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Önsöz

Birey, içinde yetiflti¤i çevrenin bir ürünüdür. Ayn› çevreyi paylaflanlar benzer

biçimde düflünürler. Kültür, toplumu oluflturan kiflilerin duyufl, düflünüfl ve davra-

n›fl birli¤idir.

Bu kitap, bireylerin daha iyi anlamalar›na, ortak yanlar›n› bulmalar›na yard›m-

c› olacakt›r.

Bu kitapta, Güdüler ve Güdüleme, Duygular, Yaflam Boyu Geliflim, Kiflilik,

Stres ve Sa¤l›k Psikolojisi, Normal D›fl› Davran›fllar, Psikoterapi ve Sosyal Psikolo-

ji konular› yer almaktad›r.

Konular kendi kendimize çal›flarak ö¤renmemizi sa¤layacak biçimde haz›rlan-

m›flt›r. Kitaptaki her bir ünitenin bafl›nda girifl bölümü bulunmaktad›r. Girifl bölü-

mü konuyla ilgili genel bilgileri vermektedir. Ünite sonunda yaflam›n içinden bö-

lümlerini okuyarak farkl› örnekler gelifltirebilirsiniz. Sözlük anahtar kavramlar› si-

zin toplu görmenize yard›mc› olacakt›r.

Bu kitab›n bu hale gelmesinde elefltiri ve önerileriyle büyük katk›lar› ve yar-

d›mlar› olan Say›n Doç.Dr. Volkan Yüzer’e teflekkürü bir borç bilirim.

Baflar›lar diliyorum.

Editör

Prof.Dr. Sezen Ünlü
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Güdü kavram›n› ve insan davran›fllar›n› flekillendiren unsurlar› betimleyebi-
lecek,
Güdülenme kuramlar›n› tan›y›p farkl› bak›fl aç›lar›n› tan›yabilecek,
Birincil ve sosyal güdüleri karfl›laflt›rabilecek, güdülerin s›n›fland›r›lmas›nda
etkili unsurlar› betimleyebilecek,
Davran›fllar›n oluflmas›nda etkili gereksinimlerin birbirleriyle olan iliflkisi ve
gereksinimler aras› hiyerarflik yap›y› tan›mlayabileceksiniz. 

‹çindekiler

• Dürtü
• Gereksinim
• Birincil güdüler
• ‹çgüdü
• Gereksinimler hiyerarflisi

• Hipotalamus
• Sosyal güdüler 
• Homeostasis
• Kendini gerçeklefltime 

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N

N

Birey ve Davran›fl

• GÜDÜ KAVRAMI
• GÜDÜLENME KURAMLARI
• GÜDÜLER‹N SINIFLANDIRILMASI

Güdüler ve
Güdülenme

1
B‹REY VE DAVRANIfi



GÜDÜ KAVRAMI
Psikolojide en önemli amaçlardan biri insan ve havyan davran›fllar›n›n sebeplerini
ortaya koymakt›r. Davran›fllar›n ortaya ç›kmas›nda ve bireyden bireye farkl›laflma-
s›nda güdü kavram› önemli bir yer teflkil etmektedir. Karn›n›z ac›kt›¤›nda ya da su-
sad›¤›n›zda yap›lan ilk ifl öncelikle bu ihtiyac› giderme yolunu bulmakt›r. Evde ise-
niz hemen buzdolab›n›n yolunu tutars›n›z. D›flar›da bir yerlerde iseniz hemen size
en yak›n, karn›n›z› doyuracak yere yönlenirsiniz. Karn›n›z ac›kt›¤›nda tek bafl›n›za
de¤il de sevdi¤iniz bir arkadafl›n›zla yeme¤e gitmek isteyebilirsiniz. Açl›¤›n yan›n-
da yeme¤i paylaflma, birileriyle birlikte olma ihtiyac› da hissedebilirsiniz. Açs›n›z
fakat birden telefonunuz çald› ve sevdi¤iniz bir arkadafl›n›z›n hastaneye kald›r›ld›-
¤›n› duydunuz. O an ald›¤›n›z kötü haberle açl›k hissiniz birden bire yok olabilir.
Öte yandan bir kitab› sevdi¤iniz için ya da s›rf baflka arkadafllar›n›zdan geri kalma-
mak için de okuyabilirsiniz. Aç olmasan›z da belki bir tabak mant›y› görüntüsü ve
güzel kokusu nedeniyle reddedemeyebilirsiniz. ‹htiyac›n›z olmasa da vitrinde gör-
dü¤ünüz güzel bir k›yafet için tüm paran›z› verebilirsiniz. Baz› yemekleri daha çok
sevip baz›lar›n› sadece açl›¤›m›z› geçifltirmek için tüketebilirsiniz. K›saca insan
davran›fllar›n›n yönlendirilmesinde ve organizman›n harekete geçmesinin sa¤lan-
mas›nda güdüler önemli bir rol oynar. 

Yukarda da bahsedildi¤i üzere insanlar her gün çeflitli davran›fllar ortaya koyar.
Hiçbir davran›fl›n gelifligüzel ve kendili¤inden oldu¤u söylenemez. Organizmay›
davran›fla sevk eden sebep ya da sebepler vard›r. Davran›fllar her zaman güdüler-
le oluflur ve flekillenir. ‹stek, arzu ve dürtülerle ilgili bir kavram olan güdü organiz-
may› uyararak organizman›n belli bir amaç do¤rultusunda faaliyete geçmesini sa¤-
lar. Güdü, davran›fla enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmay› etkileyerek
bir amaç için harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, arzular›, ihtiyaçlar›,
dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramd›r. Fizyolojik kökenli açl›k, susuz-
luk cinsellik gibi güdülere ise dürtü ad› verilmektedir. Vücut süreçlerini denge du-
rumuna getirmek için çeflitli kaynaklar›n kullan›ld›¤› organizman›n fizyolojik ihti-
yaçlar› gereksinim (ihtiyaç) olarak tan›mlanabilmektedir. Bunun yan›nda baflar-
ma, toplumsal onay, statüye iliflkin duyulan istek gibi davran›fl› yüksek seviyede
yönlendiren dürtüler de gereksinim olarak adland›r›l›r.

Bir gereksinimin giderilmesinde çok say›da farkl› davran›fl etkili olabilmekte-
dir. Birey kendisi ile ilgili tan›nma gereksinimini karfl›lamak için iflyerinde terfi et-
menin yollar›n› arayabilir. Sosyal bir derne¤e üye olabilir, yeni bir spor araba ala-

Güdüler ve Güdülenme

Güdü: Organizmay›
etkileyerek bir amaç için
harekete geçmeye sevk
eden, istekleri, arzular›,
ihtiyaçlar›, dürtüleri ve
ilgileri kapsayan genel bir
kavramd›r.

Dürtü: Açl›k, susuzluk,
cinsellik gibi fizyolojik
kökenli güdülere dürtü ad›
verilmektedir.

Gereksinim (ihtiyaç): Vücut
süreçlerini denge durumuna
getirmek için çeflitli
kaynaklar›n kullan›ld›¤›
organizman›n fizyolojik
ihtiyaçlar› ya da davran›fl›
yüksek seviyede yönlendiren
baflarma, toplumsal onay,
statüye iliflkin duyulan istek
gibi dürtülerdir.



bilir. Bunun yan›nda tek bir davran›fl birden çok gereksinimin giderilmesine de ön-
cülük edebilmektedir. Örne¤in, iflyerinde üst pozisyona terfi eden birey bu yolla
tan›nma, statü, güvenlik ve baflar› gereksinimlerini giderebilmektedir.

GÜDÜLENME KURAMLARI
‹nsanlar›n davran›fllar›n› yönlendiren güdülenme ile ilgili birçok farkl› yaklafl›m
bulunmaktad›r. Bu yaklafl›mlar› genel hatlar›yla incelemek güdülenme konusunu
daha iyi analiz etmek aç›s›ndan faydal› olacakt›r. 

Dürtü Kuram›
‹nsanlar›n hayatta kalmalar›n› sa¤layacak temel gereksinimlerinden mahrum kal-
mas› organizmada gerilim halinin oluflmas›na sebep olacakt›r. Gereksinim halinde
organizma gergin bir durumda harekete haz›r bir flekildedir. Organizma bu gergin-
li¤i azaltmak için harekete geçer. Aç kalan bir organizman›n amac› bu ihtiyac› gi-
dermeye dönük olacakt›r. Açl›¤›n› giderme yollar›n› de¤erlendiren organizma ge-
reksinmeyi gerçeklefltirdikten sonra gerginlik durumu azalarak eski haline döner.
Sonuç olarak organizman›n dürtü hali sonlan›r. 

Açl›k, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik konularda en belirgin içsel güdüleyici-
ler olan dürtüler ile baflar›, sevgi, statü sosyal kabullenme gibi daha karmafl›k gü-
düler için kullan›lan gereksinim kavram› bizi amaca yönelik davran›fllarda bulun-
maya zorlar. Gereksinim ve dürtü aras›ndaki iliflkiyi açl›k örne¤i üzerinde aç›kla-
mak kavramlar› daha iyi tan›mak aç›s›ndan faydal› olacakt›r. Aç olan bir insanda
yeme gereksinimi sürekli artmaktad›r. Bu noktada açl›k dürtüsü gereksinimle bir-
likte ayn› oranda artmayabilir. Örne¤in bireyde yeme gereksinimi artsa da atlan›-
lan ya da günlük kofluflturma içersinde unutulan ö¤ünlerde birey belki açl›¤›n›
unutabilecektir. Fakat bu durum bireyin açl›k gereksiniminin azald›¤› ya da art›k
gereksiniminin kalmad›¤› anlam›na gelmemektedir. Aksine sürekli artan bir flekil-
de yiyecek bulma gereksinimi bulunmaktad›r. Bu süreçte biyolojik ve psikolojik
unsurlar› göz önünde bulundurmakta fayda vard›r. Bireyin biyolojik olarak gerek-
sinimi devam etmektedir fakat iflyerinde yaflanan bir sorunu düflünme, kiflinin ken-
di bedenini be¤enmemesi yüzünden yemekten kaç›nmas› gibi benzeri psikolojik
unsurlar yemek yeme davran›fl›n›n oluflmas›n› engelleyebilmektedir. 

Özendirici Uyar›c› Kuram›
Baz› davran›fllar›n oluflmas›nda biyolojik bir
unsur bulunmas›na gerek yoktur. Çevredeki
herhangi bir durum davran›fl›n oluflmas› için
uyar›c› olabilmektedir. Yeni ve çok ifllevli bir
cep telefonunuz olsa dahi yeni ç›kan, tan›t›m
ve sunufl itibariyle size cazip gelen bir telefo-
nu alma e¤iliminde olabilirsiniz. Yemekten
sonra tok olsan›z dahi güzel kokan bir keki
yeme ihtiyac› hissedebilirsiniz. Biyolojik ol-
mayan, bireye cazip gelen ve onu davran›fla

iten unsurlar özendirici uyar›c› olarak adland›r›lmaktad›r. Bu unsurlar bireyi ken-
dine çeken nesneler olabildi¤i gibi olaylar da olabilmektedir. Sonuçta biyolojik
olarak açl›k ihtiyac› yemekte giderilmifl olmas›na ra¤men, yemek sonras› yenen
kekin açl›k gidermeyle ilgisi bulunmamaktad›r. 
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Tok olsan›z dahi
güzel görünen bir
pastay› yeme
ihtiyac›
hissedebilirsiniz. 

Özendirici Uyar›c›: Biyolojik
olmayan, birey gereksinim
duymasa da bireye cazip
gelen ve onu davran›fla iten
unsurlar özendirici
uyar›c›d›r.



En Uygun (Optimal) Düzeyde Uyar›lma Kuram›
Organizma sürekli olarak belirli bir uyar›lma düzeyinde kalmak ister. Belirli bir
uyar›lma düzeyinin alt›na düfltü¤ünde organizma çevresinde daha çok uyar›c›
arar. Organizma en uygun uyar›lma düzeyinin üstünde bir uyar›lma halindeyse,
daha sakin bir çevre arayarak belirli bir uyar›lma düzeyini sürdürmeye çal›fl›r. Ör-
ne¤in bireylerin neden yüksek sesli müzik çal›nan disko gibi yerlere gitme gerek-
sinimleri ya da yüksek bir yerden yamaç
paraflütü ile atlama gereksinimleri oldu¤u
bu kuramla aç›klanabilir. ‹nsanlar›n ger-
çekte yüksek yerden atlamak gibi bir ge-
reksinimleri bulunmamaktad›r. Hayat›n
s›k›c› oldu¤unu ve yeteri derecede uyar›l-
ma olmad›¤›n› düflünen birey bu tarz ak-
tiviteler ile uyar›lma düzeyini daha yük-
sek ve kendisi için en uygun seviyeye
çekmek istemektedir. 

