğunun 
farkında değilizdir. Sorulduğunda, dün akşamki yemek zamanıyla ilgili yaşantılarınızı hatırlayabilirsiniz 
ama sorulmadan önce  hatırınızda değildir. Elbette bu anılar veya yemeğin tarifi vb. gibi bilgiler her iki 
durumda da  zihinde temsil edilmektedir. Ama belirli bir anda zihnimizde olan tüm her şey bilinç alanımızın 
içinde bulunmaz. Onlar bilincimizin dışında ama zihnimizin içinde, Vertosick’in deyimiyle sinir iplikçikleri 
tarafından dokunmuş olarak bulunurlar. Aynı zamanda belirli bir anda bilinç alanına nelerin girebileceğini, 
biz bilincinde olmasak bile etkileyebilirler. Örneğin bu akşam ne yemek yiyeceğinizi düşünürken, tam olarak 
dünü aklınıza getirmeseniz bile başka bir yemek tercih edebilirsiniz, belki ancak sorulduğunda bu tercihin 
nedeninin farkına varırsınız. Belirli bir anda bilincin dışında olan ama düşünce ve davranışları etkileyen bu 
süreçlerin varlığını açıkça görebildiğimiz ilk bulgular farkına varmadan öğrenme ve örtük bellek konularındaki 
araştırmalardan gelmiştir.  Bu çalışmaları öğrenme ve bellek ile ilgili bölümlerde inceleyeceğiz. 

Bilindiği üzere, bilinç dışı kavramı ilk kez S.Freud tarafından telaffuz edilmiştir. Ancak Freud, bilinç dışını 
daha farklı bir şekilde ele almış ve kişilerin, kendileri için rahatsız edici veya iyi oluş halini tehdit eden bazı 
deneyimlerine ilişkin hatıraları, fikirleri ve dürtüleri bastırdığını ve bilincin dışına ittiğini söylemiştir. Ancak 
bu fikir ve hatıralarla ilgili güçlü duygular bilinçli davranış ve düşünceler üzerinde etkili olmaktadır. Bugün, 
bilinç dışı terimi, bastırma gibi savunma mekanizmalarıyla ortadan kaldırılmak istenenler olmak yerine çok 
daha “zararsız” bilgi ve süreçler için kullanılmaktadır. 

Belirli bir bilinçli bir durumda kullanılan süreçlerle, bunları etkileyen bilinçli olmayan süreçleri birbirinden 
ayırmak mümkün görünmektedir. Dil kullanımı bu durumun iyi örneklerinden biridir: Söz dizimi kuralları, 
kelime bilgisi vb. gibi dil ile ilgili kaynakların hemen hiç biri bilincimizde olmaksızın, belirli bir durumda 
uygun şekilde kullanırız, konuşur, doğru olarak anlar ve doğru olarak yorumlarız. 

Bazı araştırmacılar, “bazı olaylar bilinçle, bazıları ise bilinçsizlikle bağlantılıdır” düşüncesinden hareketle 
sınıflamalar yapılmasını önermektedirler. Bu tür sınıflamlardan sizler için şöyle bir örnek seçilmiştir: Dikkat 
edilen uyaranlar; hatırlama; asıl/öndeki olaylar; aşikar ve yeni uyaranlar; çaba gerektiren süreçler; uyanık 
olma; açık bellek; niyetli öğrenmeler bilinçli hallerle ilgili süreçlerdir. Dikkat edilmeyen uyaranlar; bilme; 
yan/arka planda kalan olaylar; çıkarımsal ve alışıldık/rutin uyaranlar; otomatik süreçler; derin uyku, koma, 
ilaçla yatışma gibi durumlar; örtük bellek; farkına varmadan olan öğrenmeler bilinçli olmayan hallerle ilgili 
süreçlerdir. 

10.2. Bilincin İşlevleri 

Mevcut araştırmalar ve yaklaşımlar çerçevesinde, bilincin işlevlerini iki temel başlık altında toplamak mümkün 
görünmektedir. 

Bunlardan ilki, bilinçli deneyimin içinde yaşadığımız çevreye daha etkin uyum yapabilmemizi sağlayarak 
var kalmamıza destek sağlamasıdır. Burada “var kalma” ile kasıt edileni yalnızca bedensel sürdürülebilirlik 
ve canlılığın/türün fiziksel varlığını devam ettirmesi olarak anlamak doğru olmaz. Ama öncelikli olanın bu 



olduğunu da unutmamak gerekir. 

Bilinç, belirli bir anda içten gelen uyarıcı akışını, fark edilen ve odaklanan şeyleri sınırlandırarak düşürür. 
Dolayısıyla amaçlara, ihtiyaçlara uygun bir zihin alanı açar. Güzel bir günde erken saatlerde deniz kıyısında 
yürüyüşe çıktığınızı düşünün. Amacınıza uygun olarak denizi, tekneleri, martıları izleyerek keyifli bir 
deneyim geçirirsiniz. Ancak bu esnada kavga eden bir köpek sürüsü görürseniz, bilinçle kaynak önceliğinizi 
bu duruma aktarır ve gerekli davranışsal düzenlemeleri yaparsınız. 

Bilinç aynı zamanda, sizin  kişisel öncelik/tercih ve ihtiyaçlarınıza göre deneyimleri sınıflandırmanıza, 
yorumlamanıza ve kayıt edip etmememize yardımcı olur.  Az önceki örnek üzerinden gidersek, sabah erken 
saatte bu güzergahta başı boş köpeklerin bulunabileceğini seçip depolarsınız. Dolayısıyla bilinciniz, kişisel 
öncelik ve ihtiyaçlarınıza göre deneyimlerinizden zihninize aktarılanların seçilmesini sağlar. 

Bilinç, üçüncü olarak yine kişisel ihtiyaçlar, öncelik ve tercihleriniz doğrultusunda planlama, hayal kurma, 
sonuçları tasarlama gibi yönlendirici bir işlev görür. Örneğin, ertesi sabah aynı yürüyüşe çıktığınızda yanınızda 
bir sopa/baston bulundurmanın iyi olabileceğini düşünür ve annenize uğrayıp dedenizden kalanı almanın 
planlarını yapabilir veya insanların bu tür gereçleri imal geçmişlerini hayal eder, kendinize nasıl bir tane 
yapabileceğinizi tasarlarsınız. Aslında bilinç, bize geniş bir zaman perspektifi içinde potansiyel eylemleri 
tasarlama, şimdiki kararlarımızı oluşturmak için geçmiş bilgilerimiz ve gelecekle ilgili beklentilerimizi 
birlikte ele alma ile ilgili bir alan açar. 

İkinci temel başlık, öznellik hissinin ve benlik tasavvurumuzun oluşmasıdır. Her insan kendisinin 
diğerlerinden farklı, öznel bir varlık olduğu hissine sahiptir. Kendimize mahsus bilgilerimiz, deneyimlerimiz, 
anılarımız, değerler ve inançlarımız, gelecek beklentilerimiz ve planlarımız olduğu bilgisiyle kişisel bir 
gerçeklik inşa ederiz. Kişisel gerçeklik inşamızın zaman içindeki tutarlı seyri bizim benlik tasavvurumuzu 
oluşturan bir kaynaktır. Bilinçli deneyim öznellik ve benlik için bir kaynak oluşturduğu gibi, mevcut öznellik 
hissi ve benlik tasavvurumuz bilincimiz için bir zemin oluşturur. 

10.3. Bilinç Hallerini Değiştiren Durumlar  

10.3.1. Uyku  ve Rüya Görme 

Yaşamının yaklaşık üçte birini bilinçli hal ile bilinçsiz hal arasındaki döngüsel yolculuklarda geçirdiğini 
söylenen birine en iyi ihtimalle güler geçeriz ama aslında hepimiz aynı yolculuğu yapıyoruz. Buna uyku 
denilmektedir. Uyku, EEG kayıtları alınarak uyanık bilinçli hal ile bilinçsiz haller arasındaki farklı beyin 
etkinliklerini tanımlayabildiğimiz ve bilinçli deneyim ile bilinçsiz deneyimler arasındaki farkı net bir şekilde 
görebildiğimiz bir bilinç değişimi durumudur. 

Uyku, fizyolojik bir ihtiyaçtır. İnsanlar, her gün 6-10 saat arasında değişebilen ortalama bir süre ile uyurlar. 
Uykuda ve uyanık olarak geçirilen süre, güneşin dünya çevresinde dönüş süresine bağlı ayarlanan bir 
döngüdür ve bu süredeki mevsimsel farklılıklara yani günün uzayıp kısalmasına bağlı olarak küçük değişimler 
gösterir. Yani pek çok biyolojik işlev gibi uyku ve uyanıklık da, belirli bir sirkadyen (günlük) döngü içinde 
gerçekleşmektedir. Metabolizma hızı, midedeki asit düzeyi, uyarılmışlık, vücut ısısı, kan basıncı, pek çok 
hormonun düzeyleri sirkadyen bir bir döngü içindedir. Bu döngüsel değişim, bütün beden döngüleri için aynı 
olmayabilir ancak tümü kestirilebilir bir düzen içindedir. Vücuttaki bu ritmlerin tümüne birden biyolojik saat 
denilmektedir. Bedenin uyarılmasına neden olan epinefrin hormonu, sabahın geç saatlerinde en üst seviyeye 
ulaşır, gece yarısına doğru en az seviyeye iner ve sabaha kadar bu seviyede kalır. Melatonin hormonu ise, gün 
ışığının azalması ile aktive olur, gece boyunca artar ve gün ışığıyla artışıyla azalmasını gün boyu sürdürür. 
Kronik uykusuzluk hallerinde, melatonin hapları kullanılarak döngünün yeniden oturtulması bir tedavi yolu 
olarak kullanılabilmektedir. 

Uyku hali ve uykuda yaşanan rüya gibi deneyimler, çok eski zamanlardan bu yana insanların bu konuya 
ilgi göstermesine ve önemsemesine neden olmuştur. Uyku ve rüyalar üzerindeki çalışmalar “uyku 
laboratuvarlarında” yapılmaktadır. Çalışmalara katılan gönüllülerin göz hareketleri, kas gerginlik seviyeleri, 
çeşitli fizyolojik işlev düzeyleri ve beyin dalgaları izlenmektedir. Bu çalışmaların birikmiş sonuçları, insanların 



uykuları süresince, her biri kendine özgü beyin dalgaları, kas faaliyeti, kan basıncı, vücut ısısı örüntülerine 
sahip olan 5 evreden geçtiğini göstermektedir. Bilindiği üzere pek canlı uyumakta ve hepsinde benzeri evreler 
görülmektedir. Ancak örneğin kedi, köpek gibi canlılarda REM evresi görülmesine rağmen, tıpkı bebeklerde 
olduğu gibi,  rüya görüp görmedikleri hakkında bir fikir öne sürmek yöntemsel açıdan mümkün değildir. 

Uykuya dalmak yarı bilinçli bir haldir. Bu aşamada alınan EEG kayıtları, beyin dalgalarının düzensiz ve düşük 
voltajlı alfa dalgaları şeklinde olduğunu göstermektedir. Vücut gevşemiştir. İnsanlar bu aşamada yanıp sönen 
ışıklar, renkler, geometrik şekiller gibi görüntüler gördüklerini söylemektedir.

Uyku döngüsünün 1. evresindeki beyin dalgaları, sıkışık ve çok düşük genlikteki dalgalardır. Ancak uyanık 
bilinçten farklı olarak, nabızda yavaşlama, kaslarda gevşeme ve gözlerden bir taraftan diğerine kayma görülür. 
Birinci evre genellikle bir kaç dakika sürer, kişi kolayca uyandırılabilir ve uyandığında uyumuş olduğunun 
farkında olmayabilir. 

2. ve 3. evreler yavaş yavaş derinleşen bir uykuyu tanımlarlar. Beyin dalgalarının genliği artar ve daha yavaş 
hale gelir. Bu evrelerde kişinin uyandırılması zordur, ses ya da ışık gibi uyaranlara tepki vermez. Kalp atış 
hızı, kan basıncı ve vücut ısısı düşmeye devam eder. 

Uykunun 4. evresinde, beyin çok yavaş delta dalgaları yayar. Kalp atış hızı, solunum hızı, kan basıncı ve 
vücut ısısı en düşük seviyelerdedir. Genç yetişkinlerde delta uykusu, çoğunlukla gecenin ilk yarısında daha 
hafif uykunun arasına serpiştirilmiş olarak 15-20 dakikalık parçalar halinde ortaya çıkar. Delta uykusunun 
süresi yaşla birlikte azalır. Belirli bir süre uykusuz kaldıktan sonra, ilk ödünlenen uyku evresidir. 

Uykuya daldıktan yaklaşık 1 saat sonra, kişi uykunun 4. evresinden 1.’ye doğru sırayla bir yükselişe geçer ve bu 
süreç yaklaşık 40 dakika sürer. Birinci evrenin ve uyanık-uyarılmışlık durumunun özelliği olan düşük genlikli 
ve testere dişi şeklindeki beyin dalgaları tekrar ortaya çıkar. Kalp atış hızı, kan basıncı artar fakat vücuttaki 
kaslar uyku döngüsünün bütün evrelerinden daha fazla gevşemiştir ve kişinin uyandırılması güçtür. Gözler, 
kapalı olan göz kapaklarının altında hızlı bir şekilde hareket ederler. Uykunun bu hızlı göz hareketleri (Rapid 
Eye Movement-REM) evresi, diğer bütün evrelerden farklıdır ve REM uykusu olarak isimlendirilir.  

Uyku evreleri

REM uykusu gerçekten ilginçtir çünkü beyin faaliyeti, kalp atış hızı, kan basıncı gibi fizyolojik ölçümler uyanık 
bilinçli haldekilere benzemektedir. Ancak vücudun istemli kasları paralize olmuştur ve hareket edemez. Bu 
evre aynı zamanda rüyanın görüldüğü evredir. Kedilerle yapılan bir çalışmada, istemli hareketleri kontrol 
eden beyin sapında bir lezyon oluşturularak, kasların katılaşması engellenmiş ve bu haldeyken REM uykuları 
incelenmiştir. Kediler, REM’e girdiklerinde hareket etmeye başlamışlar, kimileri başını kaldırmış, kimileri 
hareket etmeye çalışmış, kimileri ise av arama ve ava saldırma davranışları göstermiştir. 

İlk 1. evre-REM dönemi yaklaşık olarak 10 dakika sürer ve bunun ardından REM dışı uykunun 2, 3 ve 4. 
evreleri gelir. Uyku evrelerinin bu serisi bütün gece boyunca kendini tekrarlar. Bu süre ortalama 90 dakika 
kadardır. Normalde 1 gecelik uykuda böyle 4 ya da 5 döngü görülür. Ancak gece ilerledikçe uyku örüntülerinde 



değişiklikler olur. Ortalama bir koşulda, gece boyunca uyuyan bir kişinin zamanının %45-50’si 2. evrede 
geçerken REM uykusu, toplam uyku süresinin %25 kadarını oluşturur. 

Uyku süreleri arasında hem bireysel, hem yaşa bağlı ve hem de cinsiyete bağlı değişimler vardır. 

10.3.2. Meditasyon  

Meditasyon terimi, sempatik sinir sisteminin faaliyetlerini bastırmak amacıyla, kullanılan çeşitli konsantrasyon, 
yansıtma ya da düşüncelerin odaklaşması yöntemlerinin herhangi birisine atıfta bulunmaktadır. Meditasyon, 
kişinin sakinleşmek, rahatlamak ve zihnini arındırmak gibi amaçlarla gerçekleştirdiği, bir noktaya (örneğin 
nefesine) veya düşünce akışına yoğunlaşma gibi teknikler kullanılarak yapılabilen bir bilinç durumu 
değişimidir. Meditasyon sadece metabolizma hızını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kalp atış ve solunum 
hızlarını da azaltır. Meditasyon sırasında, gevşemiş uyanıklık sırasında gözlenen alfa beyin dalgaları belirgin 
bir şekilde artmaktadır. Düzenli meditasyon yapıldığında kaygı seviyesinin azaldığına ilişkin araştırma 
sonuçları bulunmaktadır. 

10.3.3. Hipnoz 

Hipnoz, hipnotize edilebilen kişinin telkinlere cevaben, algı, motivasyon ve kendini kontrol etmesinin 
değişmesi yolu ile anlaşılabilen farklı bir bilinç halidir. Bireyler hipnoza yatkınlık bakımından farklı düzeylerde 
olabilmektedir ve bu nisbeten istikrarlı bir niteliktir. Hipnoz altındayken bireyler, kimi motor becerilerle 
(örneğin kolların bükülemez hale gelmesi) ve algı deneyimleri ile (sinek halüsinasyonu görmek) ilgili telkinlere 
açık hale gelirler. Bu tür durumlarda alınan EEG verileri, hipnoza yatkınlığı yüksek olan katılımcıların ilgili 
beyin bölgelerinde telkin sonrası azalmış beyin etkinliği olduğunu ortaya koymuştur. Hipnozun acı/ağrı 
hissi üzerinde etkileri daha sık araştırılmış ve destekleyici bulgular elde edilmiştir. Hipnotik süreçte bilinç 
alanına giren uyaranlar üzerinde çalışılarak acı/ağrı hissi ile ilgili bir kontrol sağlanabildiği düşünülmektedir. 
Hipnozun kötüye kullanılması ve ticarileşmesi son derece mümkün ve kolay olduğundan olumlu bulguları 
da çok temkinli bir şekilde ele almak gereklidir. Herşeyden önce hipnoz, hipnotik yatkınlığı olan bireyler 
üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmaların hipnoza yatkın bireylerde yürütülüyor olması bilimsel araştırma 
mantığı açısından bir dizi sınırlılığı içinde barındırmaktadır. 

10.3.4.  Psikoaktif Madde ve İlaçlar  

Bilinç hallerini üzerinde, kimyasal yolla değişim yaratan pek çok madde bulunmaktadır. Bunlara psikoaktif 
maddeler denilmektedir. Bu tür etkileri ortaya çıkaran bitkiler çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından 
bilinmekte ve çeşitli amaçlarla yararlanılmaktadır. Bu tür maddelerin çoğunun keyif verici etkileri vardır 
ve bu tür bitkilerin hayvanlar tarafından belirli durumlarda tüketildiği de bilinmektedir. Doğal psikoaktif 
maddeler olduğu kadar sentetik olarak üretilmiş olanları da vardır. İnsanlık tarihi boyunca yaygın olarak 
tedavi amaçlı veya keyif verici olarak kullanılmakla birlikte  psikoaktif ilaç ve maddelerin bir kısmı bağımlılık 
yaptığı için kullanımlarına son derece dikkatli yaklaşmak gerekmektedir.

Genel olarak psikoaktif madde terimi, zihinsel süreçleri, davranışı ve bilinçli farkındalığı geçici olarak 
değiştirerek etkileyen doğal ya da sentetik kimyasallar için kullanılmaktadır. 

Belli başlı psikoaktif madde ve ilaçlar şöyle gruplanabilir: 

Halüsinojenler: Bilinç durumunda hem içsel ve hem de dış dünyaya ait algıları büyük  ölçüde değiştiren 
maddelerdir. Örneğin esrar (marihuana) insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri bilinip tedavi amaçlı 
kullanılan (bu esnada görülen hayallere dayalı kehanetler yapılması, diğer alemlerle bağlantı kurulması 
gibi işlere de yaramıştır) doğal bir halüsinojendir. Bunun dışında PCP ve LSD gibi sentetik olanları da 
bulunmaktadır. 

Afyonlar: Afyonlar belirli fiziksel uyaranlara karşı tepkileri baskılarlar, ağrıya/acıya dayanıklılığı arttırırlar 
ve zevk hissi yaratırlar.  Morfin ve eroin yaygın olarak bilinen afyon türevleridir. Morfin halen de ağrı kesici 
olarak  tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. 

Depresanlar: Barbitüratlar ve benzodiazepinler, vücudun zihinsel ve fiziksel etkinliklerini merkezi sinir 



sisteminden sinir iletimlerini azaltarak veya engelleyerek yavaşlatırlar. Bu etken maddelere sahip çeşitli uyku 
ilaçları ve yatıştırıcılar bulunmakta ve bazıları psikiyatrik tedavi amacıyla kullanılmaktadırlar. 

Uyarıcılar: Amfetaminler, metamfetaminler ve kokain gibi maddeler, beyinde norepinefrin, serotonin 
ve dopamin gibi nörotransmitter seviyelerini uyararak kullanıcıyı uyanık, uyarılmış ve yoğun bir duygu 
durumunda tutarlar.  Hem ağrı kesici ve hem de psikiyatrik tedavi amaçlı kullanılabilmektedirler.  

Özet

Bilinç, bir insanın anılarının, duygularının ve bedensel duyumlarının olduğu kadar, dış dünyada olup bitenlerin 
farkında olmasını sağlayan süreçtir. Aslında, tamamen uyanık ve tetikte olduğumuz zamanlarda bile, iç ve dış 
çevremizde olanların oldukça küçük bir kısmının bilincindeyizdir. Dış dünyadan yüzlerce uyaran gelmektedir, 
bedenimizin içinde yüzlerce etkinlik olagelmektedir, düşünceler, çağrışımlar, istekler zihnin içinden akıp 
gitmektedir. Bilincin anlık kapasitesi oldukça sınırlı ve seçicidir. Bilincinde olmadığımız süreçlerin bir kısmı 
oldukça açıktır, örneğin otonom sinir sistemi etkinliklerinin farkında olmayız, otomatikleşmiş hareketleri 
gerektiren etkinlikleri tam olarak ne yaptığımızın hiç farkında olmadan başarıyla tamamlayabiliriz. Bazıları 
ise daha karışıktır. Örneğin bilinçli bir anda anılarımızın çoğunun farkında değilizdir. Ama belirli bir anda 
zihnimizde olan tüm her şey bilinç alanımızın içinde bulunmaz. Belirli bir anda bilincin dışında olan ama 
düşünce ve davranışları etkileyen bu süreçlerin varlığını açıkça görebildiğimiz ilk bulgular farkına varmadan 
öğrenme ve örtük bellek konularındaki araştırmalardan gelmiştir. Bilincin iki temel işlevi vardır: Çevreye 
daha etkin uyum yapabilmemizi sağlayarak var kalmamıza destek sağlama (kişisel öncelik ve ihtiyaçlarınıza 
göre deneyimlerinizden zihninize aktarılanları seçme ve tercihleriniz doğrultusunda planlama, hayal kurma, 
sonuçları tasarlama gibi yönlendirici işlevler) ve öznellik hissinin ve benlik tasavvurumuzun oluşması. Bilinç, 
belirli bir anda içten gelen uyarıcı akışını, fark edilen ve odaklanan şeyleri sınırlandırarak düşürür. Dolayısıyla 
amaçlara, ihtiyaçlara uygun bir zihin alanı açar. Uyku, EEG kayıtları alınarak uyanık bilinçli hal ile bilinçsiz 
haller arasındaki farklı beyin etkinliklerini tanımlayabildiğimiz ve bilinçli deneyim ile bilinçsiz deneyimler 
arasındaki farkı net bir şekilde görebildiğimiz bir bilinç değişimi durumudur. Meditasyon, kişinin sakinleşmek, 
rahatlamak ve zihnini arındırmak gibi amaçlarla gerçekleştirdiği, bir noktaya (örneğin nefesine) veya düşünce 
akışına yoğunlaşma gibi teknikler kullanılarak yapılabilen bir bilinç durumu değişimidir. Hipnoz, hipnotize 
edilebilen kişinin telkinlere cevaben, algı, motivasyon ve kendini kontrol etmesinin değişmesi yolu ile 
anlaşılabilen farklı bir bilinç halidir.

Çalışma Soruları 

1. Öğrenme, bellek ve bilinç arasında nasıl ilişkiler söz konusu olabilir?

2. Bilincin işlevleri nelerdir?

3. Biyolojik saat ile bilinç durumlarımız arasındaki ilişki nedir?

4. Meditasyon ve hipnoz arasındaki fark nedir?

5. Üç psikoaktif madde sınıfını tanımlayarak bunlara birer örnek veriniz.
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XI. HAFTA: İNSAN NASIL ÖĞRENİR? 

İnsan yaşamının başlangıcında, oluşan canlının fiziksel olarak büyümesi bize çok inanılmaz görünür. 
Döllenmeden itibaren 33 ayını tamamlayarak 2 yaşını bitiren çocuk milimetrik ebattan metrelik ebada geçtiği 
gibi, bedensel olarak tüm işlevlerini yerine getirebilen ve bağımsız olarak hareket edebilen bir varlık haline 
gelmiştir. Ancak, belki de bu kadar somut gözükmediği için tam farkında olamadığımız şey, bu yeni canlının 
aynı zamanda, içinde yaşadığı dünyaya ilişkin sayısız bilgi, kavram, davranış, beceri, tutum ve alışkanlık 
edinmiş olmasıdır.

Yedinci bölümde, ilk iki yıl içindeki sinaptik bağlantı artışını gösteren resmi hatırlayınız (isterseniz geri dönüp 
bakabilirsiniz). Bu bağlantı artışı, zihnin giderek karmaşıklaşması anlamına gelir ve bu süreç gittikçe daha 
özelleşerek ömür boyu sürecektir. Sinaptik bağlantılar, uyarana maruz kaldıkça yani dış dünyayla etkileşime 
girdikçe artmakta,  kullanılmayanlar budanmakta, kullanılanlar yeni bağlantılar kurarak karmaşıklaşmayı 
sürdürmektedir. 

Dünya ile kurulan etkileşimin, bir diğer ifadeyle geçirdiğimiz deneyim ve yaşantıların nasıl içselleştiği meselesi 
üzerinde tartışmalar olsa da bugün artık insanların zihinlerinin çevreleriyle etkileşerek karmaşıklaştığını 
biliyoruz. Çünkü insanlar öğrenmektedirler. Esasen belirli bir sinir sistemine sahip her canlı öğrenmektedir. 
Eski zamanlarda insana özgü işler yapabilen marifetli hayvanların durumu doğaüstü güçlerle açıklansa bile, 
bugün edindikleri becerilerle “bir meslek” edinmiş hayvanlarla (polis köpekleri, gösteri yıldızı balina/yunuslar 
vb.) birlikte yaşıyoruz. Bu, öğrenme alanında yapılmış çalışmalarla mümkün olmuştur. Elbette insanların 
öğrendikleri şeyler çok daha karmaşıktır, bizler soyut kavramları, sembol sistemlerini, fikirleri, karmaşık 
problemleri çözmeyi ve hem de bütün bunları üretmeyi öğreniriz. İşte bu iki bölümde bütün bunların nasıl 
olabildiğini veya öğrenme süreçlerinin neler olduğunu ve nasıl işlev gördüklerini inceleyeceğiz. 

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, eğitim, çocuk yetiştirme gibi meselelerde aşikâr etkilere sahip olduğundan, 
üzerinde çok çalışılmış ve önemsenmiş bir konudur. Aynı zamanda bu öğrenme biçimlerinin ortaya konuluş 
zamanları psikolojinin insana bakış ve ele alışındaki değişimlere paralel bir seyir izlemektedir. 

Bugün, üzerinde yeterince çalışılarak ittifaka varılmış birkaç temel öğrenme biçimi vardır; klasik ve edimsel 
(operant) koşullanma, gözlem yoluyla öğrenme, farkına varmadan öğrenme, kavrayarak öğrenme gibi. Bu 
öğrenme biçimlerinin önemli bir kısmını, nispeten karmaşık diğer canlılarla da paylaştığımızı öğrenince 
şaşırabilirsiniz. Burada türe özgü hazır bulunuşluk şeklinde tanımlanabilecek bir kavramdan da söz etmek 
gerekir. Bazen türe ait fiziksel özellikler, bedensel ya da yapısal özellikler gibi, kazanılabilecek davranışların 
türünü sınırlandırmaktadır. Yani, eğer uygun bir ses çıkarım aygıtı yoksa pek çok karmaşık beceriyi öğrenebilen 
bir canlının insan gibi konuşmayı asla öğrenememesi mümkündür. İnsanı insan yapanın gerçekten ne olduğu, 
üzerinde daha çok düşünmeyi hak eden bir mesele gibi görünmektedir.

Şimdi, önce öğrenmenin nasıl tanımlandığını ve daha sonra zaman akışı içindeki seyrine paralel olarak, 
temel öğrenme biçimlerini, özelliklerini ve gündelik hayatta bu ilkelerden nasıl yararlanabileceğimizi gözden 
geçirmeye başlayalım. 

11.1. Öğrenme Nedir? 

Öğrenme, davranışta ya da potansiyel davranışta, yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten 
kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımdaki bazı kavramlara ve kullanılış biçimine dikkat ediniz. Bir şeyin öğrenilmiş olması için, yeni 
davranışın, deneyimler yani yaşantılar/tekrarlar yani çevredeki uyaranlar veya uyaran kombinasyonları 
yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ayrıca potansiyel veya açıkça gözlenebilen davranışlarda oldukça kalıcı 
bir değişiklik olmuş olması gereklidir. Yani biz bir davranışın öğrenilmiş olup olmadığını sürdürülebilen 
bir değişim olup olmamasından anlayabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, davranış ve 
potansiyel davranış ayrımıdır. Öğrenme çalışmalarının tüm psikolojiyi kapladığı davranışçılık yıllarında, 
öğrenmenin yalnızca “gözlenebilen davranış değişiklikleri” olarak ele alınabileceği kabul ediliyordu. Bilişsel 
yaklaşımın bakış açısıyla yürütülen araştırmalar,  edinilmiş ancak aşikâr davranış değişikliği şeklinde olması 



gerekmeyen dolaylı olarak gözüken öğrenmelerin varlığını da ortaya koymuştur. 

Davranışçı yaklaşım, yöntemsel bir duruş ile psikolojinin bilimsel olarak var oluşunun ancak doğrudan 
gözlenemeyen zihin, bilinç gibi kavramları incelenmekten vazgeçerek gözlenebilen uyaranlar ve tepkiler/
davranışlar üzerinde çalışılmasına bağlı olduğunu savunmuştur. Davranışlığın ilk yıllarında bugün için son 
derece abartılı ve katı eğilimler ifade edilse bile (beyin bir kas kümesi gibidir gibi), davranışçılar birkaç temel 
öğrenme biçimini tanımlamış ve insanı incelemek üzere daha sonraki yaklaşımlar tarafından da kullanılmaya 
devam eden bir çalışma geleneği bırakmışlardır. Bilişselciler ise, davranışçılar tarafından ayrıntılı bir şekilde 
incelenen uyaranlar ve tepkiler arasında nelerin olup bittiğini, yani davranışçıların kara kutu diyerek görmezden 
geldiği insan zihnini, mercek altına almışlar ve bazı farklı öğrenme biçimleri tanımlayarak öğrenme süreçleri 
hakkındaki bilgilerimizi genişletmişlerdir. Biz şimdi sırasıyla bunları incelemeye başlayalım. 

11.2. Klasik Koşullanma 

Klasik koşullanmaya niye “klasik” denilmektedir diye düşünüyorsanız, cevap sanıldığından basittir. Yalnızca 
ilk bulunan koşullanma türü olduğu için böyle denilmektedir. Klasik koşullanmanın keşfini, ülkemizde 
ismi neredeyse hemen herkes tarafından bilinen Pavlov’a (ve şüphesiz Pavlovun köpeğine) borçluyuz. İvan 
İlyiç Pavlov (1849-1936) aslında bir fizyologdur, o zamanlar St.Petersburg’da olan laboratuarında sindirim 
fizyolojisi üzerine çalışmaktadır (ve şüphesiz burada birden fazla köpek vardır). Ağza konulan yiyecek 
miktarıyla üretilen salya miktarının bağlantılarını inceleyen Pavlov, çalışmanın ilerleyen aşamalarında, 
köpeklerin henüz ağızlarına yiyecek konmadan, yiyeceği, yiyecek getireni gördükleri ve hatta ayak sesini 
duydukları zaman salya salgıladıklarını gözlemlemiştir. Teknik olarak bu kendi araştırmasını bozan bir 
durum olmasına rağmen, hipotez körlüğüne düşmeyen bir bilim insanı olarak böyle bir şeyin nasıl olup da 
ortaya çıkmakta olabileceğine odaklanmıştır. Durumu, köpeklerin ses, ışık, görüntü gibi yiyecekle bir ilgisi 
olmayan uyaranların yiyecekle ilişkisini kurmayı öğrenmesi ile açıklamış ve bu yeni salyaya “psişik salya” 
adını vermiştir. Bulduğu şey o dönemin anlayışı için o kadar inanılmazdır ki, bulgularını bilim camiasıyla 
paylaşmak için bu konu üzerinde pek çok koşulu ve olası açıklamayı sınayan kontrollü ve sistematik deneyler 
yürüterek 10 yıl kadar daha çalışmıştır. Bu sonuçların yayınlanması ve Amerika’da duyulmasından sonra, 
bu kavramlaştırmanın o yıllarda Watson’un başlattığı davranışçılık akımının temel kabulleriyle uygunluğu 
dolayısıyla, konuya yoğun bir ilgi gösterilmiştir. Watson ve Rayner’in ünlü Küçük Albert deneyi ile klasik 
koşullanmayı insan üzerinde de göstermeleriyle psikoloji alanında bir çığır açılmıştır (aşağıdaki paragrafta 
parantez içindeki uyaran-tepkilerin ilki, Pavlov, ikincisi Küçük Albert deneyine aittir). 

Klasik koşullanma basitçe şöyle gerçekleşmektedir: Organizmanın sahip olduğu herhangi bir doğal uyaran- 
tepki bağı (yiyecek-salya; yüksek ses-korku gibi) olmalıdır. Eğer bu doğal (yani bir koşula bağlı olmadan, 
refleksif olarak var olan) uyaran ile eş zamanlı (bitişik) olarak yapay (kendiliğinden bu tepkiyi çıkarmayan, 
koşula bağlı) bir uyaran daha verilmeli (çıngırak sesi; tavşan) ve yeterince tekrar yapılmalıdır. Yani, önce 
koşullu uyaran (çıngırak, tavşan) hemen arkasından koşulsuz uyaran (yiyecek-yüksek ses) verilmeli ve tepki 
(salya-korku) elde edilmelidir. Uyarana ve uyaran-tepki bağının bazı özelliklerine ve sunum aralığına göre 
değişebilmek kaydıyla belirli bir tekrar sayısından sonra, daha önce doğal tepkiyi çıkarmayan uyaran, bu 
tepkiyi ortaya çıkarabilir hale gelmektedir. Yani köpekler bir süre sonra yalnızca zil sesini duyduklarında, 
yiyeceğe gerek kalmaksızın salya tepkisi vermekte, tavşanı gören Albert ağlamaya başlamaktadır. Ancak bu 
tepkiyi orijinal tepkiden ayırmak üzere ona koşullu tepki denilmektedir. 

Koşullu uyaran - koşullu tepki bağı bir kez yerleştikten sonra, başına yeni bir uyaran daha eklenerek iki 
veya daha fazla dereceli şartlamalar (kırmızı ışık-çıngırak-yiyecek)  oluşturulabilir. Koşullanmış tepki 
benzer uyaranlara genellenebilmektedir. Yani bir kez çıngırak-salya bağı öğrenildikten sonra, organizma, bir 
başka ses gibi benzer diğer bazı uyaranlarda da (zil, anahtar sesi vb.) aynı tepkiyi vermektedir. Buna uyaran 
genellemesi denilmektedir. Örneğin tavşan ve fareye şartlanmış Küçük Albert nihayetinde bu durumu beyaz 
tüylü tüm nesnelere genelleyerek Noel Babaya da korku tepkisi vermeye başlamıştır. Eğer yalnızca bir tür 
uyarana yönelik koşullanma yapılmak isteniyorsa o zaman, şöyle bir koşullanma süreci tasarlanmalıdır; 
kırmızı ışık-çıngırak-yiyecek var koşulu; yeşil ışık-çıngırak-yiyecek yok koşulu. Böylece uyaranların ayırt 
edilmesi de öğretilebilmektedir. 



Eğer dikkat ettiyseniz her durumda, doğal olarak tepkiyi çıkaran uyaranın sunulması gerekmektedir. Peki, 
koşulsuz uyaran sunulmazsa ne olur? Her ne kadar uyaranın özellikleri, koşullanmanın şiddeti, süresi vb. çok 
çeşitli etmenler etkili ise de, ana fikir olarak, eğer koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan 
koşullu tepki azalarak ortadan kalkmaktadır. Buna sönme denilir. Peki ya, tepki söndükten sonra, tekrar aynı 
bağla yeniden karşılaşılırsa? O zaman tepki,  şiddeti az da olsa geri gelmektedir. Buna kendiliğinden geri 
gelme denilmektedir. Eğer tekrarlanırsa sönmüş olan koşullu tepki, eskisinden çok daha kısa sürede yeniden 
ortaya çıkmaktadır. 