‹çgüdü Kuram›
Belirli bir türün tümünü yans›tan karakteristik davran›fl yap›lar› içgüdü olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Leyleklerin mevsime göre göç etmesi, örümceklerin a¤ örmeleri
gibi davran›fllar belli bir türe özgü davran›fl yap›lar›n› ortaya koymaktad›r. Baz› psi-
kologlar buradan esinlenerek insanlarda da içgüdüsel unsurlar olabilece¤ini ileri
sürerek merak, aflk, nefret gibi içgüdülerinin varl›¤›ndan söz etmifllerdir. ‹nsan
davran›fllar›n›n sadece do¤ufltan olmay›p sonradan kazan›lanlar› da içermesi ve in-
sanlar›n ortak davran›fllar›n›n kendilerine özgü davran›fllara göre çok az gözlem-
lenmesi içgüdü ve insan aras›ndaki iliflkinin gücünü zay›flatmaktad›r. Bir flekilde
insanlar birçok davran›fl› do¤ufltan de¤il sonradan ö¤renerek flekillendirmekte ve
insan ›rk›na özgü de¤il daha çok kendilerine özgü davran›fllar sergilemektedirler.
Bu durum da insan davran›fl›n›n temelini içgüdü kavram› ile aç›klaman›n ne kazar
zor oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Bilinçd›fl› Güdüler
Ço¤u zaman insan davran›fllar›n›n sebeplerinin bilinmedi¤i ve anlafl›lamad›¤› du-
rumlar söz konusudur. Böyle durumlarda insan baz› davran›fllar› ne için yapt›¤›n›n
tam olarak fark›nda de¤ildir. Freud’a göre bireylerin ço¤u davran›fl›n› fark›nda ol-
mad›klar› güdüleri yönlendirmektedir. Bireyler hat›rlamak istemedikleri rahats›z
edici düflünce istek ve güdülerini bilinçd›fl›na iterler. Bilinçd›fl›ndaki düflünce istek
ve güdüler asl›nda yok olmaz ve varl›klar›n› sürdürürler. Bu düflünce istek ve gü-
düler bireyler fark›nda olmadan, onlar›n davran›fllar›n›n yönlendirirler. 

Biyolojik Denge (Homeostasis) Kuram›
Organizman›n yaflam›n› sa¤l›kl› flekilde sürdürebilmesi, su, hava, temel besin mad-
deleri temel baz› ihtiyaç unsurlar›n›n düzenli olarak al›nmas›na ba¤l›d›r. Örne¤in
e¤er beyin ›s›s› ani flekilde düflerse bilincinizi kaybedebilirsiniz. Yine ayn› flekilde
vücut a¤›rl›¤›n›n belli oran›nda su kayb› vücut ifllevlerinin bozulmas›na yol açabi-
lir ve hatta ölüm riski bile oluflturabilmektedir. Organizman›n bünyesine kat›lan
maddelerin hangi yo¤unluk ve ne flekilde al›naca¤› ve al›nan bu maddelerin ara-
s›nda nas›l bir denge kurulaca¤› homeostasis kavram›yla aç›klanabilir. Kelime iti-
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Belirli bir uyar›lma
düzeyinin alt›na
düflüldü¤ünde bireyler
paraflütle atlamak gibi
aktiviteler ile uyar›lma
düzeyini daha yüksek
seviyeye
çekebilmektedirler.



bariyle homeo, benzer ve statis, sabit kelimelerinin birlefliminden meydana gel-
mektedir. Sabit içsel durumu iflaret eden, biyolojik denge olarak tan›mlanabilecek
homeostasis ›s›y› sürekli dengede tutan termostat gibi vücudun sürekli olarak
dengede olmas›n› ve bu flekilde sa¤l›kl› bir flekilde ifllemesini sa¤lar. Nas›l ki ter-
mostat oda ›s›s› düfltü¤ünde otomatik olarak kaloriferin yanmas›n› ya da oda ›s›s›
artt›¤›nda kaloriferin sönmesine yönelik sisteme komutlar veriyorsa vücudumuzda

da herhangi bir açl›k ya da susuzluk durumunda bel-
li sistemler vücut içersinde bu dengeyi koruma ad›-
na çal›flmaktad›rlar. Örne¤in susuzluk çekildi¤inde
organizmada gerilimi azaltmak ve biyolojik dengeyi
sa¤lamak için organizma su bulmak için harekete
geçer. ‹nsanlarda ve hayvanlarda benzer flekilde iflle-
yen homeostatis insanlarda olumsuz ö¤renme, yanl›fl
al›flkanl›klar gibi durumlar, bu sistemin iflleyiflini dü-
zensiz hale getirmektedir. Fastfood al›flkanl›¤›, vücut
gereksinim hissetmese de afl›r› flekilde tüketilen yiye-
cek ve içecekler bireyde biyolojik dengenin ve neyin
gerçekten denge durumu oluflturdu¤una dair bilgi-
nin bozulmas›na yol açmaktad›r. 

GÜDÜLER‹N SINIFLANDIRILMASI
Baz› güdüler biyolojik olarak tüm insanlarda görülürken baz› güdüler de toplum-
dan topluma de¤iflken bir yap› gösterirler. Baz› güdüler ise ö¤renme ile olufltu¤un-
dan bireylere göre farkl›laflan güdüler de mevcuttur. Biyolojik olarak herkeste gö-
rülen güdülerin yan› s›ra ö¤renme sonucu bireylere ve toplumlara göre de¤iflen
güdülerin bulunmas› güdüleri s›n›fland›rmada s›k›nt›lar yaratabilmektedir. Bu ko-
nuda en geçerli s›n›fland›rma güdülerin birincil güdüler ve sosyal güdüler flekilden
iki grup olarak ayr›lmas›d›r. 

Birincil Güdüler
Bireyleri davran›fla yönlendiren güdülerin meydana gelmesinde açl›k, susuzluk gi-
bi fizyolojik bir gereksinim ya da yeni f›r›ndan ç›km›fl bir ekme¤in kokusu gibi
çevresel özendirici faktörler etkili olabilmektedir. Birçok güdülenme süreci sonuç-
lar›n›n herkes için kestirilebildi¤i mutlak sonuçlar içermez. Bir flekilde her güdü
her insanda ayn› sonuçlar› do¤urmamaktad›r. Daha önce de bahsedildi¤i üzere ay-
n› uyar›c› farkl› bireylerlerde farkl› güdüleri ortaya ç›karabilirken, ayn› güdü farkl›
insanlarda farkl› davran›fllar› tetikleyebilmektedir. 

Fakat birçok organizmada ortak, ö¤renilmemifl, belli bir biyolojik gereksinme
durumu ile ortaya ç›k›p davran›fl› yönlendiren güdüler birincil dürtüler olarak
adland›r›lmaktad›r. Açl›k susuzluk, cinsellik gibi dürtüler bütün biyolojik gereksi-
nimler birincil dürtüler aras›nda yer almaktad›r. Birincil dürtülerin ortaya ç›k›fl flek-
li ve davran›fllar› ne flekilde yönlendirdiklerini daha iyi anlamak ad›na bu dürtüle-
ri daha detayl› incelemek faydal› olacakt›r. 

Açl›k ve Susuzluk
Baz› araflt›rmac›lar kandaki glikoz olarak adland›r›lan basit fleker düzeyine duyarl›
bir flekilde beynin baz› alanlar›n›n uyar›ld›¤›n› ileri sürmektedirler. Organizmada
açl›k ile ilgili tepkileri yönlendiren merkez hipotalamustur. Açl›k ve tokluk mer-
kezleri ile yeme ya da doyma durumunu kontrol etmektedir. Aç›k ve tokluk mer-
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Fastfood
al›flkanl›¤›, bireyde
biyolojik dengenin
bozulmas›na yol
açmaktad›r.

Homeostasis: Organizman›n
bünyesine kat›lan
maddelerin hangi yo¤unluk
ve ne flekilde al›naca¤› ve
al›nan bu maddelerin
aras›nda nas›l bir denge
kurulaca¤›na iliflkin sabit
içsel durumu iflaret eden
biyolojik denge durumudur

Birincil Dürtüler: Belli bir
biyolojik gereksinme durumu
ile ortaya ç›kan, birçok
organizmada ortak,
ö¤renilmemifl ve davran›fl›
yönlendiren güdülerdir.



kezindeki sinir hücreleri kandaki glikoz düzeyine ba¤l› olarak çal›flmaktad›rlar. Ka-
na do¤rudan verilen insülin kandaki fleker miktar›n› düflürerek açl›k hissine yol aç-
maktad›r. Ayn› flekilde kana verilen glikoz da açl›k hissini ortadan kald›rmaktad›r.

Mide de vücuda al›nan yiyece¤in cinsi,
miktar› ve içerdi¤i kalori aç›s›ndan etkili-
dir. Tokluk hissinin ne ile sa¤land›¤› da
önemlidir. Örne¤in bir salata ile doymak
ile yo¤urtlu bir dönerle doymak aras›nda
tokluk hissi aç›s›ndan fark olacakt›r. Açken
ortaya ç›kan mide kas›lmalar›n›n sebebinin
beyindeki açl›kla ilgili merkez oldu¤u dü-
flünülmektedir. Kanser ya da ülser gibi has-
tal›klar sebebiyle mideleri al›nm›fl kiflilerde
açl›k duyma hissi devam etmektedir.

Vücutta uzun süreli ya¤ depolanmas›
uygun beden a¤›rl›¤›n›n korunmas›, vücu-
da gerekli enerji için fazla ya¤ depolama-
dan dengenin kurulmas› gerekmektedir.
Vücuttaki açl›¤a olan gereksinim ve uzun süreli vücutta ya¤ depolanmas› çevresel
uyar›c›lar›n etkisi ile dengeden flaflabilmektedir. Belirtildi¤i üzere biyolojik olarak
yaflanan gereksinim yan›nda çevresel etkiler de bireylerin açl›k gereksinimi yafla-
malar›na neden olabilir. Güzel bir pastan›n görüntüsü, güzel kokan bir simit gibi
çevresel unsurlar biyolojik süreçleri tetikleyebilir ve ani bir açl›k dürtüsüne sebep
olabilirler. Bu tarz yiyecek koku, görüntü ve düflüncesi insülin salg›lanmas›na ve
kandaki glikoz seviyesinin düflmesine neden olmaktad›r. Bir flekilde çevresel un-
surlar asl›nda herhangi bir biyolojik gereksinim olmadan da biyolojik süreçlerin
harekete geçmesinde etkili olabilmektedir. 

Kiflinin içinde bulundu¤u duygu durumu da açl›k dürtüsünün flekillenmesinde
etkilidir. Çok k›zg›n oldu¤unda ya da ümitsizlik durumlar›nda kendilerini yemek
yemeye yönlendiren insanlar bulunmaktad›r. Öte yandan s›k›nt›l› oldu¤unuz za-
manlarda ifltah›n›z›n kaçmas› bu duruma örnek olarak verilebilir. Sevdi¤iniz ye-
meklerden oluflan bir sofraya oturmadan önce ald›¤›n›z bir telefonla, sevdi¤iniz bir
yak›n›z›n öldü¤ünü ö¤renmeniz bir anda açl›k hissinizin kaybolmas›na neden ola-
cakt›r. Bir ifl yeme¤inde ya da sosyal bir ortamda ac›kmasan›z dahi di¤er kiflilere
uyum sa¤lama ad›na yemek yiyebilirsiniz. K›z arkadafl›n›n ailesiyle ilk defa tan›fl-
maya giden bir genç tok olsa dahi hofl görünmek ya da sayg›s›zl›k etmeme ad›na
kendisine ikram edilen yeme¤i yemek durumunda kalabilir. 

Susuzluk da açl›¤a benzer flekilde biyolojik ve çevresel unsurlara ba¤l› olarak
düzenlenir. Vücuttaki su ve tuz dengesinin bozulmas› susuzlukla ilgili gereksini-
min belirmesine neden olur. Örne¤in içki içilen barlarda içeceklerin yan›nda bir
pazarlama takti¤i olarak ikram edilen kuruyemifl benzeri yiyecekler vücuttaki tuz
oran›n› artt›raca¤›ndan müflteriyi daha çok içecek tüketmeye yöneltecektir. 

Susuzluk da açl›¤a benzer flekilde çevreden gelen d›flsal uyar›c›lar›n etkisi alt›n-
dad›r. Yaz aylar›nda buz gibi bir içecek görüntüsü kiflideki susuzluk gereksinimini
artt›racakt›r. Ayn› dürtünün giderilmesi konusunda hava s›cakl›¤› ve mevsimlere
göre de farkl›l›k oluflabilmektedir. Yaz›n so¤uk bir içecek görüntüsü bu gereksini-
mi artt›r›rken, k›fl›n s›cak bir çay birey için daha güdüleyici olacakt›r. 

Kültür farkl›l›klar› da, her bireyde ortak biyolojik bir unsur olan açl›k gerek-
siniminin doyurulmas›n› etkilemektedir. Farkl› kültürlerde tüketilen farkl› yiye-
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cekler birço¤umuza garip gelebilmektedir. Kimi Uzakdo¤u ülkelerinde tüketilen
böcekler, eti için beslenen köpekler, baz› ülkelerde at etinin yenmesi kendi kül-
türümüzden farkl›, açl›k gereksinimini gidermede kullan›lan al›flkanl›klard›r. Da-
mak tad› olarak adland›r›lan fark›n kültürlere göre de¤iflti¤ini ve açl›k hissini fle-
killendirdi¤ini unutmamak gerekir. Örne¤in Japonlar›n pirinci yemeklerde kul-
lanma flekli kendi ülkemizde pirincin kullan›lma fleklinden oldukça farkl›d›r. Bu
sebeple birçok Japon’a sütlaç yap› itibariyle çok farkl› gelebilmektedir. Öte yan-
dan yemek saatleri de kültürel etkenlerle ülkeden ülkeye de¤ifliklik göstermek-

tedir. Örne¤in ‹spanya da genel olarak ak-
flam yemekleri di¤er ülkelere göre çok da-
ha geç saatlerde, akflam 22.00 civar›nda ye-
nilmektedir. Öte yandan kültür fark› ve bes-
lenme al›flkanl›klar› sebebiyle günümüzde
ABD toplumu gibi geliflmifl toplumlarda kü-
çük yafllardan bafllayarak afl›r› kilo sorunla-
r›n›n yafland›¤› görülmektedir. Sonuçta aç-
l›k gereksiniminin doyurulmas› biyolojik un-
surlardan öte psikolojik, sosyal ve kültürel
etkilerle flekillenir.

Cinsellik
Üreme davran›fl› ile ilgili birincil dürtü olan cinsellik, biyolojik ve çevresel unsur-
lar taraf›ndan uyar›larak ortaya ç›kar. Cinsellik dürtüsünün açl›k ve susuzluk gibi
di¤er birincil dürtülerden farkl›laflan yönleri bulunmaktad›r. Açl›k ve cinsellik dür-
tüleri organizman›n yaflam›n› sürdürmesi için önemlidir. Cinsellik ise sadece türün
devam›n›n sa¤lamas› aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. 

Cinsel davran›fl›n ortaya ç›kmas›nda merkezi sinir sistemi taraf›ndan kontrol edi-
len hormonlar, parfüm kokusu, cinsel içerikli bir reklam, erotik içerikli hayaller gi-
bi çevresel unsurlar etkili olabilmektedir. Toplum taraf›ndan oluflturulan ahlaki de-
¤erler ve kurallar cinsel davran›fl›n ortaya konulufl fleklini ve yo¤unlu¤unu belirler. 

Kad›n ve erkekte cinsel davran›fl›n alt›nda yatan en önemli biyolojik unsur tes-
tosteron hormonudur. Di¤er yandan baz› araflt›rmalar, insanlar›n da birçok hayva-
n›n cinsel davran›fllar ortaya koymadan önce haz›rl›k döneminde feromon ad› ve-
rilen maddeler gibi koltuk alt› ve cinsel organlar›n bulundu¤u bölgede benzer kim-
yasallar salg›lad›klar›n› ortaya koymaktad›rlar. Cinsel heyecan›n uyand›r›lmas›nda,
beynin iç k›sm›nda yer alan limbik sistemin etkisinin oldu¤u düflünülmektedir. 

Cinsel güdülemede biyolojik etkenler kadar psikolojik etkenler de önemlidir.
Cinsel davran›fl›n toplumda bask›n kültüre göre flekillendi¤i ve toplum kurallar› ve
ahlak de¤erleri çerçevesinde yans›t›ld›¤› bilinmektedir. Birey cinselli¤i afl›r› flekilde
düflünse de toplum içersinde cinsel sapk›nl›kla suçlanmamak için bu dürtüleri bas-
t›rabilir. Öte yandan toplum içersinde cinsel çekicilik kavram› da kültürden kültü-
re ve zamana göre de¤iflmektedir. Toplumda özellikle kad›nlar için ideal vücut
oranlar› son 50 y›l içersinde bile farkl›laflm›flt›r. Eski tablolarda daha bal›keti olarak
tan›mlanan kad›n ölçüleri ideal kad›n› simgelerken günümüzde “0” beden olarak
nitelendirilen kad›n imgesi ideal olarak sunulmaktad›r. 

Cinsellik güdüsü baz› yönleriyle açl›k ve susuzluk güdülerinden farkl›laflmakta-
d›r. Örne¤in açl›k ve susuzluk gereksiniminin uzun süre doyurulmamas› organiz-
man›n yaflam›n›n sonlanmas›na neden olurken böyle bir durum cinsellik güdüsü
için geçerli de¤ildir. Öte yandan insanlarda cinsel güdüyü uyand›racak uyar›c› sa-
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y›s› oldukça fazlad›r. Açl›k ve susuzluk do¤rudan kendileri ile ilgili uyar›c›lardan
etkilenirken, baz› bireyler için her tür nesne cinsel uyar›c› vazifesi görebilmektedir.
Ayr›ca cinsellik güdüsünün doyurulmas› ile organizma enerji harcarken, açl›k ve
susuzluk güdülerinin doyurulmas› ile organizmaya enerji sa¤lanmas› amaçlanmak-
tad›r. Açl›k ve susuzluk güdüsü birey istemese gereksinim olarak ço¤almaya de-
vam eder. Cinsellik güdüsünde ise uyar›lma hem birey taraf›ndan istenilir, bafllat›-
l›r ve devam›nda bu gerginlik giderilmeye çal›fl›l›r. 

Cinsellik ve di¤er birincil güdüler aras›ndaki farklar› tart›fl›n›z.

Uyar›c› Kaynakl› Güdüler
Ö¤renilmemifl güdüler aras›nda yer alan uyar›c› kaynakl› güdüler, d›fl uyar›c›lara
daha fazla ba¤l› olup, çevreden bilgi edinmeye yöneliktirler. Merak etme, kurcala-
ma gibi güdüler çevreyi araflt›rarak bireyi daha fazla bilgi toplamaya ve de¤ifltirme-
ye yöneltir (Morris, 2002).

Araflt›rma ve Merak
Karanl›k bir odada ne oldu¤u, daha önce bilmedi¤iniz bir yolun nereye gitti¤i, cep
telefonunun nas›l çal›flt›¤›na iliflkin sorular›n cevab›n› kifli bilmek ister. Baz› zaman-
lar elde edilecek cevaplar birey için çok önemli olmasa da sadece bilmek ile ilgili
bu güdü merak edilenin ne oldu¤unu anlama d›fl›nda bireye pek bir katk› sa¤lama-
maktad›r. Merak konusunda ise farkl› birçok
görüfl bulunmaktad›r. Baz› araflt›rmac›lar me-
rak kavram›n› bir duygu olarak nitelendirilir-
ken, Freud merak kavram›n› cinsel dürtünün
sosyal aç›dan uygun flekilde yans›t›lmas› ola-
rak nitelendirmektedir. Yine ayn› flekilde bir
k›s›m araflt›rmalar merak kavram›n› yaflam›n
anlam›n› bulma yolunda bir gereksinme ola-
rak ortaya koyarlarken, bir k›sm›nda da me-
rak, zekâ ve yarat›c›l›kla iliflkilendirilmifltir. 

Merak kavram› insanlar›n kendilerini gelifltirip, sürekli araflt›rmalar›na neden
olur. Merak daha iyisine ulaflma yolunda h›zland›r›c› bir güç olarak düflünülebilir.
Bireyler merak ile birlikte yeni durumlar› keflfedebilir ve keflfetti¤inden s›k›lan bi-
rey kendini daha ileri u¤rafllara yönlendirir. ‹lerleme ve geliflmenin temeli bu fle-
kilde merak ve araflt›rmadan geçer.

Kurcalama
Bireylerde var olan dokunma ve anlama iste¤inin dayan›lmazl›¤›ndan yola ç›karak
psikologlar, bireylerin baz› fleyleri dokunarak anlama gereksinimleri oldu¤unu ya
da baz› fleylerin dokunarak sakinleflmenin yolu oldu¤unu vurgularlar. Birey bilme-
di¤i yeni bir cihaz› kurcalayarak ne oldu¤unu anlama yönünde kendisini tatmin
edebilir. Öte yandan tesbih çekmek, s›n›fta derste kalem çevirmek, yüzü¤üyle oy-
namak gibi durumlarda da birey kurcalad›¤› maddelerle kendisini sakinlefltirir 

Sosyal Güdüler
Açl›k, susuzluk ve cinsellik gibi do¤ufltan sahip olunan güdülerin d›fl›nda bireyler
ö¤renme yoluyla yeni güdüler kazan›rlar. Bireyleraras› iliflkileri kapsayan bir ara-
da bulunma, güç ve baflar› gereksinimlerini gibi sosyal güdüler de insanlar›n dav-
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ran›fllar› üzerinde ö¤renilmemifl güdüler kadar etkilidir. Açl›k, susuzluk ve cinsel-
lik gibi güdüler tüm canl› türlerinde ortak güdülerken, ö¤renilmifl güdüler olan
sosyal güdüler biyolojik gereksinmelerden etkilenmelerine ra¤men toplum de¤er-
leri, yaflant›s›n›n etkisiyle flekillenmifl güdülerdir. Açl›k susuzluk güdülerinin gide-
rilmemesi bireyde biyolojik sorunlar yaratabilirken, ö¤renilmifl bu tarz güdülerin
giderilmemesi biyolojik sorunlara de¤il de daha çok bireyde s›k›nt› yaratarak psi-
kolojik sorunlar›n yaflanmas›na neden olabilmektedir. Bu tarz gereksinimler kül-
türden kültüre de¤iflebilmektedir. Türk toplumunda di¤erleri taraf›ndan onaylan-
ma ve di¤er bireyleri rahats›z etmeden onlarla uyum içinde yaflama gereksinimi
olan sosyal kabul gereksinimi daha bask›nken Amerikan toplumunda baflkalar›na
muhtaç olmadan kendi kendine yaflayabilme gereksinimi olan ba¤›ms›zl›k gereksi-
nimi daha etkilidir (Cücelo¤lu, 2006).

Baflar› Gereksinimi
Baflar› gereksinimi yap›lan bir ifli en iyi flekilde yerine getirme ve sonuçlar› ile ilgi-
li haz alma davran›fl› ile ilgilidir. Rekabetin yüksek oldu¤u endüstri toplumlar›nda
daha da ön plana ç›kan baflar› gereksinimi bireylerin davran›fllar›n›n üzerinde et-
kili olmaktad›r. Baflar› gereksinimi yüksek bireyler ortaya koyduklar› ifllerin daha
iyi olmas› için ifllerine daha çok özen gösterirler. Bu kiflilerin okul ve ifl hayat›nda
düflük baflar› gereksinimi olan bireylere oranla daha yüksek notlar ald›klar› ya da
daha üst pozisyonlara geldikleri görülmektedir. Örne¤in bu tarz kifliler için maafla
yap›lan zam paran›n maddi gücünden öte kiflinin bireysel baflar›s›n›n kan›t› oldu-
¤undan güdüleyici bir etkiye sahiptir. 

Baflar› gereksiniminde ailenin yetifltirme tarz›n›n önemli oldu¤u bilinmektedir.
Baflar› gereksiniminin kültürden kültüre de¤iflmesi bu konuda aile ve çevrenin
önemini ortaya koymaktad›r. Özellikle çocu¤un küçük yafllarda kendi seçimlerini
yapmas›na izin verilmesi, kendi paras›n› kazanabilmesi ve inisiyatif alabilmesi için
ba¤›ms›z bir kifli olarak büyütülmesi baflar› gereksiniminin artmas›na yol açacakt›r.
Bir flekilde ba¤›ms›z yap› bireyin yapacaklar›n›n sonuçlar›n›n kendisi ile ilgili oldu-
¤unun iflaretidir. Aileye ba¤›ml› yetiflen çocuk her davran›fl›n› aileyi memnun et-
mek ya da onlardan onay almak için gerçeklefltirecektir. Bir flekilde baflar› gerek-
sinimi yüksek bireyler için yapt›klar› iflin en iyi hatta kendileri için en mükemmel
flekilde yap›lmas› önemlidir. Bu noktada baflar› gereksiniminin baflar›s›zl›k korku-
su ile kar›flt›r›lmamas› gerekmektedir. Bu yüzden baflar›s›zl›k korkusu yüksek bi-
reyler baflar›l› olamayacaklar› ifller yerine baflar› olas›l›¤› yüksek iflleri tercih eder
ve baflaracak yeterlilikleri olsa dahi daha üst seviyedeki ifllerden kaç›n›rlar. 

‹liflki Kurma ve Ba¤lanma Gereksinimi
Toplumdaki di¤er insanlarla iliflki kurma onlarla yak›n olma
gereksinimi yine insan davran›fllar›n› flekillendiren önemli ge-
reksinimler içersinde yer almaktad›r. Birey toplum içersinde di-
¤erleri ile birlikte olma, onlar›n onay›n› alma, topluma uyma
gereksinimi gösterir. Örne¤in bir sosyal toplulu¤a üye olma,
dernek faaliyetlerine kat›lma ya da en basitinden bilet kuyru-
¤unda ya da otobüste yolculuk yaparken yan›n›zda oturan da-
ha önceden tan›mad›¤›m›z bir insanla bir sohbeti bafllatma ge-
reksinimi iliflki kurma gereksinimi ile ilgilidir. Birlikte olma ge-
reksinimi bireyden bireye farkl›laflabilir. Baz› bireyler di¤er in-
sanlarla iliflki kurma konusunda daha çok gereksinim duyarken
baz› insanlar için yaln›z bafllar›na kal›p insanlardan uzaklaflma
gereksinimi daha a¤›r basabilmektedir. 
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Kontrol Alt›nda Tutma Gereksinimi
Baz› bireyler çevrelerindeki olaylar ve kifliler üzerinde denetim kurma, onlar› kon-
trol edebilme gereksinimi duyarlar. Baz› toplumlarda kadercililik olarak, sonuçlar›
bekleyip görme gereksinimi daha fazlayken baz› toplumlarda durumu denetim al-
t›nda tutma ve istenilen yönde gitmesini sa¤layan gereksinim bask›n olabilmekte-
dir. Örne¤in, yafll›l›k döneminde çevreleri üzerinde denetim kurma inisiyatifi olan
kifliler, daha sa¤l›kl› ve uzun yaflama konusunda daha avantajl›d›rlar.