Klasik koşullanma çalışmaları daha sonraki yıllarda da, hem yeni tepkiler oluşturmak ve hem de yerleşmiş 
tepkileri ortadan kaldırmak üzere defalarca sınanmış, başarılı sonuçlar elde edilmiş ve geliştirilmiştir. Örneğin 
sistematik duyarsızlaştırma tedavisi, fobilerde, bazı kaygı bozukluklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Buradaki mantık, koşullanarak öğrenilmiş bir uyaran-tepki bağının, bu bağı oluşturan uyarana yavaş 
yavaş ancak sistematik olarak maruz bırakarak ve ancak tepkinin ortaya çıkmamasını sağlamak suretiyle 
söndürülebileceğidir. Dikkat ederseniz bu oldukça incelikli yürütülmesi gereken bir iştir. Etkili bir klasik 
koşullanma oluşturmak veya bir koşullanmayı ortadan kaldırmak için titiz ve dikkatli bir düzenleme yapmak 
gereklidir. 

Gündelik hayatta ilgisiz gördüğümüz bazı uyaranların bazı tepkileri ortaya çıkarmalarının çoktan unutmuş 
olsak bile, kimi yaşantılarımızdaki klasik koşullanmalara bağlı olması mümkündür. Çocukken gittiğiniz 
dişçinin binasındaki lahana yemeği kokusu, siz bu yaşantıyı hatırlamıyor olsanız bile, lahanayı ya da o tür 
apartmanları hiç sevmemenizle sonuçlanmış olabilir. Veya tam tersine, anneannenizin mavi çiçekli yemek 
tabaklarıyla eşlenmiş doygunluk ve keyif hissiniz, ileride sizin de mavi çiçekli tabakları tercih etmenize neden 
olabilir. 

Klasik koşullanma oldukça etkileyicidir. İnsan davranışlarını düzenleme, olumsuz bulduğunuz davranışları 
ortadan kaldırma gibi hevesleriniz yüksekse yapılabilecek pek çok şey var gibi görünmektedir.  (Yine de 
önce Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal isimli filmini seyretseniz iyi olur). Ancak insan davranışlarının 
çok boyutluğu düşünüldüğünde, açıklayamadığı pek çok edinilmiş davranış vardır. Her şeyden önce, klasik 
koşullanmanın oluşabilmesi için doğal ya da refleksif bir uyaran-tepki bağı olması ve diğer uyaran/uyaranların 
bu koşulsuz uyaranla eşlenmesi gereklidir. Üstelik bunun tutarlı bir şekilde tekrar etmesi de gereklidir. Bu 
durum, kaçınılmaz bir şekilde klasik koşullamaya edinilebilecek davranışları sınırlandırır. Ayrıca, klasik 
koşullanma durumunda canlının herhangi hiçbir şey yapmasına, bir etkinlikte bulunmasına gerek yoktur. 
Sanki her şey onun dışında cereyan etmektedir. Hâlbuki insanlar gündelik hayatları içerisinde etkindirler, 
bir dizi davranışta bulunurlar, pek çok davranışı kendileri, istemli bir şekilde başlatırlar. Bu durumda bu tür 
davranışlar nasıl kazanılmaktadır? Bu sorunun cevabı Skinner tarafından edimsel ya da operant koşullanma 
ortaya konularak verilmiştir. 

11.3. Edimsel (Operant) Koşullanma 

Operant (edimsel) koşullanma B.F.Skinner (1904-1990) tarafından kavramlaştırılmış,  özel düzenekleri 
oluşturulmuş, kendisinin uzun yıllar süren ayrıntılı çalışmaları ile gündelik uygulamaları geliştirilmiş bir 
öğrenme biçimidir. Edimsel (operant) koşullanma, işe/etkinliğe/eyleme dayalı koşullanmalar anlamında 
düşünülmelidir (Türkçe karşılık olarak kullanılan edimsel kelimesi ise, “etmek” fiil kökünden türetilmiş olup 
bir edime dayalı anlamına gelir).  

Ancak operant koşullanmaya geçmeden hemen önce, bir hazırlayıcı olarak,  hayvanlarla problem çözme 
çalışan E.L.Thorndike (1874-1949) ve ortaya koyduğu Etki Kanunu’nu hatırlamak gerekir. Thorndike, 
kendisinin geliştirerek bulmaca kutusu adını verdiği ve kapının açılması probleminin çözülmesini gerektiren 
bir tahta kafes kullanarak kedilerle çalışmaktaydı. Çalışmalarının sonunda, deneme yanılma yoluyla problem 
çözmenin temel ilkelerini ortaya koymuş ve davranışların öğrenilmesi ile ilgili olarak Etki Kanunu diye 
bilinen bir prensip bırakmıştır. Buna göre “belirli bir durumda, organizmayı doyuma ulaştıran, hoş etkileri 
olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı tatmin etmeyen veya nahoş etki bırakan tepkilerin 
tekrarlanma sıklığı azalır.” Etki kanunu, basit görünür ama önemlidir. Üzerinde biraz düşünülürse, gündelik 
davranışlarımızı düzenlemek için kullanılması son derece kolaydır. Aynı zamanda operant koşullanma için 



bir zemin hazırladığını da gözden kaçırmamak gerekir. 

Edimsel (operant) koşullamaya geri dönersek, temel mantık şudur: belirli bir güdülenmişlik düzeyindeki 
organizma, bu ihtiyacını gidermek üzere, belirli bir ortamda/durumda kendiliğinden veya tesadüfî bir şekilde 
bir dizi davranışta (etkinlikte, edimde) bulunmaktadır. Bu davranışlardan hangilerinin bir daha sefer aynı 
ortamda bulunulduğunda tekrarlanma olasılığı daha yüksek olacaktır? Bu olasılık icra edilen davranışların 
sonuçlarına bağlıdır. Skinner’in çok sevilen ifadesiyle, davranış sonuçları tarafından şekillenir. 

İnsanların yaşadığı karmaşık ortamlarda kendilerinin başlattığı davranışları ve sonuçlarını inceleyerek 
ayrıntılarda kaybolmamak için, bu koşullanma biçimini Skinner kutusu veya operant öğrenme kutusu adıyla 
bilinen düzenekte inceleyelim. Skinner ağırlıklı olarak fareler ve güvercinlerle çalışmıştır.  Bu düzenek, 
zemini ızgara olan, yan tarafında bir mekanizmaya bağlı bir pedalın ve yanında yiyecek geldiğinde kapağı 
açılan bir deliğin bulunduğu küçük bir kafesten oluşmaktadır. Belirli bir açlık düzeyindeki fare, ilk kez kafese 
konulduğunda, kafesin içinde hızlıca hareket etmekte, sağa sola çarpmakta ve nihayetinde tesadüf eseri 
pedala çarparak mekanizmayı harekete geçirmekte ve yiyecek elde etmektedir. Pek çok tekrardan sonra fare 
kafese konulduğunda, doğrudan, tek bir seferde mekanizmayı harekete geçiren hareketi yaparak yiyeceği 
elde etmeyi öğrenmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Fare hareketi kendisi başlatmakta ve sürdürmektedir 
ancak sonuçları hakkında henüz bir yaşantı geçirmemiştir. Deneyimi arttıkça amaca ulaştıran davranışları 
seçer. Her fare, aynı amaca ulaşmak için, farklı bir davranışta bulunabilir. Kimisi kuyruğunu, kimisi başını 
kullanabilir. Hangisinin olduğunun bir önemi yoktur, yalnızca o fare için sonuca ulaştıranın yani yiyecek 
elde etmesi yoluyla pekiştirilenin bir önemi vardır. Dolayısıyla fare, kendi davranış repertuarı içerisinden 
herhangi bir davranışı daha sık yapmayı sonucuna göre tercih etmiş olur. 

Görülebileceği gibi, edimsel (operant) koşullanma insan davranışlarını da rahatlıkla temsil edebilecek temel 
bir modeldir. Çok sayıda davranışımızı bu yolla ediniriz. Edimsel (operant) koşullama veya davranışın 
sonuçları tarafından şekillenmekte olduğu fikri, biraz etki kanununa benzeyen, pekiştirme kavramı üzerine 
oturur. Pekiştirme, herhangi bir davranışın yapılma sıklığını arttıran uyarandır. Olumlu pekiştirme, ortama 
organizma için olumlu bir şeyin –bir ödül- eklenmesidir. Yani, organizmanın yaptığı davranış ile olumlu bir 
sonuca ulaşmasıdır. Olumsuz pekiştirme ise, ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkarılmasıdır. 
Yani organizma için sonuç yine olumludur, onu rahatsız eden bir şeyden kurtulmuştur. Davranışçı mantığa 
göre düşünürsek, evimiz niye hoştur? Çünkü karnımızı doyurur, dinlenir, sevdiklerimizle birlikte olur… 
(olumlu pekiştireçler) ve aynı zamanda soğuktan/sıcaktan korunur, sıkan ayakkabılarımızdan ya da rahatsız 
giysilerimizden, gergin ilişkilerden kurtulur… (olumsuz pekiştireçler) ve böylece evimizi sevmeye devam 
ederiz. Kısaca pekiştirme terimi, daima organizma için olumlu bir sonuca atıf yapar. 

 Ceza ise farklıdır. Ceza, daima davranışın organizma için hoş olmayan bir sonucuna işaret eder. Sıklıkla 
karıştırılabilmektedir ama olumsuz pekiştireç bir ceza değildir. Ancak cezada iki tiptir. Birinci tip ceza, 
ortama organizma için olumsuz bir şeyin eklenmesidir. İkinci tip ceza ise, ortamdan organizma için olumlu 
bir şeyin çıkartılmasıdır. 

Klasik koşullanmada açıklanan iki veya daha fazla dereceli şartlama, uyaran genellemesi, uyaranların ayırt 
edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri gelme özellikleri edimsel koşullanmalar için de geçerlidir. Edimsel 
öğrenme çalışmaları yoluyla incelenmiş bir diğer konu olumsuz bir durumdan kaçınmanın öğrenilmesidir. 
İki veya daha fazla dereceli şartlamalarda, önceki uyaran diğerinin geleceğini bildiren bir işaret uyaran işlevi 
göstermektedir. Böylece organizma, daha sonra hangi uyaranın geleceğini anlayabilmektedir. Bu durumda, 
o işaret uyaranı gördüğünde,  o ortamdan kaçınmayı veya korunmayı öğrenmesi mümkün olmaktadır. Bu 
konuda ilginç bir örnek, ülkemizde şoförlerin eğer ileride radar veya polis kontrolü varsa, selektör yaparak 
birbirlerine haber vermeleridir. Normal bir seyir koşulunda, selektör yapan (işaret uyaran) araçları gören 
arkadan gelenler, hız düşürerek veya yan yola saparak kaçınmak/korunmak için gerekli düzenlemeleri 
yapmaktadırlar. 

Edimsel öğrenmeleri açıklayan prensipler, Skinner tarafından biçimlendirme ya da kademeli biçimlendirme 
denilen bir davranış şekillendirmesi uygulamasının geliştirilmesini sağlamıştır. Skinner’in ilgi çeken ve 



“güvercinlere pinpon oynamayı nasıl öğretiriz” şeklinde popülarize edilen bir biçimlendirme çalışmasından 
sık sık bahsedilir. İsterseniz bu deneylere ilişkin çekimlere web ortamından ulaşabilirsiniz. 

Güvercinlerin pinpon oynamayı öğrenmesi, garip ve abartılı görünebilir ama konuyu bir de şöyle düşününüz. 
Operant öğrenme kutusunda fare hiçbir şekilde pedala basmıyorsa ne yapılmalıdır?  Bu durumda şu 
yapılabilir, farenin pedala basmaya en yakın görünen bir davranışı belirlenip o pekiştirilmelidir, bu oturduktan 
sonra, bir kademe yukarı, bir kademe daha yukarı… Sonunda ilgili davranışın icrasına kadar giden bir 
süreç izlenmelidir. Biçimlendirmede anahtar nokta, hem hedef davranışın hem de organizmanın ve icra 
ettiği tepkilerin ayrıntılı ve titiz bir şekilde gözlenip kayıt edilmiş olması ve sürecin buna göre tasarlanması 
gerekliliğidir. Bu gözlemlere göre davranış bir seferde başarılabilecek kadar küçük, zaman kaybettirmeyecek 
kadar büyük aşamalara bölünmeli, pekiştireç düzeni uygun tayin edilmeli ve süreç titizlikle uygulanmalıdır. 
Eğer bir aşamada takılma olursa ve ilerlemezse birkaç basamak geriye dönülmeli ve gerekirse yeni bir 
düzenleme yapılarak devam edilmelidir. Oldukça uzun, zahmetli ve titizlik isteyen biçimlendirme ile pek 
çok karmaşık davranışın kazandırılması mümkündür. Aslında “meslek edinmiş” hayvanların eğitimi bu tür 
ilkeler kullanılarak yapılmaktadır. Benzeri şekilde oyuncak ya da oda toplama davranışlarını kazandırmak 
veya beslenme sorunlarını çözmek için rahatlıkla yararlanılabilir. Ancak gündelik hayatta başarılı uygulamalar 
için titiz ve dikkatli gözleme, tutarlılığa ve sabra ihtiyaç vardır. 

Pekiştirmenin operant öğrenmeler için anahtar bir kavram olduğundan söz etmiştik. Verilen örneklerde ilgili 
davranıştan sonra her zaman pekiştirme verildiğine belki dikkat etmişsinizdir. Ama gündelik hayatta her 
zaman böyle olmaz. Aynı davranışın, belirli bir ortamda, her bir icrasından sonra sürekli pekiştirme almaması 
ve düzensiz olarak alması mümkündür.  Pekiştirmenin sürekli olarak alınmadığı durumlarda davranışın 
sürdürülmesi mümkün müdür? Gözlemlerimiz bu doğrultuda olduğuna göre, nasıl bir pekiştirme düzeni var 
olduğunda davranış sürdürülmektedir? Bu soru, Pekiştirme Tarifeleri ortaya konularak cevaplanmaktadır. 
Pekiştirme tarifeleri, aynı tren ya da uçak tarifeleri gibi, belirli bir davranışın kazanılmasını sağlamak için 
pekiştirmelerin ne zaman ve ne nasıl yapılacağını yani pekiştirecin ne sıklıkta ve/veya kaç davranış yapıldıktan 
sonra verileceğini düzenleyen sistemlere denilmektedir. Bir pekiştirme tarifesi, pekiştirmenin içeriğini yani 
hangi pekiştirecin kullanılacağını (şeker, para…) düzenlemez.

Belirli bir durumda belirli bir davranışın yapılma sıklığını arttırmak istediğimizi varsayalım. Öğrendiğimiz 
üzere yapacağımız şey, ilgili davranıştan sonra, uygun bir pekiştireç vermektir. Fakat her durumda sürekli 
olarak pekiştirme vermek mümkün olmayabilir veya en az pekiştireci kullanarak en çok davranışı elde etmeyi 
daha ekonomik bulabiliriz. Bu durumda, ne yapmalıyız? Pekiştirmeleri nasıl düzenlemeliyiz? 

Pekiştirmenin verilmesi ile ilgili olarak iki boyut üzerinde çalışabiliriz: zaman ve davranış sayısı. Yani 
pekiştirecin verilme zamanının aralıkları ve kaç tane davranış yapıldıktan sonra verileceği (oranı). Bu iki 
boyut iki şekilde düzenlenebilir, sabit tutulabilir ve değişken olarak verilebilir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir 
sınıflama çıkmaktadır; Zaman üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit zaman aralıklı ve değişken zaman 
aralıklı tarifeler; davranış sayısı üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit oranlı ve değişken oranlı tarifeler. 
Böylece dört temel tarifeye ulaşmış olduk. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım. 

Sabit Zaman Aralıklı Tarifeler: Bu tarifede pekiştirme, sabit bir zaman aralığından sonra düzenli olarak 
verilmektedir. Pekiştirilmiş bir davranışın icrasından sonra, sabit bir süre geçmekte ve pekiştireç tekrar 
verilmektedir. Arada ne sıklıkta davranışın tekrarlandığının bir önemi yoktur. Böyle bir düzen kullanıldığında, 
davranışın görülme sıklığı şöyle bir seyir izlemektedir: her pekiştirmenin hemen ardından önce ani bir 
azalma ve bir sonraki pekiştirme için zaman yaklaştıkça bir yükselme eğilimi. Örneğin ara ve bitirme sınavları 
sabit aralıklarla yapıldığında öğrenciler sınavın hemen öncesinde çalışma yoğunluklarını arttırmakta, sınav 
bittikten sonra, çalışma davranışı yavaşlamakta, bir dahaki sınav yaklaşmaya başlayınca tekrar çalışma sıklığını 
arttırmaktadırlar. Yıllık sözleşmeli ücret alarak çalışanlar için de böyle bir durum söz konusudur. Sabit zaman 
aralıklı pekiştirme tarifeleriyle, düzenli ancak çok yüksek olmayan sıklıkta davranış elde edilmektedir.

Değişken Zaman Aralıklı Tarifeler: Bu tarifede ise pekiştirme, düzensiz zaman aralıklarıyla ve yine tepki 
sayısından bağımsız olarak verilmektedir. Yani pekiştirecin ne zaman verileceği belli değildir. Böyle bir 
düzen kullanıldığında, ancak pekiştirmeyi kaçırmayacak kadar, ortalama bir hız ile ve düzenli olarak tepki 



üretilmektedir. Örneğin eğer sınavlar her an yapılabilir ise, bir diğer ifadeyle aralıkları kestirilemiyorsa, o 
zaman öğrenciler, ancak ortalama bir hazırlık seviyesinde olacak şekilde ama sürekli olarak çalışmaktadırlar. 
Değişken zaman aralıklı tarifelerle düzenli ama orta derece bir sıklıkta davranış elde edilmektedir. 

Sabit Oranlı Tarifeler: Bu tarifede önceden belirlenmiş (öğrenilmiş) belirli sayıda davranış yapıldığında 
pekiştirme alınmaktadır. Zamandan bağımsız olarak, aynı sıklıkta davranış tamamlandığında, yeniden 
alınmaktadır. Parça başı veya götürü işlerde çalışmak bu tarifenin tipik bir örneğidir. Ücretinizi belirli bir 
miktar iş/ satış yaptığınızda alırsınız. Böyle bir düzen kullanıldığında, davranışın görülme sıklığı şöyle 
bir seyir izlemektedir: Pekiştirme sonrasında kısa bir duraklama gözlenir, bu duraklamanın ardından, bir 
sonraki pekiştirece kadar hızlı ve düzenli bir davranış ortaya konulur. Sabit oranlı tarifelerle çok yüksek 
sayıda davranış elde edilmektedir (canlılar tüm güçleriyle çalışabilmektedir). Ancak hem hayvanlarda hem 
insanlarda, bu tarifeye maruz kaldıktan belirli bir süre sonra, isteksizlik, tepki vermeme, bırakma/vazgeçme, 
olumsuz ruh hali gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. 