Sizce para iyi bir güdüleyici midir.? Tart›fl›n›z.

Ödülün Kayna¤›na Göre Güdülenme
Bireylerin güdülenmesinde ödüller önemli bir yer teflkil eder. Bu noktada bireyle-
rin güdülenmesinde içsel ve d›flsal kaynakl› ödüller farkl› flekilde bireylerin davra-
n›fllar›n› yönlendirir. Yap›lan iflin do¤as› gere¤i, iflin kendisinin ve içeri¤in ödül ni-
teli¤ini tafl›mas› birey için bir zevk ve tatmin sa¤l›yorsa bu tarz ödülleri içsel kay-
nakl› ödül olarak nitelendirmek mümkündür. H›zl› ve yeterli olma iste¤i, geliflme
arzusu, araba kullanmak, bilme ihtiyac›, yüksek yerden suya atlamak, bulmaca
çözmek gibi sadece al›nan haz için gerçeklefltirilen aktiviteler bu gruba girmekte-
dir. E¤er davran›fl›n gerçeklefltirilmesi için d›flar›dan bir ödül sunuluyor ve davra-
n›fl olufluyorsa bu durumda d›flsal kaynakl› ödülden söz etmek mümkündür. Bir ifl-
yerinde fazla mesaiye sadece prim ve yan ödemeler oldu¤u için kalan bir çal›flan
d›flsal kaynakl› ödülle güdülenmektedir. Kendisini gelifltirmek ve daha ilerde bu
çabas›yla daha iyi yerlere gelece¤ini düflünerek fazla mesaiye kalan bir çal›flan›n
davran›fllar›nda içsel kaynakl› ödülün etkisi oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Gereksinimler (‹htiyaçlar) Hiyerarflisi
‹nsanlarda güdüler en temelde ö¤renilmemifl
daha ilkel güdülerden, daha karmafl›k güdü-
lere uzanan bir yol izlemektedirler. ‹nsanc›l
psikolojinin savunucular›ndan Abraham Mas-
low insan davran›fllar›n› flekillendiren gerek-
sinimleri bir piramit fleklinde en temel gerek-
sinimlerden yukar› do¤ru en karmafl›k olan›-
na uzanan bir flekilde s›n›fland›rm›flt›r.

Piramidin en alt basama¤›nda açl›k, su-
suzluk gibi temel fizyolojik gereksinimler yer
al›rken, Maslow piramidin en üst noktas›na
insanlar›n tümüyle potansiyellerini ortaya
koymaya dönük kendini gerçeklefltirme ge-
reksinimini koymufltur. S›ras›yla en alt basa-
maktan yukar›ya do¤ru gereksinimler hiye-
rarflik olarak;

• açl›k susuzluk,nefes alma, cinsellik, uyku gibi temel fizyolojik gereksinimler, 
• ailenin, iflin, sahip olunan kaynaklar›n güvenli¤inin gereksinimi 
• aile, sosyal grup, yak›n arkadafll›k gibi ait olma ve sevgiye iliflkin sosyal ge-

reksinimler
• de¤er, baflar›, sayg›n›n takdir edilmesi gereksinimi 
• ahlak›n üstünlü¤ü, yarat›c›l›k,problem çözme gibi unsurlar› kapsayan ken-

dini gerçeklefltirme gereksinimi fleklinde s›ralanmaktad›r.
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Maslow’a göre piramidin alt taraf›ndaki gereksinimleri gidermeden üst taraftaki
gereksinimleri gidermek mümkün olmamaktad›r. Bir flekilde karn› doymayan ya
da güvenlik gereksinimi tam olarak karfl›lanmam›fl bir bireyin kendisine yeni bir
romantik iliflki aramas› ya da kendini gerçeklefltirme yolunda gereksinim duymas›
mümkün olamamaktad›r. Çok uzun süre aç kalm›fl birinin ilk yemek buldu¤u an-
da toplum kurallar›na göre hareket ederek yemek yemesi de bu do¤rultuda bek-
lenemez. ‹fl hayat›ndan örnek verecek olursak, ifle yeni giren bir kifli için öncelik-
li olarak amaç fizyolojik ihtiyaçlar› karfl›lamak yolunda al›nacak ücrettir. Daha son-
ra kifli iflyerindeki sosyal güvenlik haklar› gibi unsurlarla kendisini güvence alt›na
almak isteyecektir. Bu gereksinimleri gerçeklefltiren birey kendini iflyerine ait his-
sedecek ve iflini sevecektir. Bu gereksinimlerin de doyumundan sonra kifli yapt›¤›
ifl ile ilgili takdir ve sayg› görmek gereksinimi de doyurulan birey kendini gerçek-
lefltirme, elinden gelenin en iyisini ortaya koyma yolunda gereksinimini giderme
yolunu araflt›racakt›r. Kendini gerçeklefltirme noktas› bireyin elinden gelenin en
iyisini ortaya koyabilece¤i basama¤› ifade eder. Piramidin en üst noktas›ndaki ken-
dini gerçeklefltirme aflamas›na pek az say›da kifli ulaflabilmektedir. 

Piramitte bir üst basamaktaki gereksinimin giderilmesinde soru yafland›¤›nda
birey bir önceki basama¤a döner ve bu dönüfller bazen birey için s›k›nt›lar yarat›r.
Örne¤in, sevgilisinden ayr›lan bir kad›n, sevgi ve ait olma ihtiyac› tam doyurula-
mad›¤› için kendisini afl›r› flekilde yemek yemeye verebilir.

Zaman zaman Maslow’un gereksinimlerin hiyerarflisi ile ilgili yaklafl›m›na elefl-
tiriler yap›lmaktad›r. Örne¤in baz› ailelerde ekonomik s›k›nt›lar sonucu ilk basa-
mak olan temel fizyolojik gereksinimlerin giderilmesine iliflkin sorun yaflansa da
daha üst basama¤a ait bir arada bulunma gereksiniminin giderildi¤i görülmektedir.
Bu tarz aileler ekonomik durumlar› kötü olsa dahi birbirlerine ba¤l› bir flekilde bir
arada bulunmay› gerçeklefltirebilmektedirler. Öte yandan okumaya çok önem ve-
ren bir ailede yetiflen bir kifli aç bile olsa paras›n› yiyecek almak yerine kitap ala-
rak de¤erlendirebilir. 
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Örne¤in bir anne de ço¤u zaman kendi yemez, çocu¤una yedirir. Çocu¤u için
kariyerini noktalayan pek çok anne örne¤i bulunmaktad›r. Bazen yiyecek, bar›nak
ve güvenlik konusunda s›k›nt›lar yaflanan dönem ve bölgelerde sanatsal ve bilim-
sel çabalar›n en büyüklerinin ortaya ç›kt›¤›na tarih tan›kl›k etmifltir. 

Maslow’a göre gereksinimler hiyeraraflisinin en üst noktas› kendini gerçeklefl-
tirme basama¤›d›r. ‹nsanlar›n çok az› bu basama¤a ulaflabilmektedir. ‹nsanlar za-
man zaman kendini gerçeklefltirme basama¤›na gelmeseler de k›sa süreyle bu tec-
rübeyi yaflam›fllard›r. Verilen bir görevin tam anlam›yla yap›lmas›, hiçbir karfl›l›k
beklemeden yard›m edebilmek, bir sanat eseri karfl›s›nda hayranl›k duyabilmek,
anne-baba olundu¤unda hissedilen mutluluk gibi durumlar buna örnek olarak ve-
rilebilir. Tarihteki örnek kiflilerden yola ç›karak kendini gerçeklefltirme ile ilgili
benzer baz› kiflisel özellikleri gerçekli¤i verimli bir flekilde alg›lamak, belirsizli¤e
tahammül edebilmek, kendilerini ve baflkalar›n› olduklar› gibi kabul edebilmek,
yarat›c› olmak, bireylerden öte sorunlar üzerinde yo¤unlaflabilmek, iyi bir mizah
anlay›fl›na sahip olabilmek, insanl›¤›n refah›na odaklanabilmek, baflar›s›z deneyim-
lerini f›rsata dönüfltürebilmek, hayata daha nesnel bir aç›dan bakabilmek fleklinde
s›ralayabiliriz.

Maslow’un gereksinimler hiyerarflisine göre “Üst basamaktaki giderilemeyen bir gerek-
sinim alt basamaktaki gereksinimi daha çok istenir hale gelir” ifadesini bir örnekle
aç›klay›n›z.
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Güdü kavram›n› ve insan davran›fllar›n› flekil-

lendiren unsurlar› betimlemek.

Davran›fllar›n flekillenmesinde güdüler etkilidir.
‹stek, arzu ve dürtülerle ilgili bir kavram olan gü-
dü organizmay› uyararak organizman›n belli bir
amaç do¤rultusunda faaliyete geçmesini sa¤lar.
Güdü, davran›fla enerji ve yön veren güçtür; bu
güç organizmay› etkileyerek bir amaç için hare-
kete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, arzular›,
ihtiyaçlar›, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir
kavramd›r. Fizyolojik kökenli açl›k, susuzluk cin-
sellik gibi güdülere ise dürtü ad› verilmektedir.
Baflarma, toplumsal onay, statüye iliflkin duyulan
istek gibi davran›fl› yüksek seviyede yönlendiren
dürtüler de gereksinim olarak adland›r›l›r.. 

Güdülenme kuramlar›n› tan›y›p farkl› bak›fl aç›-

lar›n› tan›mak.

‹nsanlar›n davran›fllar›n› yönlendiren güdülenme
ile ilgili birçok farkl› yaklafl›m bulunmaktad›r. ‹n-
sanlar›n hayatta kalmalar›n› sa¤layacak temel ge-
reksinimlerinden mahrum kalmas›yla oluflan ge-
rilim hali ve bu durumdan dolay› organizman›n
harekete geçmesine yönelik dürtü kuram›, ye-
mekten sonra tok olsan›z dahi güzel kokan bir
keki yeme ihtiyac›n›n aç›kland›¤› özendirici uya-
r›c› kuram›, bireylerin neden yüksek sesli müzik
çal›nan disko gibi yerlere gitme gereksinimleri
ya da yüksek bir yerden yamaç paraflütü ile atla-
ma gereksinimleri oldu¤unu ortaya koyan en uy-
gun (optimal) düzeyde uyar›lma kuram›, belli bir
türe özgü davran›fl yap›lar› belirleyen içgüdü ku-
ram›, organizman›n bünyesine kat›lan maddele-
rin hangi yo¤unluk ve ne flekilde al›naca¤› ve
al›nan bu maddelerin aras›nda nas›l bir denge
kurulaca¤›n› aç›klayan biyolojik denge kuram›
güdülenme davran›fllar›n› farkl› aç›lardan aç›kla-
maktad›rlar.

Birincil ve sosyal güdüleri karfl›laflt›rmak, güdü-

lerin s›n›fland›r›lmas›nda etkili unsurlar› betim-

lemek.

Baz› güdüler biyolojik olarak tüm insanlarda gö-
rülürken baz› güdüler de toplumdan topluma de-
¤iflken bir yap› gösterirler. Baz› güdüler ise ö¤-
renme ile olufltu¤undan bireylere göre farkl›la-

flan güdüler de mevcuttur. Güdüler birincil gü-
düler ve sosyal güdüler olmak üzere iki gruptur.
Birçok organizmada ortak, ö¤renilmemifl, belli
bir biyolojik gereksinme durumu ile ortaya ç›k›p
davran›fl› yönlendiren güdüler birincil dürtüler
olarak adland›r›lmaktad›r. Açl›k susuzluk, cinsel-
lik gibi dürtüler bütün biyolojik gereksinimler bi-
rincil dürtüler aras›nda yer almaktad›r. Ö¤renil-
memifl güdüler aras›nda yer alan uyar›c› kaynak-
l› güdüler, d›fl uyar›c›lara daha fazla ba¤l› olup,
çevreden bilgi edinmeye yöneliktirler. Merak et-
me, kurcalama gibi güdüler çevreyi araflt›rarak
bireyi daha fazla bilgi toplamaya ve de¤ifltirmeye
yöneltir Açl›k, susuzluk ve cinsellik gibi do¤ufl-
tan sahip olunan güdülerin d›fl›nda bireyler ö¤-
renme yoluyla yeni güdüler kazan›rlar. Bireyle-
raras› iliflkileri kapsayan bir arada bulunma, güç

ve baflar› gereksinimleri gibi sosyal güdüler de
insanlar›n davran›fllar› üzerinde ö¤renilmemifl gü-
düler kadar etkilidir. Yap›lan iflin do¤as› gere¤i,
iflin kendisinin ve içeri¤in ödül niteli¤ini tafl›ma-
s› birey için bir zevk ve tatmin sa¤l›yorsa bu tarz
ödülleri içsel kaynakl› ödül, davran›fl›n gerçek-
lefltirilmesi için d›flar›dan bir ödül sunuluyorsa
d›flsal kaynakl› ödülden söz etmek mümkündür. 

Davran›fllar›n oluflmas›nda etkili gereksinimle-

rin birbirleriyle olan iliflkisi ve gereksinimler ara-

s› hiyerarflik yap›y› tan›mlamak. 

‹nsanlar ö¤renilmemifl ilkel güdüler kadar daha
karmafl›k güdülere de sahiptirler. Abraham Mas-
low’un insan davran›fllar›n› yönlendiren gereksi-
nimlerle ilgili en temel gereksinimlerden bafllaya-
rak piramit fleklinde en karmafl›k olan›na uzanan
gereksinimler kuram› hala popülerli¤ini korumak-
tad›r. Piramidin en alt basama¤›nda açl›k, susuz-
luk gibi temel fizyolojik gereksinimler yer al›r-
ken, Maslow piramidin en üst noktas›na insanla-
r›n tümüyle potansiyellerini ortaya koymaya dö-
nük kendini gerçeklefltirme gereksinimini koy-
mufltur. Maslow’a göre piramidin alt taraf›ndaki
gereksinimleri gidermeden üst taraftaki gereksi-
nimleri gidermek mümkün olmamaktad›r. Pira-
midin en üst noktas›ndaki kendini gerçeklefltirme
aflamas›na pek az say›da kifli ulaflabilmektedir. 

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



151.  Ünite  -Güdüler  ve  Güdülenme

1. Fizyolojik kökenli açl›k, susuzluk cinsellik gibi gü-
dülere ne ad verilir?

a ‹stek
b. Gereksinim
c. Güdü
d. Dürtü
e. ‹çgüdü 

2. Yemekten sonra tok olsan›z dahi, güzel kokan bir
keki yeme ihtiyac› hangi kuramla aç›klanabilir? 

a. ‹çgüdü Kuram› 
b. Özendirici Uyar›c› Kuram›
c. Bilinçd›fl› Güdülenme
d. Dürtü Kuram›
e. Biyolojik Denge Kuram›

3. Toplum içersinde di¤erleri ile birlikte olma, onlar›n
onay›n› alma, topluma uyma gereksinimine ne ad verilir? 

a. Güvenlik
b. Ba¤lanma
c. Sevgi
d. Kendini Gerçeklefltirme 
e. Dürtü

4. Afla¤›dakilerden hangisi birincil güdülerdendir? 
a. Baflar› 
b. Kontrol Alt›nda Tutma 
c. Tan›nma 
d. ‹liflki Kurma
e. Cinsellik

5. Bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin flekillenmesinde
bireyin alg›lar› ve anlay›fl›n›n etkili oldu¤u kuram afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. Dürtü Kuram› 
b. Cannon- Bard Kuram› 
c. James-Lange Kuram›
d. Sosyobiyolojik Kuram
e. Biliflsel Kuram

6. Bir ifli en iyi flekilde yerine getirme ve sonuçlar› ile
ilgili haz alma davran›fl›na ne ad verilir?

a. Güdülenme 
b. ‹liflki Kurma Gereksinimi
c. Baflar› Gereksinimi
d. Kontrol Alt›nda Tutma Gereksinimi
e. Kendini Gerçeklefltirme

7. Sabit içsel durumu iflaret eden, biyolojik denge ola-
rakda tan›mlanabilecek duruma ne ad verilir?

a. Güdülenme
b. ‹çgüdü
c. Bas›mlama
d. Homeostasis
e. Dürtü

8. Açl›k ve tokluk merkezinin bulundu¤u, vücutta aç-
l›k ile ilgili durumlar› afla¤›dakilerden hangisi yönlen-
dirmektedir?

a. Limbik sistem 
b. Hipotalamus
c. Omurilik 
d. Beyin
e. Beyincik

9. Bireylerin yüksek bir yerden yamaç paraflütü ile at-
lama gereksinimlerinin sebebini aç›klayan kuram afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. ‹çgüdü Kuram› 
b. Özendirici Uyar›c› Kuram›
c. En Uygun Düzeyde Uyar›lma Kuram›
d. Dürtü Kuram›
e. Biyolojik Denge Kuram›

10. Maslow’un gereksinimler hiyararflisine göre di¤er
tüm ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› durumunda ulafl›labilen
gereksinime ne ad verilir? 

a. Güvenlik Gerçeklefltirme 
b. Ba¤lanma Gelifltirme
c. Kendini Gerçeklefltirme 
d. Sevgi Gerçeklefltirme
e. Dürtü Gelifltirme 

Kendimizi S›nayal›m
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Kendi Motivasyonunu Kendin Artt›r

Motivasyon (güdülenme) k›saca bir ifli yapmak için his-
sedilen isteklilik olarak tan›mlanabilir. Motivasyonu art-
t›rma denildi¤inde akla ço¤u zaman kurum ve yönetici-
ler taraf›ndan çal›flanlar›n ifl verimlili¤ini artt›rmak için
al›nacak önlemler gelir. As›l önemli olan, kiflinin kendi-
sinden kaynaklanan, içinden gelen motivasyondur. Ak-
si bir durum zorunlu olarak ifl yapmaktan baflka anlam
tafl›maz. Di¤er yandan, insan›n içinden gelen isteklili¤i-
nin yaln›z d›flar›dan gelecek etkilerle etkinleflmesini
beklemek de do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Çaba göste-
rirse her insan›n kendi içindeki isteklili¤i artt›rmas›
mümkündür. 
Motivasyonunuzu gözden geçirin: Motivasyonu düflen
çal›flanlar ifle dört elle sar›lmaz ve yapt›¤› iflten psikolo-
jik doyum almaz. ‹flini sevmedi¤ini düflünmeye; her sa-
bah, yine ifle mi geldik diye düflünmeye bafllar. Çal›flt›-
¤› iflyerinde kendini oraya ait de¤ilmifl gibi hisseder.
Daha üretken ya da verimli olmak için ne yapabilirim
diye bir düflünce akl›ndan bile geçmez. Motivasyonu-
nuz düfltüyse hiçbir zaman bunun kendili¤inden ortaya
ç›kmas›n› ya da baflkalar› taraf›ndan artt›r›lmas›n› bek-
lemeyin. Etkin bir çaba içine girerek motivasyonu artt›r-
mak mümkündür. “Yapt›¤›m ifli sevmiyorum ki nas›l
motivasyonumu artt›ray›m?” diye düflünmeyin, motivas-
yon ço¤u zaman ifli sevmeyi de beraberinde getirir.
Hedeflerinizi belirleyin: ‹nsan›n belli bir hedefinin ol-
mas› her zaman motivasyonu olumlu etkileyen bir et-
mendir. Kendinize k›sa ve uzun vadeli hedefler belirle-
yin. Fakat hedeflerinizi yaln›z iflyeri ile s›n›rl› tutmay›n;
yaflamdaki hedeflerinizi, kiflisel ve profesyonel hedefle-
rinizi gözden geçirin. Mu¤lak, belirsiz ya da genel he-
deflerden kaç›n›n. Hedefin mutlaka “büyük” bir hedef
olmas› gerekti¤i düflüncesinden uzak durun. Uzun va-
deli ve gerçekleflmesi göreceli daha zor olan hedefler
yan›nda günlük basit hedefler de seçin. 
Kendi sorumluluklar›n›z› görün: Ülkemizde her alan-
da yayg›n olarak görülen “olup bitenden bir baflkas›n›
sorumlu tutma ve kendi sorumlulu¤unu bütünüyle yok
sayma” tutumu motivasyonu olumsuz etkileyen bir yak-
lafl›md›r. Kuflkusuz, baz› konularda sorumluluk büyük
oranda bir baflkas›na ait olabilir. Fakat baflkalar›n› suç-
lama ve sorumluluklara tak›l›p kalmak kör bir kuyudur;
içine düfltünüz mü ç›kamazs›n›z. 
Bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerinizi gelifltirin: ‹nsa-
n›n bildi¤i, deneyim sahibi oldu¤u, beceri ve yetenek-

lerine uygun bir iflte çal›flmas› motivasyonu çok olumlu
etkileyen bir etmendir. Bilgi, beceri, deneyim ve yete-
nekleriniz yapt›¤›n›z ifle uygun de¤ilse kendinizi gelifl-
tirmenin yollar›n› bulun. Olmak istedi¤iniz yerde ola-
bilmek için edinmeniz gerekenleri belirleyin ve edin-
mek için çaba harcay›n.
‹fl yerinde ekip içindeki rolünüzü gözden geçirin: ‹fl ye-
rinde ekip içindeki rolünüzün size uygun olup olmad›-
¤›n›, farkl› bir rolde olmak isteyip istemedi¤inizi düflü-
nün. Fakat istemenin tek bafl›na yeterli olmad›¤›n›, iste-
diklerinizin gerçekleflebilmesi için koflullar› do¤ru bi-
çimde de¤erlendirmeniz ve harekete geçmeniz gerekti-
¤ini unutmay›n. Rolünüzü de¤ifltirmek için neler yap-
man›z gerekti¤ini belirleyin ve yapman›z gerekenleri
gerçeklefltirmek için elinizden gelen her türlü çabay›
gösterin. 
Enerjinizi neyin tüketti¤ini belirleyin: Motivasyon dü-
flüklü¤ünün en önemli göstergelerinden biri de ifl yap-
mak için gerekli olan ruhsal enerjinin tükenmifl olmas›-
d›r. Enerjinizin tükendi¤ini hissediyorsan›z bunun kay-
naklar›n› belirlemeye çal›fl›n. Yapt›¤› ifli sevmeme, çal›-
flanlar›n enerjisini en çok tüketen etmenlerden biridir.
Di¤er yandan, “a¤›r ifl yükü”, “afl›r› rekabetin oldu¤u or-
tam”, “çal›flan›n hay›r diyememe huyu”, “zaman yöneti-
minde baflar›s›z kalma”, “yaflad›¤› çat›flmalar› çözeme-
me”, “ifl yerinde yaflanan anlaflmazl›klar”, “kötü bir yö-
neticiyle (takdir etmeyen, sürekli elefltiren, iflten baflka
bir fley düflünmeyen, anlay›fls›z, adalet duygusu gelifl-
memifl) ya da ifl arkadafllar› (bir sorun yafland›¤›nda
destek olmayan, kaytarma yanl›s›) ile çal›fl›yor olma”
çal›flanlar›n enerjilerini tüketen en önemli etmenler ara-
s›nda say›labilir. Sizi en çok tüketti¤ini düflündü¤ünüz
etmenleri belirledi¤inizde onlar› çözmek için gerekli
olan çabay› gösterin.
Psikolojik ve sosyal gereksinimlerinizi gözden geçirin:

Temel gereksinimleri karfl›lanan bir kiflinin motivasyo-
nunu en çok etkileyen etmenler aras›nda “takdir edil-
me”, “ait hissetme”, “sayg› görme”, “yetki kullanma” ve
“kendini gerçeklefltirme” say›labilir. ‹fl yerinde bu ge-
reksinimleri karfl›lanmayan insanlar kolayca motivas-
yonlar›n› kaybederler. Bu gereksinimlerden hangileri-
nin sizin için daha çok önem tafl›d›¤›n› belirleyin. En
önemsedi¤iniz gereksiniminiz ifl yerinde karfl›lan(a)m›-
yorsa bu gereksiniminizi karfl›laman›n baflka bir yolunu
mutlaka bulun. Örne¤in, “takdir edilme” sizin için çok
önem tafl›yorsa ve yöneticilerinizin yönetim tarz›nda

Yaflam›n ‹çinden

“
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çal›flanlar› takdir etme bulunmuyorsa, onlar taraf›ndan
takdir edilmeyi beklemeyin. Öncelikle kendi kendinizi
takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi ö¤renin ve bu gereksi-
niminizi karfl›laman›n baflka yollar›n› bulmaya çal›fl›n. 
Kendinizi tan›y›n: Çal›flanlar›n ve yöneticilerin kiflilik
özellikleri ifl yerinde motivasyonu etkileyen en önemli
etmenler aras›nda bulunmaktad›r. Hem kendinizin hem
yöneticinizin motivasyonunuzu olumlu ve olumsuz et-
kileyen kiflilik özelliklerini belirleyin. Yöneticinizin kifli-
lik yap›s›n› de¤ifltiremeyece¤iniz için, onun bu davra-
n›fllar› ile nas›l bafl edece¤inizi ö¤renin. Motivasyonu-
nuzu olumlu etkileyen kiflilik özelliklerinizi daha ön
plana ç›karmaya çal›fl›rken, olumsuz etkileyen özellik-
lerinizi de¤ifltirmeye çal›fl›n. Hay›r diyemeyen bir kifli
iseniz hay›r demeyi, isteklerini söyleyemeyen bir kifli
iseniz istek ve gereksinimlerinizi söylemeyi, al›ngan bir
kifli iseniz al›nmamay›, çekingen bir kifli iseniz daha gi-
riflken olmay› ö¤renin.
Kiflisel vizyonunuzu yarat›n: Yaflamdan, insanlardan

ve kendinizden beklentilerinizi gözden geçirin. Nas›l
bir hayat yaflamak, nas›l bir insan olmak istedi¤inizi ve
bunlar› neden istedi¤inizi belirleyin. Yaflam›n›z› oluru-
na b›rakmay›n, yönlendirin. Kiflisel vizyonunuz ile yal-
n›z günü kurtarmay› de¤il, gelece¤inizi kurmay› hedef-
leyin. Kendinize uygun bir vizyon gelifltirdi¤inizde, bu-
nun yaflam›n›za yön verece¤ini ve anlam kataca¤›n›
unutmay›n. Vizyonunuzu bir kez oluflturduktan sonra,
onu bir kenarda b›rakmay›n; ona sahip ç›k›n ve gerçek-
lefltirmeye çal›fl›n.
Ruhsal durumunuzu kalk›nd›r›n: ‹nsan yaflam› bir bü-
tündür; ifl yaflam›n›n, yaflam›n di¤er alanlar›n› etkiledi¤i
gibi, yaflam›n di¤er alanlar› da ifl yaflam›n› etkiler. Ara-
d›¤›n›z huzuru ve mutlulu¤u ifl yerinizde bulam›yorsa-
n›z ve bunu düzeltemiyorsan›z, bu eksikli¤i yaflam›n›-
z›n di¤er alanlar› ile doldurun. Motivasyonsuzlu¤unu-
zun yaln›z ifl yaflam›nda de¤il yaflam›n›z›n her alan›nda
oldu¤unu düflünüyorsan›z depresyon yafl›yor olabilece-
¤inizi ve profesyonel bir yard›m alman›z gerekebilece-
¤ini unutmay›n.