Değişken Oranlı Tarifeler: Bu tarifede, pekiştirmenin kaç davranış yapıldıktan sonra geleceği belli değildir. 
Bir diğer ifadeyle ne sıklıkta (kaç kez) davranış yapıldığında pekiştireç elde edileceği kestirilememektedir. 
Bir kez yapıldığında da alınabilir, beş kez veya on kez yapıldığında da alınabilir. Milli piyango bileti alma 
davranışı bu duruma tipik bir örnektir. Çünkü bir kere alındığında çıkması mümkün olduğu gibi, bu davranışı 
50 kere tekrarlandığında dahi çıkmamış olması mümkündür. Ama yine de almayı sürdürürüz (çünkü “size de 
çıkabilir”). Daima kazanma olasılığı olduğundan bilet alma davranışını sürdürme eğilimi yüksek olmaktadır. 
Böyle bir düzen kullanıldığında, pekiştirme sonrasında kısa bir duraklama eğilimi ortaya çıkmaktadır ve 
davranış uzun süre tekrarlanmaya devam etmektedir. Sönmeye en dirençli tarife değişken oranlı pekiştirme 
tarifesidir. 

Temel tarifeler dışında kalan ancak birbirlerinin yan etkilerini gidermek üzere düzenlenmiş karma tarifelerden 
söz etmek gerekir. Skinner’in çok sayıda pekiştirme tarifesi bulduğu bilinmektedir, bunlar sözü edilen 
temel tarifelerin çeşitli kombinasyonlarına dayanmaktadır. Bir karma tarife şöyle olabilir; en yüksek tepki 
üretimi sağlayan tarife, sabit oranlı tarife olduğuna göre, bunun yan etkisi olan bıkkınlık, isteksizliği ortadan 
kaldırmanın bir yolu var mıdır? Bu yol şöyle bulunmuştur, sabit zaman aralıklı tarife ile sabit oranlı tarife 
birleştirilerek bir karma tarife oluşturulması mümkündür. Böylece minimal tepkiyle pekiştirme alma imkânı 
olduğundan, aşırı çalışmanın getirdiği isteksizlik ve işi bırakma arzusu kontrol altında tutulabilmektedir. Bu 
karma tarifenin gündelik hayatta en sık karşılaşılan örneği maaş+prim uygulamalarıdır.

Pekiştirme tarifeleri, gündelik hayatta, hangi davranışları nasıl kazanmış olduğumuzu anlamamıza yardımcı 
olduğu gibi, yeni davranışlar edinmek veya edinilmesini sağlamak için verimli olarak kullanabilir ve 
kullanılmaktadır. Gündelik hayatımız hakkında biraz düşündüğümüzde (kampanya teklifleri gibi mesela) 
sayısız örneğini görebilmemiz mümkündür. Ancak burada hatırımızda tutmamız gereken nokta, ne tür tarife 
kullanılırsa kullanılsın, operant koşullamada ilk harekete geçenin daima canlının kendisi olduğudur. 

Eğer dikkat ettiyseniz, gerek klasik ve gerekse edimsel koşullanmada, organizmanın/ canlının/ bireyin bizzat 
kendisinin bir koşullanma deneyimi yaşaması gerekmektedir. Bu durumda kendimize şunu sorabiliriz; 
bizzat kendi başımıza gelmeyen davranışları edinemiyor muyuz? Başkalarının başına gelenleri görerek veya 
başkalarının davranışlarını izleyerek de öğrenmiyor muyuz? Veya daha derin sorular, örneğin pekiştirmenin 
canlı/kişi için değerinin/anlamının davranışın edinilmesi üzerinde hiç etkisi yok mudur? Bu gibi sorular, 
farklı öğrenme biçimlerinin ortaya konması ile ilgili olduğu kadar,  insanı ele alırken kullanılan yaklaşım 
biçimleriyle de ilgilidir. Bu tür soruların nasıl cevaplandığını bundan sonraki bölümde inceleyeceğiz.  

Özet

Öğrenme, davranışta ya da potansiyel davranışta, yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten 
kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir. Bugün, üzerinde yeterince çalışılarak ittifaka varılmış birkaç temel 
öğrenme biçimi vardır; klasik ve edimsel (operant) koşullanma, gözlem yoluyla öğrenme, farkına varmadan 
öğrenme, kavrayarak öğrenme gibi. Klasik koşullanma basitçe şöyle gerçekleşmektedir: Organizmanın 
sahip olduğu herhangi bir doğal uyaran- tepki bağı (yiyecek-salya; yüksek ses-korku gibi) olmalıdır. Eğer 
bu doğal (yani bir koşula bağlı olmadan, refleksif olarak var olan) uyaran ile eş zamanlı (bitişik) olarak 



yapay (kendiliğinden bu tepkiyi çıkarmayan, koşula bağlı) bir uyaran daha verilmeli (çıngırak sesi; tavşan) 
ve yeterince tekrar yapılmalıdır. Yani, önce koşullu uyaran (çıngırak, tavşan) hemen arkasından koşulsuz 
uyaran (yiyecek-yüksek ses) verilmeli ve tepki (salya-korku) elde edilmelidir. Ancak bu tepkiyi orijinal 
tepkiden ayırmak üzere ona koşullu tepki denilmektedir. Edimsel (operant) koşullamada ise temel mantık 
şudur: Belirli bir güdülenmişlik düzeyindeki organizma, bu ihtiyacını gidermek üzere, belirli bir ortamda/
durumda kendiliğinden veya tesadüfî bir şekilde bir dizi davranışta (etkinlikte, edimde) bulunmaktadır. Bu 
davranışlardan hangilerinin bir daha sefer aynı ortamda bulunulduğunda tekrarlanma olasılığı daha yüksek 
olacaktır? Bu olasılık icra edilen davranışların sonuçlarına bağlıdır. Skinner’in çok sevilen ifadesiyle, davranış 
sonuçları tarafından şekillenir. Belirli bir durumda belirli bir davranışın yapılma sıklığını arttırmak istediğimizi 
varsayalım. Yapmamız gereken şey, ilgili davranıştan sonra uygun bir pekiştireç vermektir. Fakat her durumda 
sürekli olarak pekiştirme vermek mümkün olmayabilir veya en az pekiştireci kullanarak en çok davranışı elde 
etmeyi daha ekonomik bulabiliriz. Bu durumda, pekiştirmeleri nasıl düzenlemeliyiz? Pekiştirmenin verilmesi 
ile ilgili olarak iki boyut üzerinde çalışabiliriz: Zaman ve davranış sayısı. Yani pekiştirecin verilme zamanının 
aralıkları ve kaç tane davranış yapıldıktan sonra verileceği (oranı). Bu iki boyut iki şekilde düzenlenebilir, sabit 
tutulabilir ve değişken olarak verilebilir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir sınıflama çıkmaktadır; Zaman üzerinde 
düzenleme yapan tarifeler: Sabit zaman aralıklı ve değişken zaman aralıklı tarifeler; davranış sayısı üzerinde 
düzenleme yapan tarifeler: Sabit oranlı ve değişken oranlı tarifeler.

Çalışma Soruları 

1. Türe özgü hazır bulunmuşluk öğrenmeyi nasıl etkilemektedir?

2. Potansiyel davranış nedir?

3. Klasik koşullanmayı gündelik hayattan bir örnek seçerek açıklayınız.

4. Uyaran genellenmesi, uyaranların ayırt edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri gelme nedir?

5. Edimsel koşullama ile etki kanunu arasındaki ilişki nedir?

6. Edimsel koşullanmayı gündelik hayattan bir örnek seçerek açıklayınız.

7. Olumsuz pekiştirme ile ikinci tip ceza arasındaki fark nedir?

8. Dört pekiştirme tarifesini sınıflayarak tanımlayınız.

Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar
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XII. HAFTA: İNSAN NASIL ÖĞRENİR? 

Öğrendiğimiz şeylerin miktarı ve çeşitliliği düşünüldüğünde öğrenme konusu oldukça karmaşık bulunabilir. 
Ancak pek çoğu insan ve diğer pek çok canlıda ortak bazı temel ilkelerle açıklanabilir gibi görünmektedir. 
Gündelik hayatta bazı şeyleri deneme-yanılma yoluyla öğrendiğimizi düşünürüz. Deneme-yanılma yoluyla, 
önceki bölümde kısaca söz edildiği gibi Thorndike tarafından da çalışılmıştır. Deneme yanılma süreci 
aslında edimsel koşullanma ile açıklanabilmektedir çünkü bu durumda da davranış sonuçları tarafından 
şekillenmektedir. 

Fakat bir de şöyle durumları düşününüz; herhangi bir durumda, öğrenme, tekrarlar sonucunda yavaş ve 
kademeli bir şekilde gelişmek yerine, başarısız bir deneme yanılmadan sonra ani başarıya sıçrama olarak 
gerçekleşir. Bu sürece kavrama yoluyla öğrenme denilmiştir. İlk kez 20. yüzyıl başlarında, W.Köhler, 
şempanzelerle yaptığı çalışmalarda kavrama yoluyla öğrenmeyi ortaya koymuştur. Klasikleşmiş deneyinde 
Köhler, bir şempanzeyi kafese koymuş ve kafesin hemen dışında ancak hayvanın elinin ulaşamayacağı bir 
mesafeye muz bırakmıştır. Kafesin içinde önceden konulmuş bir sopa da bulunmaktadır. Kafese konulan 
şempanze, dışarıda duran muzu görünce, kolu ile uzanmayı deneyerek uğraşmış, ulaşamayınca bir müddet 
bağırma, sızlanma gibi engellenme tepkileri göstermiştir. Daha sonra, kafesin içine bakmaya başlamış ve 
aniden yerdeki sopayı alarak, dışarıdaki muzu kendine doğru çekmiştir. Benzeri bir başka çalışma, görev olarak 
kutuların kullanıldığı bir düzen ile yapılmıştır. Kafesin tepesine asılı muzlar ve kafesin içinde büyükçe kutular 
bulunmaktadır. Şempanze, bir süre sıçrayarak muza ulaşmaya çalışmış, ulaşamayınca engellenme tepkileri 
vermiş ve sonra aniden kutuları üst üste koyarak muza ulaşmıştır. Köhler, bu temel düzenlere benzeyen ve 
benzeri sonuçlar veren çok sayıda çalışma yürütmüştür. Köhler bir Gestaltçidir ve burada görülen davranışın 
edinilmesini, sürecin bütün olarak kavranmasını gerektiren bir öğrenme durumu olarak açıklamıştır.

Ancak, Köhler’in bu çalışmalarının diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanabilirliğinde sorunlar çıkmıştır. 
Bugün kavrama ile ilgili çalışmalar, bir öğrenme biçimi olarak değil, problem çözme gibi biraz daha karmaşık 
davranışlar dahilinde çalışılmaktadır. Bu gibi bilişsel süreçleri daha sonraki bölümlerde inceleyeceğiz. 

Hatırlanabileceği gibi, edimsel koşullanma, canlının/organizmanın belirli bir ihtiyaç seviyesinde olduğunda, 
bir dizi etkinlik ya da davranış yaptığını kabul etmektedir. Bu kabulden yola çıkan ilginç bir görüş, Premack 
ilkesi diye bilinir. Premack ilkesi, belirli bir durumda,  birey,  birden fazla davranışta bulunma eğilimi/
arzusu taşıyorsa ve bunlar bir öncelik sırasına dizilebiliyorsa (daha çok yapılmak istenenlerden daha az 
yapılmak istenenlere doğru) daha çok istenilenlerin daha az istenilenleri yapılması için pekiştireç olarak 
kullanılabileceğini savunmaktadır. Örneğin, tatlı yemeği sevdiği ama çorbayı daha az sevdiği bilinen aç 
bir çocuğa, “çorbanı bitirirsen, tatlıdan iki tane yiyebilirsin” denilmesi gibi. Yetişkinler için daha uygun bir 
örnek, Premack ilkesinin uygulanması için, canlının davranışlarının gözlenmesi ve yapmaktan hoşlandığı 
etkinliklerin bulunması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, tüm etkinliklerin yapılması istenen/ 
gerekli olan/ yapılması mümkün özellikler taşımasıdır. Daha sonra bu hoşlanılan etkinlikler, öncelik sırasına 
dizilerek üsttekiler alttakiler için pekiştirme amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 

Şimdi diğer bazı öğrenme yollarını görelim. 

12.1. Gözlem Yoluyla Öğrenme 

Klasik ve operant koşullanmalar yeni davranış, tutum ve düşüncelerinin kazanılmasını önemli ölçüde 
açıklama gücüne sahiptir. Ancak, her ikisinde de öğrenebilmek için bizzat deneyim geçirilmesi temel bir 
koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle düşünün, bir öğretim üyesi, derse geç giren öğrencileri şiddetli 
bir şekilde azarlıyor. Azarlanan öğrencilerin bir iki tekrardan sonra derse geç kaldıklarında içeri girmemeyi 
öğrenmeleri edimsel olarak açıklanabilir. Peki ya diğer öğrenciler? Onların da, derse geç girmemeye dikkat 
edecekleri açıktır. Onlar bizzat ceza almadıkları halde bu davranışı nasıl kazanmış olabilirler? 

Bu tür durumların öğrenilmesi, gözlem yoluyla öğrenme olarak açıklanmaktadır ve bu öğrenme yolu, 
üçüncü kuşak davranışçılardan olan A.Bandura tarafından ortaya konulmuştur. Gözlem yoluyla öğrenme, 
kişinin, belirli bir ortamda davranışları pekiştirilen (ya da cezalandıran) bir başka kişiyi gözlediğinde, aynı 
ortamda o davranışları tekrarlama (ya da tekrarlamama) olasılığının artmasıdır. Bir diğer ifadeyle canlı, bir 



başkasının davranışlarının sonuçlarını gözleyerek öğrenmektedir. Gözlem yoluyla öğrenmede de pekiştirme 
ve ceza vardır, ancak gözleyen kişi doğrudan maruz kalmadığından bunlara dolaylı pekiştirme ve dolaylı 
ceza denilmektedir. 

Bandura, 1965 yılında gözlem yoluyla öğrenmeyi tanımladığı artık klasikleşmiş bir deneysel çalışma 
yürütmüştür. Bu araştırmada Bandura, anaokuluna devam eden 66 çocuğu, her birinde 22 çocuk olmak üzere 
üç gruba ayırmıştır. Her çocuk, yetişkin bir modelin yetişkin ebadındaki plastik bir bebekle çekilmiş filmini tek 
başına izlemiştir. Filmde yetişkin, bebeğe kenara çekilmesini emretmiş ve bebek ona itaat etmediğinde, insan 
model, bebeği kenara itekleyerek, burnunu yumruklayarak, ona plastik bir çekiçle vurarak, tekmeleyerek ve 
lastik toplar atarak saldırganlık göstermiştir. 

Ancak film her grup için farklı bir şekilde sona ermiştir. Modelin ödüllendirildiği koşuldaki çocuklar, bir 
başka yetişkin tarafından modele şeker, aferin, içecek gibi ödüllerin verildiğini izlemiştir (dolaylı pekiştirme). 
Modelin cezalandırıldığı koşuldaki çocuklar, ikinci yetişkinin modele parmak salladığı, azarladığı ve 
tokatladığına tanık olmuşlardır (dolaylı ceza). Sonucun olmadığı koşuldaki çocuklar, böyle bir ilave sahne 
izlememişlerdir. Film bittikten hemen sonra, çocuklar, bireysel olarak, içinde filmde kullanılan malzemelerin 
bulunduğu bir aynalı odaya alınmışlar ve 10 dakika süresince tek başlarına oynamışlardır. Bu esnada 
araştırmacılar, her bir çocuğun yukarıda tanımladığımız saldırgan davranış tiplerini ne sıklıkta gösterdiğini 
puanlamışlardır. Sonuçlar, her üç gruptaki çocuğun da izledikleri modele benzer saldırgan davranışları 
gösterdiklerini ancak ödüllendirilen modeli izleyen çocukların daha yüksek puanlar elde ettiğini göstermiştir. 
Bu çalışmanın sonuçları, çocukların kendileri bizzat pekiştirme almadıkları halde, bazı davranış örüntülerini 
edinmiş olduklarını ortaya koymaktadır. Ceza gören modelin davranışın ortaya çıkışını etkilememesi, aslında 
verilen cezanın bir başka saldırgan davranış örneği olmasıyla açıklanabilir. 

Bandura, bu konuda çalışmaya devam etmiş ve çoğu zaman öğrenen hiç bir aktif tepki vermediği ve hiç bir 
somut pekiştireç almadığı, yalnızca diğer insanların izlenmesi yoluyla edinilen davranışları açıklamak üzere 
sosyal öğrenme kavramını geliştirmiştir. Bu yaklaşım, davranışı oluştuğu veya değiştiği sosyal ortamlarda 
incelediği için bir sosyal öğrenme teorisidir. Sosyal öğrenme bakış açısına göre, öğrenme ve performans 
arasında ayrım yapılmalıdır, davranışta gözlenebilir bir değişiklik olmaksızın öğrenilmiş olması ve uygun bir 
koşul olduğunda açığa çıkarması mümkündür.

Ancak her izlediğimiz/gözlediğimiz davranışı edinmediğimize göre, sosyal olarak öğrendiğimiz durumlarda, 
öğrenebilmek için hangi koşulların olması gerekmektedir? Bandura’ya göre, bir modelin gözlenmiş 
davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır: 

v	Dikkat: Gözlemci modelin davranışlarına ve bunların sonuçlarına dikkat etmelidir. Bu, model ile 
gözlemcinin özellikleri arasında fark edilir benzerlikler olduğu durumlarda daha olasıdır. Aynı 
zamanda modelin dikkat çekici ya da değerli bir özelliği var ise (ünlü biri, alanında uzman biri gibi) 
daha etkili olabilmektedir (Gündelik hayat düşünüldüğünde, arkadaş grubunun prestijli bir üyesi, 
işyerindeki deneyimli yönetici, işini beğendiğimiz manikürcü... gibi çok sayıda örneğin sayılan sıfatlarla 
tanımlanabileceğini hatırlatmakta fayda var). 

v	Hatırlama: Gözlemci, modelin davranışlarını ya da tam olarak ne yaptığını hatırlamalıdır. Gözlemci 
bunu iki şekilde yapabilir; hareketlerde olduğu gibi bir şekil/imge olarak veya sözel olarak. Elbette 
ikisinin birlikte kullanıldığı durumlar da söz konusudur. Bir modeli gözlerken prova yapmanın sonradan 
becerinin hatırlanmasını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. 

v	Yeniden Üretme/Oluşturma: Gözlemci, gözlemiş olduğu davranışları eyleme ya da açık davranışa 
dönüştürmelidir. Birçok basit davranış yalnızca gözlem yoluyla edinilir ve yeri geldiğinde açık davranışa 
dönüştürülür. 

v	Güdülenme/Motivasyon: Güdülenme ya da motivasyon, gözlemle öğrenmeyi etkiler, çünkü insanlar 
sadece önemli gördükleri model davranışlara dikkat ederler, o davranışları belleklerinde tutar ve 
onları yeniden üretirler. İnsanlar gözlem yoluyla öğrendikleri her beceriyi sergilemezler. Bunun 
yerine, sonucunda ödüllendirileceklerini yapıp, zarar göreceklerinden kaçınırlar. Kendilerince ya da 



modellerce yaşanmış tecrübelere dayanarak davranışların olası sonuçlarını önceden tahmin ederler. 
Kimi durumlarda kendi değer sistemlerine göre de davranabilirler. 

Sosyal öğrenme yaklaşımı, davranışçı olmasının yanı sıra bilişsel özellikler de taşımaktadır. Düşünme 
süreçlerinin (inançlar, beklentiler gibi) pekiştirme tarifleri gibi dıştan gelen etkiler üzerinde etkili olduğu 
düşünülüyordu. Bandura’nın görüşüne göre, davranışsal tepkiler, bir robot ya da makinede olduğu 
gibi, otomatik olarak dışsal bir uyaran tarafından başlatılmaktan çok uyarıcıya verilen tepkiler kendi 
kendini harekete geçirmektedir. Birey neyin pekiştirildiğinin farkındadır ve aynı şekilde davranırsa 
aynı ödülün tekrar geleceğini umduğu için, bir dış uyarıcı davranışı değiştirebilir. Bu bakımdan, aslında 
o yıllarda doğmakta bulunan bilişsel yaklaşımın bazı kabullerine dönüşüm olanağı sunan bu görüşler, 
daha sonraki yıllarda kendini (öz-)düzenleme gibi kavramlaştırmalarla Sosyal-Bilişsel Yaklaşım olarak 
anılmaya başlanmıştır. 

Bandura, model olmanın önemine özellikle dikkat çekmiştir. Çünkü sosyal öğrenme, kimi davranışların 
öğretme kastı olmaksızın, yalnızca gözlenmesi suretiyle edinilebileceğini veya pekişebileceğini 
göstermektedir. Örneğin, bir çocuğa herhangi bir olumsuz davranışını engellemek için vurduğunuzda, 
ona aynı zamanda, sorun çözmenin bir yolu olarak saldırganlığı da öğretmiş olursunuz. Bir diğer 
ifadeyle, siz o amaçla yapmamış olsanız bile, farkına varmaksızın bir başka davranış için model olma 
olasılığı vardır. Her ne kadar Bandura tarafından kullanılan bir kavramlaştırma değilse de böyle bir bakış 
açısı bizi aynı zamanda farkına varmadan ya da örtük olarak öğrenilmiş davranışların incelenmesine 
götürür. Bu konuyu az sonra ele alacağız. 

Sonraki yıllarda yürütülen araştırmalar, gözlem yoluyla öğrenmenin yalnız insanlara mahsus olmadığını 
göstermiştir.  Aslında hayvanlarla yürütülen çalışmalar, bir grup içinde,  koşullanmalarla gözlem yoluyla 
öğrenmenin nasıl birlikte işlev gördüğünü incelemek bakımından son derece verimlidir. Örneğin, 
diğer farelerin yeni ve bilinmedik bir yiyeceği denediklerini gözleyen farelerin, yeni yiyeceği deneme 
eğilimlerinde bir artış görülmüştür. Bir diğer çalışmada, bir grup fare, diğer bir grup farenin önceden 
koşullanmış bir davranışa ilişkin sönme yaşantılarını izlemişlerdir. Gözlemci farelerin davranışları, 
gözlemci olmayan farelerin davranışlarından daha çabuk sönmüştür. Tavuklar, kuzgunlar, maymunlar 
ve kurbağa yavrularıyla yürütülen çalışmalarda da, bu canlıların türlerinin başka bir üyesinin yaptıklarını 
gözleyerek davranışlarını değiştirdikleri ortaya konulmuştur.

12.2. Gizil (Farkına Varmadan) Öğrenmeler ve Mekan Öğrenme 

Kimi durumlarda nasıl öğrendiğimizi hiç hatırlamasak bile kendimizi bir şeyleri öğrenmiş olarak buluruz. 
Örneğin alışveriş merkezinde bir dükkanın yerini veya büyük bir markette kuruyemişlerin yerini tarif 
etmek durumunda kaldığınızı düşünün. Çoğumuz daha önce alışveriş merkezinin veya marketin planını 
önceden “çalışmadığımız” halde ve hatta bazen o dükkana/reyona hiç gitmediğimiz halde, yerini bilme 
olasılığımız yüksektir. Bilinç konusundaki tartışmaları hatırlayınız. Bilinç alanımızın doğrudan içine 
girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler farkına varmadan veya gizil/örtük 
öğrenmeler olarak ele alınmaktadır. Böyle bir durumda, çoğunlukla bilinçli bir dikkat tahsis etmeksizin, 
“gelip geçerken” öğrenivermişizdir. Ancak bize bir soru sorulduğunda, bu bilgileri zihnimizin içinden 
çıkarıp bilinçli hale getiririz.  

Bu konudaki ilk çalışmalar, ikinci kuşak davranışçılardan olan E.C.Tolman (1886-1959) tarafından 
yürütülmüştür. Tolman labirent düzenekleri kullanarak farelerle çalışmış ve farelerin pekiştirilmesine 
gerek olmaksızın bazı davranışları kazanmış olduğunu fark etmiştir. Şimdi bu deneylere bir göz atalım:

Tolman ve Honzik tarafından 1930 yılında yürütülen ünlü bir deney ile Tolman’ın gizil öğrenme adını 
verdiği öğrenme biçimini ilk kez tanımlanmıştır. Deneyde, iki grup aç fare bir labirente konulmuş 
ve bir başlangıç kutusundan yola çıkarak bir varış kutusuna ulaşmaları sağlanmıştır. Bu gruplardan 
ilki, varış kutusunda ödül (yiyecek)  bulurken,  ikinci grup varış kutusunda hiç bir şey bulamamıştır. 
Edimsel koşullanma ilkelerine uygun olarak, davranış pekiştirildiği için birinci grubun labirenti ikinci 
gruptan daha iyi öğrenmişlerdir. Ama Tolman, daha önce pekiştirilmemiş gruptan bazı fareleri alarak, 
onlara labirentin varış kutusunda yiyecek verdiğinde, bu fareler, ilk gruptaki fareler kadar başarılı 



olmuşlardır. Tolman, bu bulguları, pekiştirilmeyen farelerin de gerçekte labirent hakkında birçok 
şey öğrenmiş oldukları fakat bu öğrenmelerin gizil olduğu, bir şekilde içsel olarak depolandığı ama 
dışsal davranışa yansımadığı şeklinde yorumlamıştır. Denekler, labirentte hızlı koşmalarını gerektiren 
bir durum olduğunda, edinmiş oldukları bilgiden yararlanmışlar, gizil olarak öğrendikleri bilgiyi 
kullanmışlardır. Bir diğer deneyde, önce fareler içinde aslında üç farklı uzunlukta yol olan bir labirentte 
başlangıç kutusundan varış kutusuna gitmeye koşullanmışlardır. Daha sonra, bu yolların bazıları belirli 
sistematik bir düzenle kapatılmıştır. Labirentte daha önce deneyim edinmiş fareler, edinmemiş farelere 
oranla her durumda mevcut “en kısa yolu” tercih etmişlerdir. Tolman’a göre, fareler deneme-yanılma 
yoluyla körü körüne bir keşif yapmaktan çok, labirentin genel görünümüne -içsel bir haritaya- göre 
hareket ediyormuş gibi davranmışlardır. 

Tolman tarafından yürütülen bu araştırmalar, koşullanmalardan farklı başka öğrenme biçimlerinin de 
olabileceği ve bunların gizil olarak edinilip gerektiğinde kullanılabileceğini göstermesi bakımından 
çok önemlidir. Daha sonra, bilişsel yaklaşıma ilham veren bir kaynak olarak bu deneyler, öğrenmenin, 
farelerde bile, gözlenebilir bir davranıştaki bir değişiklikten daha fazlasını kapsadığı göstermiştir. 
Öğrenme, davranışlara doğrudan yansıması gerekmeyen, aşikar olmayan zihinsel süreçlerdeki bazı 
değişiklikleri de içermektedir. Bu fikir bilişsel yaklaşımın temel çıkış noktalarından biri olmuştur. 

 Tolman’ın çalışmaları aynı zamanda mekan öğrenmesi konusunda hatırı sayılır bir bilginin birikmesine 
öncülük etmiştir. Menzel tarafından 1973 yılında şempanzelerle yürütülen bir deneyde, şempanze 
araştırmacının kucağında gezintiye çıkmışken bir diğer araştırmacının hayvanların yaşadıkları park 
alanının içinde belli bölgelere yiyecek saklaması ve kucaktaki şempanzenin bunu görmesi ile başlar. 
Hayvan kafesi konulduktan bir süre sonra, tüm şempanzeler parkın içine bırakılır. Yiyecek saklanan 
yerleri görmüş olan şempanzeler, diğerlerine oranla çok daha yüksek sayıda yiyeceği bulmuşlardır. 
Bu düzenin çeşitli versiyonları yapılmış, her seferinde daha önce gözlem yapmış hayvanlar, Tolman’ın 
çalışmasında olduğu gibi “en kısa yol” ilkesine uyarak, yiyecekleri toplamışlardır. 

Mekanlarla ilgili oluşturulan bilişsel haritalar, tüm canlılar tarafından çevre özelliklerini tanıma ve 
tanımlamada, çevredeki önemli hedef nesneleri bulmada ve rota çizmede kullanılmaktadır. Mekan 
öğrenme ile ilgili çalışmalar kuşlar, arılar, fareler, insanlar ve diğer hayvanlarda uzay-mekan hafızası 
konusunda çarpıcı sonuçlar elde etmişlerdir.

Örneğin, pek çok kuş türü, mevsim uygun olduğu zaman, yiyecekleri (tohumları) saklamakta ve daha 
sonra, elverişsiz mevsimlerde sakladıkları yiyecekleri bularak yemektedirler. Sıvacı kuşu ile yapılan 
çalışmalarda, bu kuşların, tohumları gömdükleri binlerce yere %84’lük bir kesinlikle geri döndükleri 
bulunmuştur. Sıvacı kuşları aynı zamanda, hala tohum olan yerler ile tohumların boşaltıldığı yerleri 
de birbirinden ayırt edebilmektedirler. Gizleme davranışı, başlangıçta pekiştirilmemiştir yani kuş, 
belirli bir “amaç” doğrultusunda yalnızca tohumu gizlemiş, bu bilgiyi ve haritayı gerekli zamana kadar 
belleğinde tutmuş ve zamanı geldiğinde harekete geçmiştir. 

12.3. Öğrenmeden Belleğe Geçerken 

Şimdiye kadar anlatılan öğrenme biçimleri, öğrenme süreçlerinin sınırlarını koşullanmalardan çok daha 
farklı bir boyuta taşımış olduğu görülmektedir. 1970’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan bilişsel yaklaşım, 
dış dünyadan gelen uyaranlar ile tepkiler arasına zihinde olup bitenleri koyarak insana bakış açısını 
yeniden tanımlamıştır. Eğer bilişsel yaklaşım içinde öğrenmeden söz edeceksek bu ancak, bir insan 
ya da hayvanın geçirdiği yaşantı sonucu bilgiyi işleme tarzında meydana gelen değişiklik olarak 
tanımlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bilişsel yaklaşım doğal olarak bellek, düşünme, problem çözme 
gibi “içeride” olup biten konuları önemsemiş ve yapılan çalışmalar bu alanlara yoğunlaşmıştır. Bu 
yüzden farklı öğrenme biçimleri ile ilgili çalışmalar nispeten yavaşlamış, mekân öğrenme, kavrama gibi 
alanlara doğru kaymıştır. 

Aslında, bellek çalışmaları öğrenme alanı için de önemlidir. Bir öğrenme araştırmacısı olan Domjan, davranışın 
şu anda var olmayan ancak geçmişte meydana gelmiş olaylar tarafından kontrol edildiğinin araştırmalarla 
gösterildiğini, bunun ise ancak bellek mekanizmaları ile olabileceğini belirtmektedir. Domjan’a göre, öğrenme 



ve bellek, biri olmadan diğeri olmayacak şekilde iç içe geçmiş olan birbiriyle ilişkili süreçlerdir. Bu durumda, 
bellek çalışmalarıyla öğrenme çalışmalarını birbirinden neyin farklı kıldığını düşünmek mümkündür. Öğrenme 
çalışmalarıyla bellek çalışmaları kıyaslandığında, bellek çalışmalarının bilginin işlenmesinin farklı evrelerine 
(kodlama, saklama ve geri getirme) odaklanmakta olduğu görülebilir. Her evre, hem öğrenme ve hem de 
bellek süreçleri için geçerli olmasına rağmen, Domjan, öğrenme çalışmalarının kodlama yani edinme evresine 
odaklandığını belirtir. Ona göre, öğrenme çalışmalarında edinmeyle ilgili değişkenler üzerinde çalışılır ve 
saklama ile geri getirme sabit tutulur. Tersine, bellek çalışmalarında edinme sabit tutulmakta ve saklama ile geri 
getirme üzerinde çalışılmaktadır. Domjan’ın bunları yazdığı 2000’li yıllarda bu gibi kaynaştırma teşebbüsleri 
olmakla birlikte, 1970’lerden sonra bilişsel yaklaşımın vurgu noktasının farklılaştığı açıktır. Şimdi önce bellek 
süreçlerini inceleyim. Daha sonra ise kavram edinme, düşünme, problem çözme gibi daha karmaşık süreçleri 
incelemeye devam edeceğiz. 

Özet

Herhangi bir durumda, öğrenme, tekrarlar sonucunda yavaş ve kademeli bir şekilde gelişmek yerine, 
başarısız bir deneme yanılmadan sonra ani başarıya sıçrama olarak gerçekleşir. Bu sürece kavrama yoluyla 
öğrenme denilmiştir. Premack ilkesi, belirli bir durumda,  birey,  birden fazla davranışta bulunma eğilimi/
arzusu taşıyorsa ve bunlar bir öncelik sırasına dizilebiliyorsa (daha çok yapılmak istenenlerden daha az 
yapılmak istenenlere doğru) daha çok istenilenlerin daha az istenilenleri yapılması için pekiştireç olarak 
kullanılabileceğini savunmaktadır. Gözlem yoluyla öğrenme, kişinin, belirli bir ortamda davranışları 
pekiştirilen (ya da cezalandıran) bir başka kişiyi gözlediğinde, aynı ortamda o davranışları tekrarlama (ya da 
tekrarlamama) olasılığının artmasıdır. Bandura, çoğu zaman öğrenen hiç bir aktif tepki vermediği ve hiç bir 
somut pekiştireç almadığı, yalnızca diğer insanların izlenmesi yoluyla edinilen davranışları açıklamak üzere 
sosyal öğrenme kavramını geliştirmiştir. Bu yaklaşım, davranışı oluştuğu veya değiştiği sosyal ortamlarda 
incelediği için bir sosyal öğrenme teorisidir. Bandura’ya göre, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman 
etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır: Dikkat, hatırlama, yeniden üretme ve güdülenme. 
Görüldüğü üzere, sosyal öğrenme yaklaşımı, davranışçı olmasının yanı sıra bilişsel özellikler de taşımaktadır. 
Bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler farkına 
varmadan veya gizil/örtük öğrenmeler olarak ele alınmaktadır.

Çalışma Soruları 

1. Kavrama yoluyla öğrenme nedir?

2. Premack ilkesini bir örnek üzerinden açıklayınız.

3. Gözlem yoluyla öğrenme ve operant öğrenme arasındaki fark nedir?

4. Sosyal öğrenme teorisine göre öğrenme ve davranış arasındaki ilişki nedir?

5. Bandura’ya göre gözleyerek öğrenmeyi etkileyen dört temel koşul nelerdir? Kısaca açıklayınız.

6. Kendi hayatınızdan bir gizil/örtük öğrenme deneyiminizi anlatınız ve bu deneyiminize neden gizil/
örtük bir öğrenme dediğinizi tartışınız.

7. Bilişsel harita nedir?
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13. Hafta e-Ders Kitap Bölümü



XIII. HAFTA: BELLEK 

Bellek konusundaki araştırmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Birinci bölümde anlatıldığı üzere, 1879 
yılında kurulan Wundt’un laboratuarında daha çok psikofizik üzerine çalışmalar yürütülmektedir ve bellek gibi 
“üst düzey” bir zihinsel etkinliğin incelenmesinin mümkün olmadığı kanısı hâkimdir. Ancak H.Ebbinghaus 
bu görüşü paylaşmayarak insanlarda bellek süreçlerini kontrollü deneysel araştırmalar yoluyla incelemiştir. 
Ebbinghaus çalışmalarını kendi üzerinde yürütmekle birlikte, elde ettiği sonuçlar, sonraki yıllarda defalarca 
sınanarak doğrulanmıştır.

Ebbinghaus’un unutma eğrisi

Ebbinghaus, belleğin anlama duyarlı olduğunu gözleyerek, hafıza çalışmalarında anlamsız hecelerin 
kullanılması gerektiğini düşünmüş ve böyle bir hece düzeni hazırlamıştır. Anlamsız hecelerin kullanılması 
daha sonra bu alanın klasik tekniklerinden biri haline dönüşmüştür. Ebbinghaus’un artık klasikleşmiş unutma 
eğrisini ortaya koyduğu çalışma, basitçe şöyle özetlenebilir; 13 tane anlamsız heceden (PIB, DOL gibi) oluşan 
bir liste vardır. Ebbinghaus bu listeyi hatasız tekrarlayana kadar ezberlemiştir. Daha sonra değişik zaman 
aralıklarıyla bu listeden hatırladıklarını yazmıştır. Şüphesiz, geçen zaman boyunca hatırlanan anlamsız hece 
miktarı azalmaktadır. Ancak, bu azalma, sabit bir oranda ilerlememektedir. Hatırlama aralıkları 20 dakika ile 
31 gün arasında değişmekte ve en hızlı unutma ilk bir kaç saat içinde görülmektedir. Daha sonra unutma hızı 
çok yavaş bir şekilde, derece derece azalmaktadır. Ebbinghaus’un bakış açısı, öğrenme, hatırlama ve unutma 
arasındaki doğal bağları birlikte ele alabilmesi bakımından anılmaya değerdir. 