Kaynak: Erol Özmen
http://www.gencgelisim.com/v2/content/view/1118/1/

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güdü ve Duygu Kavram›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güdülenme Kuramlar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Güdüler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güdülerin S›n›fland›r›lma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Güdüler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güdülenme Kuramlar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birincil Güdüler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güdülenme Kuramlar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise”Maslow’un gereksinimler hi-
yerarflisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”
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S›ra Sizde 1

Cinsellik güdüsü birincil güdüler aras›nda yer almas›na
karfl›n açl›k ve susuzluk güdülerinden farkl›d›r. Uzun
süre aç ve susuz kalan bireyin yaflam› tehlike alt›ndad›r.
Fakat uzun süre cinsel ihtiyaç giderememe benzer fle-
kilde organizman›n yaflam› için tehdit oluflturmaz. ‹n-
sanlarda cinsel güdüyü uyand›racak uyar›c› say›s› ol-
dukça fazlad›r. Bir yiyecek ya da içecek görüntüsü aç-
l›k ve susuzluk ile ilgili uyar›c› vazifesi görürken, her
tür nesne insanlara cinselli¤i ça¤r›flt›rabilir. Bir flekilde
açl›k ve susuzluk do¤rudan kendileri ile ilgili uyar›c›lar-
dan etkilenirken, cinsellik için özellikle sapk›nl›k nok-
tas›nda her unsur uyar›c› olabilir. Cinsellik güdüsünün
doyurulmas›nda organizma enerji harcar. Açl›k ve su-
suzluk güdülerinin doyurulmas› organizmaya enerji sa¤-
lar. Açl›k ve susuzluk güdüsü birey istemese de gerek-
sinim olarak ço¤almaya devam eder. Ancak gereksini-
min doyurulmas› ile son bulur. Cinsellik güdüsünde ise
uyar›lmay› birey ister ve bafllat›r ve devam›nda bu ger-
ginlik kendisi taraf›ndan giderilmeye çal›fl›l›r. 

S›ra Sizde 2

Paran›n kendisi birçok insan için güdüleyici bir kav-
ramd›r. Fakat güdülenme sürecinde birçok kifli için pa-
ra farkl› gereksinimlerin giderilmesine yönelik olarak
kullan›labilecek bir araçt›r. Baz› insanlar paray› en te-
mel gereksinimlerinin doyurulmas› için kullanabilirler.
Baz› insanlar ise para ile kendilerini daha güvende his-
sedebilirler. Baz› insanlar ise para sayesinde di¤er in-
sanlar taraf›ndan daha çok takdir göreceklerini düflüne-
rek paray› bir sosyal gereksinimin arac› olarak düflüne-
bilirler. Baz› insanlar içinse para belki de kendilerini
gerçeklefltirebilmenin anahtar› olabilmektedir. Öte yan-
dan para baz›lar› için baflar›n›n baz›lar› içinse di¤er bi-
reyleri kontrol alt›nda tutman›n bir göstergesidir. 

S›ra Sizde 3

Genel olarak ö¤rendi¤imiz gibi Maslow’un gereksinim-
ler hiyerarflisine göre bir üst basamaktaki gereksinimin
belirgin hale gelebilmesi için alt basamaktaki gereksi-
nimin giderilmesi gerekmekteydi. Ekonomik anlamda
s›k›nt›lar çeken bir kiflinin ilk basamakta yer alan fizyo-
lojik gereksinimleri yerine getirmede zorluklar çekti¤i-
ni varsayal›m. Bu kiflinin daha üst basamaklarda yer
alan sosyal gereksinimleri yerine getirmesi gidip de bir
sivil toplum örgütünde aktif olarak çal›flmas›n› bekle-
yemeyiz. Bu durumun tam tersi flekilde üst basamakta-
ki gereksinimini gideremeyen bir kifli için daha alt ba-
samaktaki gereksinim önem kazan›r ve birey bu ihtiya-
c›n› gidermeye çal›fl›r. Örne¤in kocas›ndan ayr›lan bir
kad›n kendisi için önemli güvenlik, sevgi ve ait olma
gibi baz› gereksinimlerini gideremedi¤inden daha alt
basamak olan fizyolojik gereksinimlerin giderilmesine
yönelecek ve kendini belki de afl›r› flekilde yemek ye-
meye verebilecektir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Duygu-heyecan kavram›n› ve insan davran›fllar›nda etkilerini betimleyebilecek,
Duygu-heyecan sürecini tan›y›p süreci betimleyebilecek,
Duygu kuramlar›n› tan›y›p farkl› bak›fl aç›lar›n› karfl›laflt›rabilecek,
Duygular›n ifadesi ile ilgili olarak sözsüz iletiflim unsurlar› ile bunlar›n ne fle-
kilde farkl›laflt›¤›n› aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Plutchik
• Plasebo
• James-Lange kuram›

• Cannon-Bard kuram›
• Jest ve Mimikler 
• Biliflsel kuram

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Birey ve Davran›fl Duygular

• DUYGU HEYECAN KAVRAMI
• DUYGU-HEYECAN SÜREC‹
• DUYGU-HEYECAN KURAMLARI
• DUYGU-HEYECANLARIN ‹FADES‹
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DUYGU-HEYECAN KAVRAMI
Gecenin bir saatinde karanl›k bir sokakta duydu¤unuz tan›mlanamayan bir ses
ad›mlar›n›z›n daha da h›zlanmas›na yol açabilir. Baz› davran›fllarda bulundu¤umuz
zaman ço¤unlukla bu davran›fllar›n sebeplerinin fark›na varamayabiliriz. K›zg›n ol-
du¤umuz zaman bir arkadafl›m›za ba¤›rd›¤›m›zda belki öfkemizin fark›nda olama-
yabilir, herhangi bir duygusal film izledikten sonra aniden kap›ld›¤›m›z a¤lama nö-
betinin sebebini de anlayamayabiliriz. Tüm bu davran›fllar›m›z ve benzerlerinin te-
melinde duygular ve heyecanlar bulunmaktad›r.

Yaflanabilecek herhangi bir olumsuz olay, olay› yaflayan farkl› kifliler tara-
f›ndan farkl› flekillerde alg›lanabilmekte ve sonuç olarak farkl› duygular› orta-
ya ç›karabilmektedir. Örne¤in ayn› aileden üyelerin bir arada bulundu¤u bir
ortamda çok sevilen bir dizi film izlenirken elektriklerin gitmesi ailedeki üye-
lerin her biri taraf›ndan farkl› olarak alg›lan›p farkl› duygular› aç›¤a ç›karabilir.
Anne en sevdi¤i diziyi kaç›rd›¤› için öfkeye kap›labilir. Baba ise elektriklerin
bu kadar çok gitmesine sinirlenebilir. Çocuk ise, anne ve babas› kendisine da-
ha çok vakit ay›raca¤› için elektriklerin gitmesine sevinip mutlu olabilir. Çocu-
¤un bu durumu olumlu olarak alg›lamas›, daha olumlu duygular yaflamas›na,
anne baban›n yaflad›¤› engellenmeye ba¤l› duygular ise sald›rganca davranma-
lar›na neden olabilir. Çocu¤un sordu¤u bir soruyu tersleyerek cevaplamak ya
da ona k›z›p ba¤›rmak gibi davran›fllar bu durumun sonucunda ortaya ç›kan
farkl› davran›fllar olabilir. 

Duygular-heyecanlar davran›fllar›n ortaya ç›kmas›nda etkili karmafl›k süreç-
lerdir. K›saca bireyin herhangi bir fley hakk›ndaki hissettikleri olarak tan›mla-
nabilecek olan duygular asl›nda harekete geçmeyi sa¤layan dürtülerdir ve bi-
rey olarak insan›n yaflamla bafl edebilmesi için acil plan yapabilecek flekilde
programlanm›flt›r. Duygu sözcü¤ü kök itibariyle Latince hareket etmek anlam›-
na gelen “motere” kelimesinden türemifltir. Bir baflka ifade ile duygu kelimesi
anlam olarak “Emotion” (E-motion) yani hareket halindeki enerjiden gelmekte-
dir. Genel olarak ‹ngilizceden tercümede dilimize baz› kaynaklarda duygu ba-
z› kaynaklarda ise heyecan olarak aktar›lmaktad›r. Heyecan kavram› dilimizde
bir anda oluflan, k›sa süreli ve daha yo¤un bir flekilde hissedilen, içersinde fiz-
yolojik unsurlar› etkin bir biçimde bar›nd›ran durumlar için kullan›lmaktad›r.
Günlük dilde anl›k durumlarla beraber daha uzun süreli hissedilenler için duy-
gu kelimesi daha çok kullan›lmaktad›r. 

Duygular



Duygular çevresel unsurlar ile dav-
ran›flsal sonuçlar aras›nda ba¤lay›c› rol
üstlenmektedir. Duygular bu noktada
uygun davran›fl e¤ilimlerinin tepkilerini
haz›rlar ve harekete geçirir (Lord ve Kan-
fer, 2002). Bu durumla iliflkili olarak duy-
gular› kendimizle ilgili istekleri sürdür-
mek ad›na karmafl›k, flekillenmifl, orga-
nizmaya özgü tepkiler olarak tan›mla-
mak mümkündür. Bir flekilde duygular-
heyecanlar bulunulan ortam›n alg›lan-
mas›yla ortaya ç›kan, iç organlar› hare-
kete geçirerek beden, davran›fl ve bi-
linçte farkl›l›k oluflturarak kendini his-
settiren süreçlerdir (Cücelo¤lu, 2006). 

DUYGU-HEYECAN SÜREC‹
Duygu yaflant›s› vücutta farkl› düzeylerde gerçekleflir. Bu düzeylerin olufl s›ras›
farkl› kuramlar aç›s›ndan farkl› flekilde tan›mlansa da, bu üç düzey tüm duygu ya-
flant›lar›nda tecrübe edimektedir. Bu üç düzeyden ilki öznel yaflant› deneyimi her
bireyin yaflad›¤› öznel bir duygu yaflant›s›d›r. Tüm bireyler duygular› kendi edin-
dikleri alg›lay›fl çerçevesi dahilinde yaflarlar. Bireyin olaylara bak›fl›, alg›lay›fl› o
duyguyu ne ölçüde ve nas›l yaflayaca¤›n› flekillendirir. Di¤er bireylerin bu duygu-
yu o kifli gibi hissetmesi onun gibi anlamland›rmas› mümkün de¤ildir.

Duygu yaflant›s› ile ilgili bir di¤er düzeyde duygusal davran›fl düzeyidir. Bire-
yin yaflad›¤› duyguyla ilgili ortaya koydu¤u davran›fl bize ya da di¤er insanlara
duygu ile ilgili ipucu verir. Kifli a¤l›yorsa ya da gülüyorsa onun üzüldü¤ünü ya da
sevindi¤ini söylemek mümkündür. Bireyler kendi duygular›n› do¤rudan kendi his-
settiklerinden, di¤er inssanlar›n duygular›n› ise ancak onlar›n davran›fllar›ndan ö¤-
renebilmektedir. 

Duygusal yaflant› ile ilgili üçüncü düzey ise vücutta gerçekleflen fizyolojik olay-
lard›r. Yaflan›lan duygu durumuna göre de¤iflkenlik gösteren, kalp at›fl›nda, soluk
al›fl veriflinde h›zlanma, mide ve barsak hareketleri gibi durumlar buna örnek ola-
rak verilebilir.

Bu üç düzey yaflan›lan duygu durumu ile ilgili olarak birbirleriyle iliflkili bir bi-
çimde ortaya ç›kar. Bir birey duygu ile ilgili heyecan durumu yaflar. Sonras›nda
baflkas› taraf›ndan bilinmeyen bu duygu durumu davran›fla yans›r ve paralel flekil-
de bu duruma iliflkin fizyolojik de¤iflimler ortaya ç›kar.