20. yüzyıl başlarında, W.James, belleğin kolayca kaybolanlar ve ebediyen kalanlar olmak üzere ikili bir yapısı 
olduğuna dikkat çekmiştir. Böylece çok genel ve sezgisel olarak depolu modeller kavramlaştırmasını ortaya 
atmış ve daha sonraki pek çok araştırmacı bu yoldan ilerlemiştir.  1930‘larda bellek alanında Sir Frederick 
Bartlett, belleğin zaman içinde yeniden yapılandırıldığına ve orijinal halini muhafaza etmediğine ilişkin 
sonuçlar veren çalışmalarını yayınlamış ancak çok ilgi görmemiştir. Bu durum, davranışçı yaklaşım ile öğrenme 
çalışmalarına ağırlık verilmesi kadar, o zamanki düşünce ikliminde bu bulguların karşılık bulmaması ile de 
açıklanabilir. Bellek çalışmaları bilişsel yaklaşımın ortaya çıkışıyla beraber ivmelenmiştir. Bugün farklı tür 
bilgileri depoladığı varsayılan çok çeşitli bellek türleri tanımlanmış, belleğin nasıl organize olduğuna ilişkin 
çeşitli modeller ortaya konulmuştur. Alternatif modeller olsa da, yaygın bir şekilde, bilgi işleme modeline 
dayalı depolu model anlayışı hakim görünmektedir. Bizde bu çerçevede, önce temel bellek işlemlerini gözden 
geçireceğiz ve daha sonra tanımlanan çeşitli bellek türlerini inceleyeceğiz.

 13.1. Bellek Süreçleri

İster örtük ister açık, ister uzun, ister kısa olsun tüm bellek süreçleri için geçerli üç zihinsel işlem türü 
bulunmaktadır: kodlama, depolama ve geri getirme. Kodlama, dış dünyadaki bilginin zihinsel temsillerinin 
oluşmasını gerektiren bir süreçtir. Zihinsel temsiller, geçmiş deneyimlerin önemli özelliklerini, bu deneyimlerin 
yeniden temsilini sağlayacak şekilde tutarlar. Depolama, kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasıdır. 
Depolama beynin yapısında hem kısa ve hem de uzun süreli değişiklikler gerektirmektedir. Geri getirme ise 
depolanmış bilginin ileriki bir zamanda geri çağrılmasıdır. 



Bu işlemleri birbirinden ayrı birer süreç gibi tanımlamak, konuyu anlamak bakımından elverişli olsa da, bu 
işlemler arasındaki etkileşimler oldukça karmaşıktır ve çoğu zaman iç içe çalışırlar. Örneğin, yeni bir bilgisayar 
modeli gördüğünüzde, kodlayabilmek için, zihninizdeki bilgisayarlarla ilgili temsili geri getirmeniz gerekir. 

13.2. Kısa Süreli Bellek (KSB) 

Kısa süreli bellek, isminden de anlaşılabileceği gibi, sınırlı birim miktardaki bilgiyi kısa bir süreyle tutabilen 
bir bellek türüdür. Bu konudaki neredeyse klasikleşmiş olan örneği biz de verelim; ilk ve belki de son kez 
arayacağınız bir telefon numarasına baktınız, aradınız ve sonra? Eğer özel bir çaba göstermezseniz, numarayı 
bir daha hatırlamayacaksınız. Bu tür görevler tipik bir kısa süreli bellek etkinliğidir. KSB’nin tutabildiği bilgi 
miktarı 7+-2 birim aralığında olduğu bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle, ortalama bir yetişkinin KSB genişliği 5 
ile 9 birim bilgidir ve bu bilgi yaklaşık 30 sn kadar tutulabilmektedir.

Burada “birim” kelimesinin kullanıldığına dikkat ediniz. Bunun nedeni kısa süreli belleğin daha etkin 
kapasiteyle kullanılmasını sağlayan kümeleme özelliğidir. Kümeleme, birimleri benzerlik veya bazı başka 
düzenleme ilkelerine dayanarak daha büyük birimler halinde birleştirip yeniden şekillendirmektir. Örneğin, 
arka arkaya dizilmiş birbiriyle ilgisiz 8 harfi hatırlamak mı daha kolaydır yoksa dörder harfli iki kelimeyi 
hatırlamak mı? Şüphesiz kelimeler daha kolay geri getirilecektir. Çünkü onlar aslında kümelenmiş oldukları 
için 2 birim bilgi haline gelmişlerdir. Aynı şeyi, sayılar ve tarihler için de düşünebilirsiniz. Bu özellikten 
yararlanarak kişisel stratejiler geliştirmek ve KSB’ye gelen bilgiyi daha uzun süreli tutmak mümkündür. Bu 
bellek, aynı zamanda tekrardan etkilenmektedir. Tekrar yapıldığında kısa süreli bellekte tutulan bilginin 
miktarı artmaktadır. Bir ilginç özellik, kısa süreli belleğin aksatılmaya son derece duyarlı olmasıdır. Örneğin 
az evvelki telefon numarasını çevirirken, dışarıdan şiddetli bir gürültü geldiğini ve dikkatinizin bir anlık 
kaydığını düşünün. Tekrar numara çevirme işine döndüğünüzde yanlış çevirme olasılığınız artar. Aynı 
zamanda unutmuş da olabilirsiniz. Çünkü KSB’den bir bilgi kaybolduğunda artık sonsuza dek kaybolmuştur. 

13.3. Çalışma Belleği 

Dikkat ettiyseniz, kısa süreli bellek belirli bir anda yeni karşılaştığımız az miktardaki bilgi üzerinde oldukça 
sınırlı bir süre içinde yapabildiğimiz işlemleri tarif etmektedir. Ancak, hayatta karşılaştığımız durumlar çok 
daha farklı olabilir. Örneğin, yolda yürürken, yandaki kafede oturanlar arasında bir anlığına tanıdık bir yüz 
gördüğünüzü, yürüyüp yanınızdakiyle konuşmaya devam ederken bir yandan nereden tanıdığınızı bulmaya 
çalıştığınızı, bir süre sonra aniden hatırladığınızı ve hemen geri dönerek yıllardır görmediğiniz bu arkadaşınızı 
bulduğunuzu düşünün. Bütün bunların yalnızca KSB’nin kapasitesi dâhilinde yapılabilmesi mümkün değildir. 
Çünkü hem KSB işlemleri yürütülmekte, hem uzun süreli bellek taranmakta ve hem de sohbet gibi diğer bazı 
etkinlikler sürdürülebilmektedir. Çalışma Belleği, biz bir yandan bilişsel görevleri sürdürmekteyken bilgileri 
geçici olarak tutan ve düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır. A.Baddeley tarafından tanımlanan bu bellek, 
yeni ve eski bilgilerin sürekli olarak dönüştürüldüğü, birleştirildiği ve aktarıldığı bir çalışma masası olarak 
kavramlaştırılabilir. Çalışma belleği, belirli bir durumda gelen bilgiler, bunların bir yandan zihinde tutulması, 
bir yandan gerekli diğer bellek bölgelerinin taranması, uygun bilgilerin geri getirilmesi, görevin icra edilmesi 
ya da sürdürülmesi gibi çok sayıda iş ile ilgilenir. Bu yüzden kimi yazarlar “meşgul bir kavşak” benzetmesi 
yapmaktadırlar. 

Baddeley’e göre, çalışma belleği, biri seslere ve diğeri görsel mekansal bilgiye duyarlı iki köle sistem ile, bir 
merkezi yürütücü ve bir episodik destek bileşeninden oluşmaktadır. 

*Fonolojik döngü bileşeni, konuşma gibi seslerden gelen bilgiyi tutan bir köle sistemdir. Sözel bilginin 
kavranması, içsel konuşma gibi işlemlerden ve onları tekrarlamaktan sorumludur. 

**Görsel mekansal kopyalama bileşeni, görsel, imgesel, mekansal bilgileri tutan ve onları tekrarlamaktan 
sorumlu olan köle sistemdir. 

***Merkezi yürütücü ise dikkati kontrol ettiği gibi iki köle sistemin ne zaman ve nasıl işlev göreceğini düzenler. 
Çoğu durumda bir bilişsel görev hem her iki köle sistemin de kullanılmasını gerektirir ve hem de episodik 
destek bileşenin de işe katılması gerekir. Merkezi yöneticinin işlevi tüm sürecin düzenlenmesini sağlamaktır. 



Episodik destek bileşeni ise, uzun süreli bellekten gerekli bilgilerin geri çağrılması ve onun mevcut bilgiyle 
birleştirilmesini sağlar. Gündelik hayattaki pek çok olay, görüntü, ses gibi pek çok duyusal bilgiden oluşan 
karmaşık örüntülerdir. Episodik destek bileşeni bu çoklu algısal bilgiyle mevcut bilgi ve deneyimlerin birleşip 
bütünleşmesi için bir kaynak sağlamaktadır.  

Çalışma belleği sayesinde, devam eden olaylardaki farklı bölümleri birbirine bağlar ve böylece algılama 
içinde bir bağlam oluşturabiliriz. Değişen durumların temsillerini sürdürebilmemizi ve devamlı olarak 
güncelleyebilmemizi mümkün kılar. Aynı zamanda belirli bir durumda bir etkinliğe geçmek için gerekli 
etkinlikleri yürütülmesi için bir kaynak sağlamaktadır. 

Baddeley’e göre, kısa süreli belleğin kapasitesi 7 birimlik bilgi ile sınırlı değildir. Belirli bir anda, belleğin 
genişliği, bilginin tekrarlanma hızı tarafından belirlenmektedir. Örneğin, sözel bir malzemede, fonolojik 
döngü bileşeninin sınırı, sabit bir sürede tekrar edebildiğimiz bilgi kadardır. Yani söylenişi uzun (çok heceli) 
sözcüklerin tutulması, kısa sözcüklerin tutulmasından daha zor olacaktır. 

PET, fMRI gibi beyin görüntüleme teknikleri kullanılarak çalışma belleğini yoklayan görevlerde beyin 
etkinliklerini inceleyen çeşitli araştırmalar yürütülmüş ve modelin geçerliliğine ilişkin çok sayıda bulgu elde 
edilmiştir. 

13.4. Uzun Süreli Bellek (USB)

Uzun süreli bellek, kayıt edilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen bir 
alandır. Bu yüzden edindiklerimizin uzun süreli belleği nasıl depolandıklarını açıklama iddiası taşıyan her 
model, onlara her zaman nasıl erişilebilir/geri getirilebilir olduklarını da açıklamak durumundadır. Uzun 
süreli bellek, edinilmiş her türlü deneyim, olay, bilgi, duygu, beceri, sözcük, kural vb. gibi her şeyin bir 
deposu, bireyin dünya ve benliğine ilişkin tüm bilgileri içeren bir yer olarak kavramlaştırılmaktadır. Uzun 
süreli bellek, varsayımsal/çıkarımsal bir yapıdır ve biz mevcudiyetini ancak sonuçlarından anlayabiliyoruz. 
Bu bakımdan aslında tutulan bilginin miktarını ve tutma süresini tahmin etmek güçtür.  

Uzun süreli bellekte saklanan bilgilerin türlerine göre alt sistemlere ayrılabileceği kabul edilmektedir. İlk 
ayrım, İşlemsel Bellek ve Bildirimsel (ifade edilebilir) bellek arasında; ikinci ayrım ise semantik (anlamsal) ve 
episodik bellek arasında yapılmaktadır. 

İşlemsel bellek, yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili işlem sıralarını, bir 
diğer ifadeyle hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren bellek türüdür. Bir beceri bir kez 
edinildikten sonra yapılan tekrara bağlı olarak otomatikleşme eğilimi taşır. Arabayı kullanmaya yeni başlamış 
şoförlerle, deneyimli şoförlerin araba kullanmaları arasındaki fark tipik bir örnektir. Acemi kullanıcı, işlem 
sıralarını bilinçli olarak hatırlamak, hangi durumda ne yapması gerektiğine karar vermek vb. için deneyimli 
kullanıcıya oranla çok daha fazla zaman harcar ve bilinçli çaba gösterir. 

Bildirimsel (ifade edilebilir) bellek ise, dünya hakkında bildiğimiz kavramlar, tanımlar gibi olgular ve olan 
olaylar hakkında hemen her türlü bilgi çeşidini içerir. Bu bellek türünün de ikiye ayrıldığı düşünülmektedir: 
Semantik (anlamsal) bellek ve episodik bellek. Semantik bellek, sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut 
düşüncelerin belleğidir ve dilin kullanımı için gereklidir. Bu modelin ortaya atan Tulving’e göre, semantik 
bellek, bir kişinin sahip olduğu zihinsel kavramlar dizinidir. Bu kavramlar düzenlenmiş bilgilerden oluşur. 
Sözcükler ve diğer semboller, onların anlam ve ima ettikleri, onlar arasındaki ilişkiler ve kurallar, formüller, 
algoritmalar hakkındadır. Kişi sahip olduğu bu kavram, sembol, kural ve ilişkilerle onlar üzerinde işlemler 
yapabilir. Anlamsal bellek, uyarımların algılanabilir özelliklerini kaydetmez, daha ziyade alınan sinyallerin 
bilişsel karşılıklarını kaydeder. Episodik bellek ise, kişisel olarak yaşadığımız anıların saklanması ile ilgilidir. 
Belirli bir deneyime ilişkin anılar (ilk kez kar görme, diploma töreniniz, kardeşinizin doğumu gibi) episodik 
bellek olaylarını oluşturur ve otobiyografik bellek ile de bağlantılıdır. Episodik bellek, değişime ve kayıplara 
duyarlıdır ancak aynı zamanda geçmişi hatırlamanın, insanları tanımanın temelini oluşturur. Bu anılar 
özellikle semantik bellekte saklanan formel yapının pek çok özelliğini taşımaz. 

13.4.1. Kodlama ve Geri Getirme Süreçleri 



Uzun süreli belleğin genel yapısı hakkındaki sınıflamaları açıkladıktan sonra, bilgilerin belleğe kodlanması ve 
geri getirilmesi ile ilgilenmeye başlayabiliriz. Bir anıya ya da bir bilgiye nasıl ulaşırız? Bu soru şöyle de ifade 
edilebilir; belirli bir durumda hangi tür geri getirme ipuçlarına dayanırız? Geri getirme ipucu, belirli bilginin 
bellekten getirilmesine yardımcı olan iç veya dış kaynaklı uyaranlara verilen isimdir. Bu sorunun cevabı 
aslında ne tür kodlama ipuçları kullanıldıysa, o tür geri getirme ipuçlarıyla hatırlanır şeklinde verilebilir. Bir 
diğer ifadeyle, kodlama ipuçları ile geri getirme ipuçları arasındaki uyum, hatırlama başarısını arttırır. 

Bu durumda, uzun süreli bellekte bilgilerin nasıl kodlandığı ile ilgilenmeliyiz. Uzun süreli bellekte bilgi işitsel, 
görsel ve anlama dayalı olarak kodlanmaktadır. USB’de bilginin çok boyutlu olarak kodlandığı hakkında çok 
çeşitli araştırma sonuçları mevcuttur. Aynı zamanda, USB’de bilgilerin örgütlü bir bütünlük oluşturduğunu 
da belirtmek gerekir. Bu örgütlü bütünlük, karmaşık bir ağ sistemi gibi tasavvur edilebilir. Solso’ya göre, 
giderek genişleyen bir literatür, bilgilerin iyi yapılanmış ve oldukça kullanışlı bir ağa kaydedildiğini 
düşündürmektedir. Bu durumda belirli bir bilginin geri getirilmesi, ilişkili diğer bilgilere de erişme kapasitesi 
olan bu ağa giriş yapılarak mümkün olmaktadır. 

Bu noktada, bellek türü ile kullanılan kodlama ve geri getirme ipuçlarının farklılaşabileceğini gözden 
kaçırmamak gerekir. Örneğin episodik bellekteki yaşantıları kodlamak veya geri getirmek için olayın olduğu 
anla veya bağlamla ilgili özelleşmiş ipuçlarına ihtiyaç duyulur. Çünkü her yaşantımızın kodlanmasına gerek 
yoktur. Bir diğer ifadeyle, her gün için bir tane diş fırçalama anısını değil, diş macunu yerine yanlışlıkla şampuan 
sıktığımız günün anısını kodlama eğilimimiz vardır. Semantik bellek ise daha farklıdır. Semantik belleğin 
içeriğini oluşturan bilgi öbekleriyle birçok farklı an ve bağlamda karşılaşılmış olduğundan deneyimlerin 
farklı zaman ve yerleri hesaba katılmadan geri çağrılmaya uygun olurlar. Türkiye’nin başkentinin Ankara 
olduğunu geri getirmek için özel bir anıya ihtiyaç kalmamıştır. 

Kodlama ve geri getirme süreçlerini daha iyi anlayabilmek için, bir etki kaynağı olarak, hatırlama ve tanıma 
süreçleri arasındaki farkları tanımlamalıyız. Hatırlama, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı 
yeniden üretmeyi gerektiren bir geri getirme yoludur. Tanıma ise, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya 
da uyaranı belirlemeyi veya ayırt etmeyi gerektiren bir geri getirme yoludur. Örneğin, sınavda bir kavramı ya 
da kuramı açıklamanız istendiğinde hatırlamanız gerekmektedir, ancak çoktan seçmeli testlerde seçenekler 
içinden doğru cevabı tanırsınız. Çoğu durumda, tanıma performansı, hatırlama performansından yüksektir. 
Çünkü tanıma durumlarında geri getirme ipuçları daha aşikârdır. 

Hem kodlama ve hem geri getirme süreçleri üzerinde, bilginin kodlandığı ve geri çağrıldığı ortamın ve 
bağlamın etkili olduğuna ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. İki dilli kişilerle yapılan bir çalışmada, 
katılımcılardan turistik yerler, ünlü aktörler gibi konularda sorulan cevaplar vermeleri istenmiştir. Çalışmanın 
hipotezi, bilginin edinildiği bağlam/ortamın hatırlamayı etkileyeceği, dolayısıyla, katılımcıların sorulan soruya, 
sorulan dil ile öğrenilmiş bilgileri cevap olarak vereceği doğrultusundaydı. Gerçekten de katılımcılar Çince 
sorulan sorulara, bu ülke ile ilgili cevaplar, İngilizce sorulan sorulara ise o ülke ile ilgili cevaplar vermişlerdir. 
İnsanlar hem dış ve hem de iç koşulların oluşturduğu ortamsal veya bağlamsal ipuçlarını da kodlamakta ve 
geri çağırma koşulları bunlara benzer ise daha iyi bir bellek performansı göstermektedirler. 

13.5. Örtük ve Açık Bellek 

Hatırladıklarımızın önemli bir kısmı, niyetli olarak hatırladığımız şeylerdir. Açık bellek, bilginin bilinçli olarak 
kodlandığı ve hatırlandığı durumları tanımlayan bellek türüdür.  Bir bilgiyi niyetli olarak kodladığımızda ve 
geri getirmeye çalıştığımızda açık bellekten yararlanıyoruz demektir. Bellekle ilgili bilgi ve çalışmaların çoğu 
açık bellek üzerinden yapılmaktadır.