Genel olarak duygularla ilgili bilinen süreç, tehdit edici bir olay ya da durumla
bafllay›p bu duruma iliflkin düflünce ve alg›lama ile devam eder. Arkam›zdan yak-
laflan ad›mlar›n arkadafl›m›za ait oldu¤unu düflünmek ile bu ad›mlar›n bize zarar
verebilecek yabanc› birine ait oldu¤unu düflünmek aras›nda fark olacakt›r. Bu al-
g›lama sonucunda ortaya ç›kan düflünce davran›fl› meydana getirecektir. Arkan›z-
dan yaklaflan kiflinin size zarar verecek bir kifli oldu¤una dair düflünceniz sizin h›z-
l› ad›mlarla koflarcas›na uzaklaflmak iste¤inizi harekete geçirecektir. Bu tüm süreç
boyunca bedeniniz sizi fizyolojik olarak bu kaç›fl durumuna haz›rlayacakt›r. Örne-
¤in vücudunuzdaki kan kaç›fl plan› yapma ve karar vermede etkin olarak kullan›l-
mak üzere beyne ve daha h›zl› harekete geçebilme ad›na iskelet kaslar›na yönlen-
dirilecektir. Bu süreçte vücudun ani ve h›zl› hareket edebilmesi için kanda daha
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Duygular her yaflta
uygun davran›fl
tepkilerini haz›rlar.



fazla oksijenin olmas› gerekmektedir. Öfke ya da korku benzeri yo¤un duygular fi-
ziksel de¤iflimleri de beraberinde getirir. Korku ile beraber kalbin at›fl› h›zlan›r,
a¤›z kurumaya bafllar, terleme, titreme ve midede yanma ve s›k›flma gibi belirtiler
görülür. Vücutta meydana gelen de¤iflimlerin birço¤u otonom sinir sistemi ile ba¤-
lant›l› sempatik bölümün harekete geçmesiyle ilgilidir. Davran›fl›n Fizyolojisi üni-
tesinden hat›rlanaca¤› üzere korku ya da öfke gibi duygu durumlar›nda sempatik
bölümle iliflkili olarak 

• Kalp at›fl› ve solunum artar.
• Göz bebekleri büyür.
• Salya salg›lanmas› ketlenir.
• Kan acil durum sebebiyle kullan›lmak üzere mide barsaklar yerine karar

vermede kullan›lmak üzere beyne harekete geçmede kullan›lmak üzere is-
kelet kaslar›na yönelir.

• Kan flekeri enerji sa¤lama ad›na kanda daha yo¤un hale gelir. 
• Kan›n p›ht›laflma h›z› artar.
• Deriden kan›n çekilmesiyle tüyler ürperme neticesinde dikleflir.
Yo¤un duygu durumu geçti¤inde

ise parasempatik bölüm dengeleyici
sistemlerle vücudu normale döndür-
mektedir. 

Duygularla birlikte ortaya ç›kan
fizyolojik tepkiler yalan makinas›n›n
da çal›flma temelini oluflturur. Ola-
¤andan farkl› flekilde ortaya ç›kan
kalp at›fl›ndaki art›fl, a¤›z kurumas›
ve benzeri fizyolojik belirtiler kiflinin
heyecanland›¤›n› ve ola¤an durum-
dan farkl› tepkiler verdi¤ini ortaya
koyarak kiflinin yalan söyleyip söyle-
medi¤i hususunda karar verilmesini
sa¤lamaktad›r. 

Duygu ve Davran›fl ‹liflkisi
Psikolojinin ana çal›flma alan› insan davran›fllar› ve ard›nda yatan süreçler oldu¤u-
na göre davran›fllar›n flekillenmesinde önemli bir yere sahip duygular da psikolo-
jinin do¤rudan çal›flma alan›na girmektedir. Davran›fl›n oluflmas›nda duygular da
temelde güdüleyici güçler olarak tan›mlanabilirler. Duygular bir davran›fl› bafllatan,
sürdüren ve yönlendiren süreçlerdir. Bu sebeple duygular da güdüler gibi insan
davran›fl›n›n oluflmas›na öncülük ederler. ‹nsan davran›fl›n› flekillendirmede güdü-
lerin ve duygu-heyecanlar›n farkl›laflmas› söz konusudur. Güdülerin genel olarak
hangi davran›fllarla sonlanaca¤›n› kestirmek daha mümkündür. Ac›kan bir kiflinin
yemek yeme davran›fl›na yönelece¤ini, susayan bir kiflinin susuzlu¤unu giderme
yolunda bir tak›m çözüm aray›fllar›na gidece¤i tahmin edilebilir. Fakat yaflanan
duygu ve heyecanlar sonucunda herkeste ortak davran›fl›n oluflaca¤› gibi bir ç›ka-
r›mda bulunmak yanl›fl olacakt›r. Örne¤in arkadafl›na öfkelenen bir kifli yaflad›¤›
duyguyu çevresine karfl› sald›rganca davran›fllar sergileyerek ortaya koyabilir. Bir
di¤er kifli ise ayn› duygu karfl›s›nda içine kapan›p saatlerce a¤layabilir. Sonuç ola-
rak duygular davran›fl› harekete geçirir fakat bu süreçte insandan insana farkl›la-
flan davran›fl flekillerini görmek mümkündür. Süreç içerisinde bireyin karmafl›k
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Yalan makineleri
kiflinin sorulan
sorular karfl›s›nda
heyecan›n›
fizyolojik tepkilerini
ölçerek ortaya
koymaktad›r.



davran›fllar›n› harekete geçiren duygular bireyi her duruma özgü ve bireyden bire-
ye farkl›laflan davran›fllara yönlendirmektedir. 

Bireylerin yaflad›klar› duygular kendi davran›fllar›n› harekete geçirebildi¤i gibi
ayn› zamanda di¤er insanlar›n da davran›fllar›n› harekete geçirebilmektedir. Birey-
lerin yaflad›klar› duygular bulunduklar› ortam›n duygusal atmosferini de de¤ifltire-
bilmektedir. Öfkeli bir flekilde eve gelen koca evdeki ortam›n da benzer flekilde
kendi duygu durumundan etkilenmesine neden olabilecektir. Yine ayn› flekilde
nefleli ve mutlu bir flekilde derse giren bir ö¤retmenin bu duygu durumu s›n›ftaki
di¤er ö¤rencileri de etkileyecektir. Bir nevi dugular›n bulaflmas› olarak da adland›-
rabilece¤imiz bu durum sonucunda sadece bireyin kendisi de¤il çevresindeki di-
¤er bireylerin de davran›fllar› bu duygu durumundan etkilenir hale gelecektir. 

Hayatta kalma ve organizman›n devam›n› ve toplumsal uyumunu sa¤lamada duygular ne-
den önemlidir? Tart›fl›n›z.

Öte yandan bireyin duygular› bireyi harekete geçirdi¤i gibi belli bir ifli gerçeklefl-
tirme aflamas›nda bireyin performans›n› da etkilemektedir. Belli bir iflte baflar› sa¤la-
ma ad›na duygu yo¤unlu¤unun en uygun seviyede olmas› gerekir. Yerkes-Dodson Ya-
sas› olarak bilinen yasaya göre herhangi bir iflten önce kiflideki kayg› düzeyinin çok
yüksek olmas› bireyin asl›nda rahatl›kla gerçeklefltirebilece¤i bir ifli yaparken s›k›nt›
yaflamas›na neden olabilmektedir. Öte yandan çok az duygu yaflamak; örne¤in yap›-
lacak iflle ilgili çok az kayg› yaflamak da kiflinin performans›na olumsuz flekilde etki
edebilmektedir. Bir sporcu bir müsabakadan önce müsabakay› hafife ald›¤›nda ya da
oldu¤undan fazla duygu yo¤unlu¤u yaflayarak afl›r› kayg›land›¤›nda sonuçlar› itibariy-
le performans›nda sorunlar yaflayabilecektir. Bu noktada yaflanan gerginlik güvensiz-
lik ve korkuyu do¤urarak baflar›s›zl›¤› getirmektedir. Birçok insan günlük hayat›nda,
s›navlarda, kalabal›k bir gruba yap›lacak sunumlarda benzer durumlar› yaflamaktad›r.
‹nsanlar yaflan›lan duygu yo¤unlu¤una göre bazen günlük yaflant›lar›nda kolayl›kla
yapabildikleri ifllevleri bile yerine getiremeyecek duruma düflebilmektedirler. Örne¤in
bir kifli trafikte sinirlendi¤inde ya da birisiyle tart›flt›¤›nda ortaya ç›kan gerilim ve k›z-
g›nl›k duygusu gün içinde daha sonras›nda bireyin her zaman zorlanmadan kolayl›k-
la gerçeklefltirdi¤i araba kullan›m fleklini ve performans›n› etkileyebilecektir.
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Genel olarak tüm duygular fizyolojik de¤ifliklikler ve kal›plaflm›fl beden ve yüz
ifadeleri ile birlikte ortaya ç›kar. Bu duygusal tepkiler birçok kültürde farkl›laflsa da
bu duygusal tepkilere benzer flekilde öznel yarg›lar da efllik etmektedir. Duygula-
r›n ifadesi beyindeki limbik sistem ve otonom sinir sistemi taraf›ndan koordine edi-
lir. Sa¤ beyin yar›mkürenin duygular›n yönetimi baz›nda daha etkin oldu¤unu söy-
lemek mümkündür.

Duygular›n S›n›fland›r›lmas›
Davran›fllar›n oluflmas›nda duygular› s›n›flama konusunda araflt›rmac›lar›n üzerin-
de uzlaflt›¤› ortak temel bir nokta bulunmamaktad›r. Baz› araflt›rmac›lar duygular›
olumlu ve olumsuz duygular fleklinde s›n›flarken baz› araflt›rmac›lar da duygular›n
hofla giden ve hofla gitmeyen duygular olarak ikiye ayr›ld›klar›n› ifade etmektedir-
ler. Duygular› s›n›fland›rma ile ilgili önemli çabalardan biri Robert Plutchik taraf›n-
dan ortaya konulmufltur. Plutchik (1980) bireylerin uyum sa¤lay›c› davran›fllar›n›
güdüleyen duygular› sekiz temel kategoriye ay›rm›flt›r. Çevreye uyumu sa¤layan
bu duygular:

• korku 
• sevinç/nefle 
• öfke/ k›zg›nl›k 
• üzüntü/hüzün 
• tiksinti/i¤renme 
• umut/beklenti
• kabul etme/edilme 
• hayret/flaflk›nl›k/sürprizdir.
Belirtilen tüm duygular›n çevreye uyum sa¤lama

ad›na bir ifllevi oldu¤u düflünülmektedir. Örne¤in;
korku do¤ada canl›lar›n kendilerini koruma ad›na
tepkisel davran›fllar› haz›rlamalar›na yard›mc› olur-
ken, öfke ve k›zg›nl›k ise bu noktada sald›rgan dav-
ran›fl›n gerçeklefltirilerek tehlikenin bertaraf edilmesi-
ne imkân tan›r. 

Plutchik duygular› belirli bir s›ralamaya göre dize-
rek bir duygu çemberi/tekerle¤i oluflturmufltur. fiekil
2.1.’de görüldü¤ü üzere bu çemberde birbirleriyle
komflu olan duygular karfl›lar›nda veya onlara daha
uzak olan duygulara k›yasla birbirlerine daha çok ben-
zemektedirler. Çemberde karfl›l›kl› olarak yer alan duy-
gular birbirlerinin tersi bir duruma iflaret ederler. Örne-
¤in; beklenti-sürpriz, nefle üzüntü gibi. Bunun yan›nda duygu çemberinde farkl›
duygular birleflerek daha farkl› ve genifl çapta duygular elde edilebilmektedir. 

Örne¤in; 
• nefle ve beklenti bir araya gelerek iyimserli¤i; 
• kabul etme ve korku bir araya gelerek teslim olmay›; 
• sürpriz ve üzüntü bir araya gelerek hayal k›r›kl›¤›n›, 
• öfke ve i¤renme bir araya gelerek hor görmeyi, 
• nefle ve kabul etme bir araya gelerek aflk›/sevgiyi  
• beklenti ve öfke bir araya gelerek h›rç›nl›¤›/sald›rganl›¤›
• korku ve sürpriz/flaflk›nl›k bir araya gelerek dehfleti
• i¤renme ve üzüntü bir araya gelerek piflmanl›¤› meydana getirmektedir. 
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Duygu çemberinde gösterilen duygular da farkl› yo¤unluk ve fliddet aç›s›ndan
kendi içlerinde derecelendirilir. Örne¤in korku ile ilgili duygu ayn› zamanda duy-
gunun yo¤unlu¤una iliflkin olarak farkl› seviyelerde olabilir. Hayati tehlike durum-
lar›, organizman›n bütünlü¤üne yönelik olas› tehditler gibi durumlar duygular›n
daha çabuk bir flekilde aktif olmas›n› sa¤lar. Bu gibi durumlarda organizma duy-
gular arac›l›¤›yla belirli davran›fllar› harekete geçirerek, mevcut dengesizli¤i ve teh-
dit durumunu ortadan kald›rmak durumundad›r. Bilinen odur ki duygunun yo¤un-
lu¤u ve fliddeti davran›fl›n ortaya ç›kma durumunu da oldukça etkilemektedir. Öf-
ke ile ilgili yo¤un bir duygu yaflayan bireyin bu duyguya iliflkin bir davran›flta bu-
lunmas› daha olas›d›r. Bu do¤rultuda duygu çemberi modelinde duygu çeflitlili¤i
aç›s›ndan farkl› davran›fllar›n sebeplerini aç›klayabilmek mümkün olmaktad›r. 