Ancak bazı bilgiler, kazanma niyeti olmaksızın kazanılmakta ve benzeri şekilde hatırlanabilmektedirler. 
Örtük bellek, önceden yaşadığımız bazı deneyimlerle ilişkili olan ve ancak performans değişikliği yoluyla 
mevcudiyeti görünür olan bir bellek türüdür. Örtük bellek, kişinin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve 
aslında farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlar. “Zihin ve Bilinç” başlıklı bölümde sözü edildiği gibi, 
örtük bellek bilinç tartışmalarıyla doğrudan ilgilidir. Çünkü bu bellek türünün bilinçli olmayan yaşantıların 
içeriğini oluşturduğu düşünülmektedir. 



Örtük bellek ile ilgili bazı çalışmalar, bir görev esnasında görevle ilgisiz bir duyusal ipucu kullanımının 
daha sonraki hatırlamaları kolaylaştırması üzerinden yapılmıştır. Örneğin bir çalışmada, katılımcıların ertesi 
gün hatırlamaları gerekecek olan bir sıfat listesi üzerinde çalışmaları istenmiştir. Katılımcılardan bir grubu, 
bu görevle uğraşırken, yoğun bir çikolata kokusu duymuşlar, diğer grup böyle bir koku koşuluna maruz 
kalmamışlardır. Ertesi gün, her iki grup hatırlama testini yaparken çikolata kokusu ayılmış, bir ün önce bu 
koku eşliğinde çalışanların hatırlama performansları, diğerlerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Bazı 
çalışmalar ise, önceden sunulan bazı uyaranların, aşikâr olsun ya da olmasınlar, daha sonraki hatırlamaları 
etkilediğinin gösterilmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu duruma kolaylaştırma etkisi denilmektedir. Tipik 
bir kolaylaştırma etkisi koşulunda, katılımcılardan önce belirli özellikleri olan bir kelime listesi çalışmaları 
istenmekte, daha sonra bu listeyi çalışmış ve çalışmamış gruplara bir dizi harf verilerek, bu harfleri tamamlayan 
kelimeler yazmaları istenmektedir. Daha önceden kelime listesi çalışan grupların tamamlarken kullandıkları 
kelimeler, diğer gruba oranla bu listenin içeriğine daha yakın olduğu bulunmuştur. Kolaylaştırma etkisi, 
resimlerin algılanması gibi durumlarda da gösterilmiştir. Hatta duyusal eşiğin altında verilen uyaranlar için 
de kolaylaştırma etkisi olduğu doğrultusunda sonuçlar elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, belleğimizde bulunan bilgileri kullanmak için, bazen bilgiyi hatırlamak için bir çaba gösterir ve 
böylece açık belleğimizi kullanırız. Kimi durumlarda, bilgi bilincinde olmaksızın kullanılır haldedir ve örtük 
belleğimizi kullanmış oluruz.  Ancak açık olarak kodladığımız bilgiler örtük olarak da geri getirilebilmektedir. 

13.6. Unutma 

Unutma, gündelik insan hayatında çok sık yakınılan bir durumdur. Çoğumuz pek çok şeyi hatırlayamadığımızdan 
söz ederiz. Bu yakınmaların bir kısmı, aslında uyaranın hiç kodlanmamış olması ile ilgilidir. Eğer kodlanmış 
ise, o zaman bu durum geri getirmenin bozulması ile ilgilidir. 

Unutma ile ilgili klasik çalışma, Ebbinhaus’un ortaya koyduğu unutma eğrisidir. Bölümün başında söz edildiği 
gibi, Ebbinghaus hatırlanılanların geçen zaman boyunca önce hızlı ve sonra yavaş bir şekilde azaldığını ve belirli 
bir hatırlama seviyesinde sabitlendiğini bulmuştur. Ancak bu çalışma unutmanın nedenini açıklamamaktadır. 

Neden unutulduğu aslında kolayca cevaplanamayacak bir soru gibi görünmektedir. Genellikle, eğer bir kez 
bilgi uygun şekilde kodlanmışsa, kodlama hataları, geri getirme ipuçları veya izlerin kaybedilmesi gibi bozucu 
etkilerle açıklanması mümkündür. Aynı zamanda eski öğrenilenlerin yeni ve yeni öğrenilenlerin eski bilgilerin 
hatırlanmasında olumsuz etkileri olabildiği de bilinmektedir. Bu etkiler ket vurma olarak bilinir. Ket vurma, 
bir bilginin bir diğerinin hatırlanmasını engellemesi veya bozmasıdır. Aslında gündelik hayatımızda bu tür 
pek çok örnekle karşılaşırız, dolabınızın düzenini değiştirdiğinizi düşünün, bir süre eşyaları eski yerlerinde 
ararsınız.

Ket vurma iki yönlü olabilir: İleriye doğru ket vurma durumunda, eskiden öğrendiklerimiz yeni 
öğrendiklerimizi hatırlamamızı bozmaktadır. Araba kullanmaya düz vitesli bir araçta başladığınızı ve bir kaç 
yıl sonra otomatik vitesli bir arabaya geçtiğinizi düşünün. Bu durumdaki hemen herkesin söyleyebileceği gibi, 
bir süre düz vitesli araba kullanıyormuş gibi bir dizi gereksiz hareket yapacaksınız. Daha önce araba kullanmak 
hakkında öğrendiğiniz şeyler, bu yeni durum için geçerli değildir ve performansınızı bozmaktadır. Geriye 
doğru ket vurma ise, yeni öğrenilenlerin eski hatırlamaları bozmasıdır. Otomatik vitesli araba kullanmaya 
iyice alıştıktan sonra, düz vitesli bir arabayı kullanmak durumunda kaldığınızı düşünün. Eskiden kullanmakla 
ilgili bir sorun yaşamadığınız halde, otomatik vitesli araç kullanım deneyiminiz, düz vitesli araba kullanma 
performansınızı olumsuz yönde etkileyecek, bir süre acemi gibi davranmanıza neden olacaktır.  Benzeri bir 
durum telefon numarası değişikliklerinde de karşımıza çıkar. 

Bu bölümde, temel bellek süreçleri üzerinde durduk. Bundan sonraki bölümde ise, bazı özel bellek türleri ile 
belleğimizi nasıl geliştirebileceğimizle ilgileneceğiz.  

Özet

Bellek çalışmaları bilişsel yaklaşımın ortaya çıkışıyla beraber ivmelenmiştir. Bugün farklı tür bilgileri 
depoladığı varsayılan çok çeşitli bellek türleri tanımlanmış, belleğin nasıl organize olduğuna ilişkin çeşitli 



modeller ortaya konulmuştur. Alternatif modeller olsa da, yaygın bir şekilde, bilgi işleme modeline dayalı 
depolu model anlayışı hakim görünmektedir. Tüm bellek süreçleri için geçerli üç zihinsel işlem türü 
bulunmaktadır: kodlama, depolama ve geri getirme. Kodlama, dış dünyadaki bilginin zihinsel temsillerinin 
oluşmasını gerektiren bir süreçtir. Depolama, kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasıdır. Geri getirme 
ise depolanmış bilginin ileriki bir zamanda geri çağrılmasıdır. Kısa süreli bellek, isminden de anlaşılabileceği 
gibi, sınırlı birim miktardaki bilgiyi kısa bir süreyle tutabilen bir bellek türüdür. Kısa süreli belleğin daha etkin 
kapasiteyle kullanılmasını sağlayan kümeleme özelliğidir. Kümeleme, birimleri benzerlik veya bazı başka 
düzenleme ilkelerine dayanarak daha büyük birimler halinde birleştirip yeniden şekillendirmektir. Bu bellek, 
aynı zamanda tekrardan etkilenmektedir. Tekrar yapıldığında kısa süreli bellekte tutulan bilginin miktarı 
artmaktadır. Çalışma Belleği, biz bir yandan bilişsel görevleri sürdürmekteyken bilgileri geçici olarak tutan ve 
düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır. Baddeley’e göre, çalışma belleği, biri seslere ve diğeri görsel mekansal 
bilgiye duyarlı iki köle sistem ile, bir merkezi yürütücü ve bir episodik destek bileşeninden oluşmaktadır. 
Uzun süreli bellek, kayıt edilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen bir 
alandır. Uzun süreli bellekte saklanan bilgilerin türlerine göre alt sistemlere ayrılabileceği kabul edilmektedir. 
İlk ayrım, İşlemsel Bellek ve Bildirimsel (ifade edilebilir) bellek arasında; ikinci ayrım ise semantik (anlamsal) 
ve episodik bellek arasında yapılmaktadır. Geri getirme ipucu, belirli bilginin bellekten getirilmesine 
yardımcı olan iç veya dış kaynaklı uyaranlara verilen isimdir. Kodlama ipuçları ile geri getirme ipuçları 
arasındaki uyum, hatırlama başarısını arttırır. Uzun süreli bellekte bilgi işitsel, görsel ve anlama dayalı olarak 
kodlanmaktadır. Hatırlama, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı yeniden üretmeyi gerektiren 
bir geri getirme yoludur. Tanıma ise, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı belirlemeyi veya 
ayırt etmeyi gerektiren bir geri getirme yoludur. Açık bellek, bilginin bilinçli olarak kodlandığı ve hatırlandığı 
durumları tanımlayan bellek türüdür. Örtük bellek, önceden yaşadığımız bazı deneyimlerle ilişkili olan ve 
ancak performans değişikliği yoluyla mevcudiyeti görünür olan bir bellek türüdür. Unutma ile ilgili klasik 
çalışma, Ebbinhaus’un ortaya koyduğu unutma eğrisidir. Bölümün başında söz edildiği gibi, Ebbinghaus 
hatırlanılanların geçen zaman boyunca önce hızlı ve sonra yavaş bir şekilde azaldığını ve belirli bir hatırlama 
seviyesinde sabitlendiğini bulmuştur. Unutmanın nedenleri, kodlama hataları, geri getirme ipuçları veya 
izlerin kaybedilmesi ya da ket vurma olabilir. Ket vurma, bir bilginin bir diğerinin hatırlanmasını engellemesi 
veya bozmasıdır.

Çalışma Soruları 

1. Ebinghaus’un bellek çalışmalarının önemi nedir?

2. Bellek süreçlerinin üç temel işlevi nelerdir? Tanımlayınız.

3. KSB’de tutulabilen bilgi miktarı ne kadardır?

4. KSB ile çalışma belleği arasındaki fark nedir?

5. Semantik ve episodik bellek türlerini birer örnek vererek tanımlayınız.

6. Kodlama ile geri getirme ipuçları arasındaki ilişki belleği nasıl etkilemektedir?

7. Episodik ve semantik bellek kodlamaları arasında fark var mıdır?

8. Örtük belleği açık bellekten nasıl ayırt edersiniz?

9. Neden unuturuz?

10. İleriye ve geriye doğru ket vurmalara gündelik hayattan örnekler veriniz.

Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar

1- Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G.(2012). Psikoloji ve Yaşam. Nobel Akademik Yayıncılık



2- Solso, R. L., Maclin, K.M. ve Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji, Kitabevi



14. Hafta e-Ders Kitap Bölümü



XIV. HAFTA: BELLEK 

14.1. Yeniden Yapılandırılmış (İnşa Edilmiş) Bellek 

Hatırladığınız bir şeyin, “gerçekten olan” şeyin aynısı olduğundan ne kadar eminsiniz? Bu soruya pek 
çoğumuz yeterince emin olduğumuzu söyleyerek cevaplandırma eğilimi taşırız. Ancak belleğimizin bazı 
ilginç özellikleri bulunmaktadır.

İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an sahip oldukları veya 
tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaktadır. Bu özellik size rahatsız edici gelmiş 
olabilir ancak işlevsel yönleri de vardır. Yapılan bir çalışmada, daha önce oldukça sorunlu bir ev yaşantısından 
geçmiş oldukları için bir süre psikiyatri kliniğinde kalmış çocuklarla 30 yıl sonra görüşülmüş, daha durağan 
ve geleneksel bir yaşam kurmuş olanların, çocukluklarını “daha normal” hatırladıkları bulunmuştur. Bir 
diğer ifadeyle, bu insanlar geçmişte yaşadıkları deneyimlere ilişkin hatıraları, bugünkü durumları üzerinden 
yeniden yapılandırmaktadırlar ve kuvvetle muhtemel böylece olumsuz olayların etkisini azaltmak mümkün 
olmaktadır. Geçmişi hatırlamamız istendiğinde, o mevcut andaki durumdan geriye doğru giderek, mevcudun 
çizdiği çerçeveye uygun şekilde anılarımızı yeniden yapılandırmamız mümkün görünmektedir.  

Bu durumun yalnızca olumsuz hatıralar ya da travmatik yaşantılar için geçerli olduğunu düşünmeyiniz. 
Kimi durumlarda bir bilgiyi hatırlamamız istendiğinde, doğrudan hatırlamayız. Genel bilgileri ya da ilkeleri 
kullanarak bir çıkarım yaparız. Bir diğer ifadeyle, mevcut bilgilerimizin genel özelliklerini kullanarak yeniden 
kurgularız. Örneğin, “bu notların 2. bölümünde “bir” kelimesi geçiyor muydu” şeklinde bir soruyu cevaplamak 
durumunda kaldığınızı düşünün. Kuvvetle muhtemel “bir” kelimesi ile ilgili belirli/özel bir anınız yoktur 
ancak genel bilgilerinizi kullanarak var olduğunu söylersiniz. 

Sonraki hatırlamalarda bellekte olanların yeniden yapılandırıldığıyla ilgili ilk çalışma 1930‘larda Bartlett 
(1886-1969) tarafından yapılmıştır. Bartlett, bireylerin önceki bilgilerin belirli bir durumun hatırlanmasını 
nasıl etkilediğini gösteren bir dizi çalışma yürütmüştür. Bu çalışma, halen, kullanılan hikayelerden birinin 
ismi olan “Hayaletlerin Savaşı (The War of the Ghosts)” çalışması ismiyle anılır. Araştırmada üniversite 
öğrencilerinden, farklı kültürlere ait özgün konular ve tabirler içeren hikayeleri daha sonra hatırlamak üzere 
okumaları istenmiş ve nasıl hatırladıkları incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, okuyucuların hikayeyi hatırlarken bir hayli değiştirmiş oldukları ve mevcut bilgileri 
çerçevesinde yeniden yapılandırdıkları bulunmuştur. Bartlett’e göre, temelde üç çeşit yeniden yapılandırma 
işlemi kullanılmıştır; karmaşıklık seviyesini düzenlenme (hikaye basitleştirilmiştir); bileme (bazı detayları 
vurgulama ya da üzerlerinde orijinalinden daha fazla durma); özümleme (kendi birikimine uygun 
şekilde değiştirme). Örneğin bir Kızılderili öyküsü olan Hayaletlerin Savaşı’nda, katılımcılar, hikayeden 
hatırladıklarını yazarken kano yerine bot, balık avlamak yerine balık tutmak gibi kendi kültürlerinde daha sık 
kullanılan kelimeleri tercih etmişler; doğa üstü güçlere veya mistik öğelere ilişkin atıfları eleyerek hikayenin 
olay örgüsünü değiştirmişlerdir. 

Bu konu, 1980’li yıllarda görgü tanıklığı üzerine yapılan çalışmalarla yeniden gündeme gelmiştir. Görgü 
tanıklığı çalışmaları, insanların hatırladıklarının orijinal olaydan farklı olabileceğini ve çıkarım yapmak 
yoluyla olay örgüsündeki küçük boşlukların doldurularak yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Örneğin 
anıyla ilgili sorulan sorudaki gömülü bilgiler, hatırlamaya yön vermektedir. Loftus tarafından 1983 yapılan 
bir çalışmada, iki kadın otobüs terminalinde bavullarını bir bankın üzerine bıraktıktan sonra tarifeye bakmaya 
giderler. Bir adam bavulların yanına gelir ve paltosunun altına bir şey sokarak uzaklaşır. Hemen sonra kadın 
valizinin yanına gelir ve “teybim çalınmış” diye bağırmaya başlar. Güvenlik görevlileri civarda olup olayı 
görmüş olanlarla görüşmüşler, tanıkların çoğu, teybi ayrıntılı bir şekilde tarif etmişlerdir. Aslında olayda 
görünen bir teyp hiç yoktur (ayrıca kadınlar ve hırsız araştırmanın bir parçasıdır). Daha sonraki çalışmalarda 
Loftus ve arkadaşları, görgü tanıklarına olayla ilgili sorulan soruların yapısının ve gömülü bilgilerin 
hatırlamayı etkilediğini göstermiştir. Üniversite öğrencilerine önce iki arabanın çarpışması gösterilen bir film 
izletilmiş daha sonra, katılımcıların bir grubuna “arabalar çarpıştıklarında” ne hızda gidiyorlardı sorusu; 
diğer grubuna ise, “arabalar birbirlerine değdiğinde” ne hızda gidiyorlardı sorusu sorulmuştur. Sorunun 
yapısı gereği “çarpıştı” bilgisini alan katılımcılar, diğer gruba oranla daha yüksek hız bildirmişlerdir. Bir 



hafta kadar sonra, katılımcılara, filmde hiç kırılan cam görüp görmedikleri sorulmuştur. Aslında filmde hiç 
kırık cam görünmemesine rağmen, kırık camların varlığı her iki grup tarafından da bildirilmiştir. Çarpıştı 
denilen grup ile bildirmeyen grubun kırık cam bildirme düzeyleri arasında, ilk grubun lehine anlamlı fark 
bulunmaktadır. Bu konuda yapılmış ve hatırlamanın nasıl bozulduğunu ve yanıldığını gösteren son derece 
ilginç pek çok çalışma vardır. Örneğin bazı çalışmalarda, görgü tanıklarının daha sonra birbirleriyle olay 
hakkında konuşmalarının kişisel hatıralarını bozduğu, insanların kendi hatıralarıyla diğerinin hatırasını 
birbirinden ayırmakta güçlük çektiği ve hatırlananların ortaklaşma eğilimi gösterdiği bulunmuştur.  Ancak 
biz artık belleğin başka yönlerine geçmek üzere, konuyu toparlayalım. 

Sonuç olarak, Solso’nun ifadesiyle, belleğimiz, dünyaya ait olguları yutan ve daha sonra bu yuttuklarını 
aynen geriye çıkartan bir sistem değildir. Bellek ve hatırlama her zaman inşa edicidir. Bir diğer ifadeyle, eski 
deneyimlerimiz, olay sonrasında aldığımız bilgi, algısal faktörler hatta insanların belirli olayları diğerlerinden 
daha fazla hatırlama arzusu gibi unsurlar neleri hatırlayacağımızı etkilemektedir. 

14.2. Otobiyografik Bellek 

Otobiyografik bellek, belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli yer tutan olaylara 
ilişkin belleğimizdir. Otobiyografik anılar konusu ilgi çekici bulunmaktadır çünkü onlar kişinin kendi 
geçmişiyle ilgili anılardır ve aslında hatırlananların önemli bir kısmı, “yalnızca bir kez” olan olaylardır. Hasar 
gördüğü zaman otobiyografik bellekte bozulmalara neden olan çeşitli beyin bölgeleri vardır. Bu durumda, 
otobiyografik belleğin bütün beyine yayılmış, birbirini izleyen zincirleme bir süreç olduğunu düşünmek 
mümkün görünmektedir. 

Otobiyografik anıların mükemmel olmasa da oldukça iyi hatırlanabildiklerine ilişkin sonuçlar vardır. Bir 
araştırmada, kişilerin bildirdiği somut olaylar, ailelerinden diğer kişilerin bildirimleri, resmi kayıtlar vb. 
şekillerde kontrol edilmiştir. Bu araştırmalarda, kişilerin ve ailelerinin bildirimleri arasında .88’lik yüksek bir 
korelasyon bulunmuştur. 

İnsanlar genellikle yakın zamanlı olayları daha iyi hatırlamakta olduğuna ilişkin sonuçlar vardır ancak bu 
durum içinde bulunulan yaş dönemine göre de değişebilmektedir. Bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin 2 
yaş veya 3 yaşlarında başlarına gelen önemli ve çarpıcı olayları hatırlayabildikleri gösterilmiştir. Ancak 0-2 yaş 
arasında bir anı bildiren çok nadirdir. Bu duruma bebeklik amnezisi denilmektedir. Yapılan bir çalışmada, 
hayatın bazı dönemlerinin diğerlerinden daha iyi hatırlandığı ortaya konulmuştur ve hemen bütün insanlar 
geçmişlerini benzer şekilde hatırlamaktadır. Örneğin orta yaşlara ulaşmış (50 ve üzeri) insanlar, gençlik ve ilk 
yetişkinlik yıllarını daha iyi hatırlamaktadırlar. Bu hatıraların içeriği, hemen herkesin yaşamında verilmiş bir 
dizi önemli karar (evlilik, ilk iş, ilk çocuk vb.) ve değişimler çerçevesinde oluşmaktadır. Olayların birbirine 
benzerliği arttıkça, anıların birbiriyle birleşmeleri yüzünden hatırlanma olasılıklarının düştüğü bu konuda 
olası bir açıklama olabilir. 

14.3. Flaş Bellek 

Flaş bellek, üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve o olayla birlikte yer alan 
rastlantısal olayların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır. İnsanlar kişisel veya ortak toplumsal geçmişe 
ait bazı önemli olaylara ilişkin son derece net anılara sahip olabilmektedir. Bu tür çalışmalar genellikle ortak 
toplumsal geçmişe ait anılar üzerinden, bu olayı ilk duyduğunuzda tam olarak ne yapıyordunuz gibi sorular 
sorarak çalışılmaktadır. ABD’de Kennedy’nin ölümü, Lincoln’un ölümü gibi. İnsanlar, mekan, saat, yaptıkları 
iş, o anda ne düşündükleri, bulundukları ortamda bulunanlar gibi bilgileri canlı bir şekilde hatırlamakta, net 
ve ayrıntılı olarak aktarmaktadırlar. Ülkemizde ortak toplumsal geçmişe ait önemli anı bulmak oldukça kolay 
olsa da, üzerinde yapılmış çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak hepimiz kendi deneyimlerimizi 
hatırlayabiliriz, örneğin bu metnin yazarı, Özal’ın ölümünü veya Sivas katliamını ilk duyduğunda nerede ne 
yapmakta olduğunu ve o anda bulunduğu yere ilişkin görüntüleri net olarak hatırlamaktadır. 

Bu durumda belleğin yeniden inşası flaş bellekler için geçerli değil midir diye düşünebilir. Bilişsel yaklaşımın 
oluşumundaki öncü isimlerden U.Neisser, kendi flaş belleğinden (Pearl Harbour baskını) bir yaşantı 
üzerinde çalışmıştır. Bu yaşantıya göre, radyoda beysbol maçı dinlemektedir ve yayın bu anons dolayısıyla 



kesilmiştir. Ancak bu yaşantının doğruluğu incelendiğinde, olduğunu iddia ettiği maçın olayın olduğu aralık 
ayında oynanmadığını bulmuştur. Amerika’da 11 Eylül olayından sonra yapılmış ilginç çalışmalardan da 
söz etmek gerekir. Araştırmacılar,  2001 yılında başlamış, öğrencilerden hem 11 Eylül’ü duyduklarında tam 
olarak nerede ve ne yapmakta olduklarına ilişkin soruları cevaplamış hem de birkaç gün önce olan kişisel 
olarak önemli bir diğer olay (parti, sınav, maç vb.) üzerinden benzeri soruları cevaplamışlardır. Daha sonra 
öğrenciler, bu ilk görüşmeden 1, 6 ve 32 hafta sonra hatırlamaları üzerinden tekrar test edilmişlerdir. Her iki 
olaydan hatırlananlar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Katılımcılar, her iki olayda da neredeyse aynı 
oranda tutarlı detaylar hatırlamışlar ve tutarsız detaylar eklemişlerdir. Aynı katılımcılarla 1 yıl sonra yeniden 
görüşüldüğünde, benzeri eğilimin sürdüğü görülmüştür, her ikisinde de hatırlama giderek bozulmuştur. 
Aradaki fark, katılımcıların flaş bellek anılarının doğruluğuna, kişisel anılarının doğruluğundan daha fazla 
inanmalarıdır. Ancak burada araştırmanın yöntemi açısından şunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çalışmada, 
bir başka kişisel anı ilk seferde sorularak öğrenilmekte ve daha sonra her seferinde sorulduğundan aslında 
işaretlenmiş olmakta ve hatırlanma olasılığı artmaktadır. Bu bakımdan sonuç çıkarırken dikkatli olmak gerekir. 
Bu araştırmaya göre, insanlar daha fazla güvenmelerine rağmen flaş belleklerin de bozulabildiği söylenebilir 
ancak, gündelik anıların hatırlanması ile benzer şekilde olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü çalışmanın 
yöntemi gereği artık o anı, sıradan bir kişisel anı olmaktan çıkmış durumdadır. 

14.4. Bellek Güçlendirme Teknikleri 

Bellek, eski zamanlardan beri ilgilenilen bir konu olmuştur. İnsanların bazı şeyleri iyi hatırlayıp söyleyebiliyor 
olması; şiir, şarkı, dua gibi ezbere dayalı metinlerin akıcı bir şekilde “akıldan” söylenmesi, metne bakmadan 
bilgilendirici uzun bir konuşma yapabilmek gibi beceriler bütün çağlarda önemsenmiş, belleğin kuvvetli 
olmasının akıllı ve bilgili olmanın bir göstergesi olduğu düşünülmüştür. Aslında biraz düşünülürse, kuşaklar 
arası bilgi aktarımının ağırlıklı olarak sözel olduğu zamanlar için bellek, son derece hayati bir işlevdir. 
Dolayısıyla bir bilginin daha iyi hatırlanması için neler yapılabileceği hemen her çağda dikkate değer bir 
konu olmuş ve bu konuda çok çeşitli stratejiler kullanılmıştır. Antik Yunan akademilerine ilişkin görsellerde, 
insanların başlarına çember şekilde yapraklı bir dal taktıkları belki dikkatinizi çekmiştir. Bu dalın taze biberiye 
bitkisinin dalı olduğu ve bu bitkinin kokusunun hafızayı güçlendirdiği düşünüldüğü için takıldığı bilinmektir. 
Ülkemizin özellikle batı bölgelerinde, biberiye bitkisi hemen her yerde kendiliğinden de yetişen çalılık şeklinde 
bir bitkidir, isterseniz siz de bu yolu kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak,  hafızayı güçlendirmek için daha 
güvenilir yollar da vardır, bu bölümde bunlardan söz edeceğiz.  

Bellekle ilgili temel süreçlerin kodlama, depolama ve geri getirme olduğundan söz etmiştik. Bu çerçevede, 
belleği güçlendirici her hangi bir etkinlik, sözü geçen bu süreçler üzerinden işlev görmelidir. Bir diğer ifadeyle, 
yeni gelen bilginin daha etkili kodlanması üzerinde çalışılabilir; saklanması için daha etkin ve karmaşık 
stratejiler kullanılabilir veya geri getirilmesinin kolaylaştırılması sağlanabilir. 

İlk aşamadan başlarsak, yeni öğrenilmekte olan bir bilginin akılda kalmasını sağlamanın en bilinen ve sık 
kullanılan yolu, tekrar yapmaktır. Tekrar yapmak deyince, ilk akla gelen, malzemenin sürekli ve aynen 
tekrarlanmasıdır. Buna ezbere tekrar denilmektedir ve ancak kısa bir süre için hatırlanması gereken, uzun 
olmayan içerik için elverişlidir. Alışverişe giderken listeniz 3-4 kalemse ezbere tekrar işe yarar (ekmek, süt, 
yumurta, yoğurt) ama 10-12 kalemse bir işe yaramaz. Üstelik metin öğrenme gibi görevlerde (ders çalışma 
mesela) ezbere tekrarın en verimsiz strateji olduğu çok çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu durumda bir yol, 
KSB’deki kümeleme özelliğinden yararlanmak ve alacaklarınızı anlamlı gruplar halinde ( 3 tane süt mamulü, 
2 tane tahıllı ürün, 5 temizlik ürünü gibi) düzenlemektir. 

Eğer öğrenilecek malzemede, anlamlı ilişki kurulabilecek bir unsur yoksa (mesela sayı sayma, gezegenlerin 
isimleri) o zaman yapay bir ilişki ağı oluşturmak gerekir. Bunlardan en yaygın kullanılanı yapay bir ilişki 
ağı olarak ritim/müzik kullanmaktadır. Biraz düşünürseniz aklınıza bu amaçlı oluşturulmuş çocuk şarkı 
ve tekerlemeleri hemen gelecektir. Bu tür malzeme eğlenceli bir şekilde tekrar yapmayı da sağlar. Benzer 
şekilde, okul öncesi kurumlarda sayı sembolü ile nesne sayısının birlikte gösterildiği kartlarda olduğu gibi 
malzemenin görselini oluşturmak ta işe yarar. 

Yapay ilişki ağı atamanın daha karmaşık yolları akronim ve akrostişlerdir. Akronim, ezberlenecek bir cümle ya 



da bir grup sözcüğün ilk harflerinin birleştirilerek tercihen anlamlı yeni bir sözcük oluşturulmasıdır. Örneğin 
HOMES kelimesinin Amerika’daki 5 gölün isimlerinin baş harfleri olması, CAMİ kelimesinin dört meleğin 
isimlerinin baş harflerinden olması, FISTIKÇI ŞAHAP kelimelerinin Türkçe’deki sert ünsüzlerden oluşması 
gibi. Akrostiş ise, hatırlanacak olan sözcüklerin ilk harfleriyle bağlantılı bir sözcük öbeği oluşturmaktır. 
Örneğin:

Sırasıyla, Dünya’nın en uzun nehirleri: 
Mississippi 
A 
Nil 
İ 
Sarıırmak 
A

Sırasıyla, Türkiye’nin en uzun nehirleri: 
Kızılırmak 
A 
Fırat 
E 
Sakarya

Eğer, öğrenilecek malzeme anlamlı bağlar kurmaya müsaitse o zaman bir başka tekrar türünü kullanmak 
gerekir. Bu tekrar yolu eski bilgilerle yeni bilgilerin ilişkilendirilerek ya da benzetilerek tekrar yapılmasını içeren 
özümleyerek tekrardır. Ezberlenecek materyal ile önceden bilinenler arasında sessel yada görsel bağlantılar 
kurmak, görsel benzetmeler ve modeller oluşturmak gibi. Anahtar Sözcük yöntemi diye bilinen bir bellek 
güçlendirici teknik bu prensibe göre çalışır. Anahtar sözcük yöntemi özellikle ikinci dil öğreniminde başarılı 
olarak uygulanmaktadır. Burada yapılacak olan, yabancı dilde öğrenilecek sözcükle aynı telaffuz edilen ve 
ana dilde o sözcüğün anlamını içeren bir cümle kurmaktır. Örneğin çürümek anlamına gelen DECAY fiilini 
düşünün, bir Türkçe cümle “DİKEY dikilen bitkiler her zaman çürürler” olabilir.

Bir diğer teknik, Loci (yerleştirme) yöntemi olarak bilinir. Yerleştirme yöntemi, tamamı veya sırası (işaretçileri) 
ezberlenecek malzemenin hayalen belirli bir mekana yerleştirilerek kodlanmasıdır. Daha sonra zihinden 
o mekan gezilerek uygun sıra ile hatırlamak mümkündür. Örneğin, alışveriş listemizi düşünelim; ekmek, 
bisküvi, yufka, süt, peynir, yoğurt, ayran, yumurta, tavuk, meyve suyu, çikolata, muz. On iki kalemlik bu 
liste için, şöyle bir harita oluşturmak mümkündür: Buğday tarlasının yanından geç, mandıraya uğra, kümese 
bir bak, çocukları kolla. Daha şehirli bir örnek isterseniz, alışverişe çıkmadan evinizin her odasında o odayla 
ilgili alınacakları tasarlayıp, alışveriş yaparken zihinden odaları gezerek hatırlamak örnek olarak verilebilir. 

Bu tür bellek güçlendirici teknikler kişisel çağrışımlar üzerinden, kişisel ihtiyaçlara dönük hazırlandığında, 
tuhaf benzetmeler içerdiklerinde daha iyi hatırlanmaktadırlar. Bu yüzden bireylerin, bu tekniklerdeki fikirleri 
kullanarak kendi ihtiyaçlarına uygun, kendi çağrışımlarını içeren içerikler oluşturması daha elverişlidir. Son 
olarak daha pek çok bellek geliştirici teknik olduğunu ancak tümüne burada yer verilmediğini belirtmemiz 
gerekir. 

Daha önce söz edildiği gibi, kodlama, saklama ve geri getirme süreçleri çoğu zaman birlikte çalışırlar. 
Dolayısıyla anlamlı bir malzeme üzerinde çalıştığımızda ve uzun süreli saklamak istediğimizde, ilk aşamadan 
başlamamız gerekecektir. Bu bizi öğrenme stratejileri olarak bilinen stratejilere götürür. Yeni öğrenilen 
anlamlı materyallerde etkili öğrenme stratejileri kullanılarak etkili bir saklama ve etkili geri getirme yapmak 
mümkündür. Uzun ve ayrıntılı bir konu olmakla birlikte, elverişli stratejiler kısaca şöyle özetlenebilir. Bir 
metni aldığınızda önce tümüne bir göz gezdirin, başlıkları alt başlıkları, şekilleri, resim altlarını okuyun. Yani 
metnin ne amaçla, hangi konuyu nasıl bir organizasyonla anlatama amacı taşıdığını anlamaya çalışın. Daha 
sonra metin içindeki alt başlıkları gözden kaçırmadan, kendi cümleleriniz ve organizasyonunuza göre özetler 
çıkarın. Çalışırken eski bilgilerinizle bu yeni bilgilerin birbiriyle ilişkilendirin, benzer ve farklı yönlerini, 
tutarlı - tutarsız yönlerini fark edin. Böylece metni anlamlandırmış ve mevcut bilgilerinizle ilişkilendirmiş 



olursunuz. Metni anlamlandırmanın bir yolu, metin içindeki kavramlar ya da bilgileri, bir şema şeklinde 
kutucuklar içinde özetleyip birbirleriyle ilişkilerini göstererek çizmektir. Örneğin Karadeniz bölgesini tek bir 
sayfalık bilgi haritası ile, topografik yapısı, iklimi, yetişen bitkiler, maden vb. doğal kaynak, ekonomik yapısı... 
tanıtmak ve bu haritayı hazırlarken sayılan olayları uygun bir düzenle yerleştirerek birbirleriyle bağlantılarını 
da kolayca hatırlamak mümkündür. 

Bir diğer anlamlandırma yolu, metindeki bilgileri bütünleştirip birleştiren veya görselleştiren zihinsel 
senaryolar oluşturmaktır. Bir deney okuyorsanız, o deneyin yapıldığı laboratuvar, olaylar, deneyin yapılışı, 
sürecin nasıl geliştiği gibi aşamaları zihinde görsel olarak canlandırmak mümkündür. İsterseniz Pavlov’u 
ya da Skinner’i bir yandan hayal ederek koşullanmalar konusu anlamlandırıp içselleştirmek mümkün 
görünmektedir.

Özet

İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an sahip oldukları veya 
tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaktadır. Kimi durumlarda bir bilgiyi hatırlamamız 
istendiğinde, doğrudan hatırlamayız. Genel bilgileri ya da ilkeleri kullanarak bir çıkarım yaparız. Barlett, 
temelde üç çeşit yeniden yapılandırma işlemi kullanıldığını belirlemiştir; karmaşıklık seviyesini düzenlenme 
(hikaye basitleştirilmiştir); bileme (bazı detayları vurgulama ya da üzerlerinde orijinalinden daha fazla 
durma); özümleme (kendi birikimine uygun şekilde değiştirme). Görgü tanıklığı çalışmaları, insanların 
hatırladıklarının orijinal olaydan farklı olabileceğini ve çıkarım yapmak yoluyla olay örgüsündeki küçük 
boşlukların doldurularak yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Otobiyografik bellek, belirli yaşam 
dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli yer tutan olaylara ilişkin belleğimizdir. Flaş bellek, 
üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve o olayla birlikte yer alan rastlantısal olayların 
canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır. Belleği güçlendirici her hangi bir etkinlik, kodlama, depolama ve 
geri getirme süreçleri üzerinden işlev görmelidir.

Çalışma Soruları 

1. Geçmiş yaşantılarımızı neden olduğu gibi hatırlamayız?

2. Loftus’a göre görgü tanıklarına güvenmeli miyiz? Neden?

3. Otobiyografik bellek nedir? Hayatınızdan örneklerle açıklayınız.

4. Bebeklik amnezisi nedir?

5. Flaş bellek nedir? Hayatınızdan örneklerle açıklayınız.

6. Temel bellek süreçleri ile bellek kuvvetlendirme teknikleri arasındaki ilişkileri tartışınız.

7. Sınavlarınıza hazırlanırken kullandığınız bir bellek güçlendirme tekniği var mı? Varsa temel bellek 
süreçleri üzerinden açıklayıp etkililiğini tartışınız.
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