Duygular› bast›rmak ve duygular› yönetebilmek aras›nda ne fark vard›r? Tart›fl›n›z. 

DUYGU KURAMLARI
Duygular›n meydana gelifl flekli ve vücuttaki fizyolojik de¤iflimlerle ilgisi üzerine
farkl› kuramlar bulunmaktad›r. ‹nsanlar d›fl dünyada gerçekleflen olaylara ne flekil-
de tepkiler verir? Bu tepkilerin olufl s›ras› nas›ld›r? Bu tepkiler ne flekilde düzenle-
nir? gibi sorulara verilecek cevaplar farkl› duygu yaklafl›mlar›n›n da temelini olufl-
turmaktad›r. Bu kuramlar James-Lange kuram›, Cannon-Bard kuram›, biliflsel ku-
ram ve sosyobiyolojik kuramd›r.

James-Lange Kuram›
William James ve Carl Lange taraf›ndan ortaya konulan ku-
rama göre beden çevrede gerçekleflen belirli özelliklere gö-
re tepkide bulunur ve bu tepkinin fark›na var›ld›¤›nda fiz-
yolojik de¤iflmelerle birlikte duygu durumu meydana gelir.
Vücutta gözlerin büyümesi, tüylerin diken diken olmas› be-
raberinde duygular› oluflturmaktad›r. Örne¤in ›ss›z bir so-
kakta köpekle karfl›laflan bir kifli köpe¤i gördükten sonra
vücudunda fizyolojik de¤iflmeler meydana gelir. Bedendeki
bu de¤ifliklikler de beraberinde korkuya yol açar. Bir flekil-
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de insanlar›n korktuklar› için de¤il de kaçt›klar› için korktuklar›n› ileri süren bir an-
lay›flt›r. Normal olarak insanlar korktuklar› için vücutlar›nda terleme ya da titreme
yaflad›klar›n› düflünürler. Bu kuram bu durumun tam tersini ileri sürmektedir. Ör-
ne¤in, araba ile giderken önünüze aniden bir çocuk f›rlad›. Siz de çocu¤a çarpma-
mak için direksiyon manevralar› yaparak çocu¤a çarpmaktan son anda kurtuldu-
nuz. O ana kadar tüm bu kazadan kaç›fl esnas›nda herhangi bir korku duymay›z.
Fakat arabay› kenara çekip aynadan kendinize bakt›¤›n›zda yüzünüzün bembeyaz
oldu¤unu, terden s›r›ls›klam oldu¤unuzu görürsünüz. Kalbin h›zla atmas›, nefes
al›flveriflinin s›klaflmas› ve sonras›nda korktu¤unuzu hissedersiniz. Vücutta ortaya
ç›kan o an›n etkisiyle oluflan terleme, yüzün beyazlaflmas› gibi fizyolojik unsurlar
sonras›nda korku ile ilgili duygu yafland›¤›n› ifade etmek mümkündür. 

Fizyolojik de¤iflimlerin asl›nda duygu durumlar›n› bafllatt›¤›n› ileri süren James-
Lange Kuram› yo¤un bir flekilde elefltirilere maruz kalm›flt›r. Fizyolojik de¤iflimle-
rin duyguya iliflkin de¤iflimleri bafllatabilmesi için her duygu durumuna iliflkin oto-
nom sistemde birbirinden farkl› her duyguya özel fizyolojik de¤iflimlerin olmas›
beklenir. Bu konuda bafll›ca elefltiriler flu flekilde s›ralanmaktad›r (Atkinson,2002):

• ‹ç organlar di¤er organlara k›yasla sinirsel yap› ile fazlaca desteklenmedik-
leri için içsel olarak yaflanan de¤ifliklikler yavafl gerçekleflir. Bu sebeple iç
organlar› heyecana iliflkin hissedilenlerin kayna¤› olarak görmek çok da
mümkün de¤ildir.

• Duygu ile ilgili vücutta oluflabilecek fiziksel de¤ifliklikleri yapay olarak her-
hangi bir ilaç yard›m›yla da elde etmek mümkündür. Örne¤in bir ilaç ya da
yapay bir madde al›nd›¤›nda benzer fizyolojik durumlar› oluflturur fakat bu
duygunun yaflanaca¤› ya da ayn› yo¤unlukta yaflanaca¤› anlam›na gelmez.

• Bireyler ayn› duygu durumu için farkl› tepkiler verebilirler. Örne¤in korku
kimilerinde a¤lama, kimilerinde titreme gibi farkl› davran›fl süreçlerini bafllat-
maktad›r. James-Lange kuram› bu durumu aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r.

• Otonom sistem duygusal durumlar karfl›s›nda birbirinden çok farkl› tepkiler
üretmeyebilir. Öfke ya da sevilen biri ile karfl›laflma benzer flekilde kalbin
daha h›zl› atmas› gibi ortak tepkileri üretebilir. Bu noktada her duygu için
farkl› bir fizyoloik deneyim oluflmas›n› beklemek mümkün olmamaktad›r.

Bu noktada en önemli elefltiri organlarda otonom sistemden kaynakl› de¤iflim-
lerin duygu durumunu hemen bafllatabilecek h›zda olmad›¤›na iliflkin elefltiridir.
Yap›lan araflt›rmalarda duygular› oluflturan fizyolojik de¤iflimlerin ayr›flt›¤›na iliflkin
bulgular ortaya konulmufl olsa da bütün duygular›n fizyolojik olarak farkl›laflmas›
mümkün de¤ildir. Örne¤in daha uzun soluklu bilflsel unsurlarla da flekillenen k›s-
kançl›k, suçluluk, hoflnut olma ve gurura iliflkin yaflanacak duygular›n öncesinde
gerçekleflebilecek fizyolojik farkl›l›klar ve iç organ tepkilerini ayr›flt›rmak pek
mümkün görünmemektedir. 
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Öte yandan e¤er fizyolojik süreçler korku ve di¤er duygular›n yaflanmas›na ne-
den oluyorsa, omurilik felci olan kiflilerin daha az ve seyrek duygu durumlar› ya-
flamalar› gerekmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu de¤ildir. Fizyolojik tep-
kilerden yoksun olmalar›na ra¤men omurilikleri boyun bölgesinden zarar gören
kifliler duygular› ayn› yo¤unlukta yaflayabilirler. Omurilik ile ilgili yara alm›fl ya da
daha sonradan bu bölgede belli yaralanma sonucunda omurilik hasar› görmüfl ki-
flilerle yap›lan çal›flmalarda, bu kiflilerin duygusal tepkilerini ortaya koyabildikleri
fakat eskisi kadar duyguya iliflkin heyecan hissetmedikleri ortaya konmufltur. Bu
durumu yaflayan kiflilerin ifadelerinde, bu kiflilerin yaflad›klar› haks›zl›kta öfkeleri-
ni ortaya koyabildikleri, ba¤›r›p ça¤›rabildikleri fakat yaflad›klar›n› eskisi gibi ger-
çek bir öfke olarak nitelendirmedikleri görülmektedir. Bu durumu kifliler bir tür zi-
hinsel öfke olarak nitelendirip bunun gerçek bir öfke ya da korku duygusu olma-
d›¤›n› ifade etmektedirler. Bir flekilde bu kifliler omurilik hasarlar› sebebiyle o duy-
guya iliflkin mide kas›lmas› gibi fizyolojik de¤iflimleri yaflamaktad›rlar. Onlar›n ya-
flad›klar› bu olaylara iliflkin davran›fllar yaralanma öncesindeki ö¤renme ve olayla-
ra iliflkin biliflsel yaklafl›mlar› sonucu edindikleri ile flekilllenmektedir. Sonuç ola-
rak bu kiflilerin ortaya koyduklar› davran›fl; öfke ile ilgili duygunun fizyolojik ola-
rak ortaya ç›k›fl› de¤il, bir bak›ma “haks›zl›k karfl›s›nda sesimi ç›karmazsam yenil-
mifl olurum, öfkemi yans›tmak zorunday›m” gibi bir durumun neticesinde ortaya
ç›kan öfke davran›fllar›d›r. 

Cannon Bard Kuram›
James-Lange kuram›n›n eksiklerini gidermeyi amaçlayan bu kuramda duygular ve
bedensel davran›fllar ayn› anda ortaya ç›kmaktad›r. Çevrede birey için herhangi bir
uyar›c› durum oldu¤unda talamus devreye girer. Fzyolojik de¤iflimleri yapmak için
sinir sistemini uyar›l›rken beyin kabu¤una da sinyal yollanarak duygu ile ilgili ya-
flant›n›n fark›na var›lmas› ile ilgili süreç gerçeklefltirir.

Bu kuram› ortaya atan Walter Cannon ve Philip Bard’a göre herhangi bir olay
sonucunda eyleme geçmeden önce uyar› durumuna iliflkin uyan›k olma durumu
gibi vücutsal tepkileri ortaya konulurken öte yandan ayn› anda duygu ile ilgili tec-
tübe durumu oluflturulur. Durumu bafllatacak bir olay alg›land›¤›nda ve bir flekil-
de beyin taraf›ndan süreç bafllat›ld›¤›nda, beyin otonom sistemi ile kaslar› ve duy-
gu ile ilgili geçmifl deneyimleri bar›nd›ran biliflsel aktiviteyi harekete geçirir. Böy-
lece Cannon-Bard kuram›nda James-Lange kuram›ndaki vücuttaki fizyolojik de¤i-
flimleri duygular›n oluflturdu¤u sav›ndan farkl› olarak, duygular vücut tepkileri ile
ayn› zamanda onlara efllik ederler.

James-Lange kuram›nda duygular›n vücutta oluflan tepkiler neticesinde olufltu-
¤u ifade edilmekteydi. Bir flekilde James Lange kuram› korktu¤umuz için de¤il de
kaçt›¤›m›z için korktu¤umuzu ortaya koyan bir kuramd›r. Yolda çocu¤a çarpmamk
için hamleler yaparak kazadna kurtulma örne¤inde oldu¤u üzere bir flekilde kaç-
ma eylemi oluflmakta ve daha sonraki aflamada vücudun tepkileri do¤rultusunda
korku ile ilgili durum alg›lanmaktad›r. James-Lange kuram› ilk ortaya at›ld›¤›nda il-
gi çekici olmas›na ra¤men, Cannon-Bard kuram› James-Lange kuram›n›n eksiklik-
lerini gelifltirme ve düzeltme anlam›nda önemlidir. 

Cannon-Bard’a kuram›na göre duygular fizyolojik durumlara tepki olarak orta-
ya ç›kmazlar. Organizma duygularla birlikte ayn› zamanda fiziksel tepkiyi de olufl-
turur. Bir bak›ma duygular ve fizyolojik tepkiler ayn› anda gerçekleflir.
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Bu noktada Cannon-Bard kuram›na en büyük elefltiri, vücudun tepkileri ile
duygularn ayn› zamanda uyar›ma geçtiklerine iliflkin k›sm›nad›r. Örne¤in ac›/a¤r›
veya tehlike alg›s› ile ilgili uyar›m biz korku ve kayg›y› daha yaflamadan o ana ilifl-
kin fizyolojik uyar›m durumunu artt›rabilir. Baz› zamanlarda duygu durumunu bi-
le hiseetmeye vakit bulamadan vücudun anl›k tehlike durumlar›ndan kaç›flla ilgili
vücutsal durumlar› uyar›ma geçmesi gerekebilir. Örne¤in; anl›k refleksle olas› bir
tehlike durumundan kaçt›¤›n›z› düflünün. Bu durumda vücut olas› tepkiler için
kaslara ve di¤er bölgelere uyar›mlarda bulunur. O k›sa süre zarf›nda duygu ile il-
gili tecrübenin yaflanmas› olay›n gerçekleflmesinden hemen sonra oluflur. Bu nok-
tada Cannon-Bard kuram›n›n d›flsal olayla ilgili ba¤lant› kurma ard›ndan gelen fiz-
yolojik de¤iflimler ve biliflsel aktiviteler aras›nda daha sa¤lam iliflki kurmas› gerek-
mektedir.  

Biliflsel Kuram
Biliflsel kuramlarda bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin flekillenmesinde biliflsel
unsurlar olarak tan›mlanan alg›, anlay›fl, edinilen bilgi ve tecrübelerin kodlanma ve
geri ça¤r›lma flekilleri, düflünme flekilleri gibi zihinsel süreçler etkilidir. Bu nokta-
da öne ç›kan Stanley Schachter ve Jerome E. Singer kuram›na göre duygular›n olu-
flumunda biliflle ilgili faktörler önemli bir yer teflkil etmektedir. Schachter ve Singer
fizyolojik temelli kuramlardan farkl› olarak her bir duygu durumuna iliflkin fizyo-
lojik temel bulman›n çok zor oldu¤unu ileri sürmektedirler. Asl›nda duygular› fark-
l›laflt›ran unsurlar, onlara atfetti¤imiz biliflsel de¤er yarg›lar›m›zd›r. Olaylar› hat›rla-
ma, alg›lay›fl ve iflleme biçimlerimiz, düflünce yap›lar›m›z gibi zihinsel süreçleri ba-
r›nd›ran biliflsel faktörler duygular›n oluflmas›nda etkilidir. Duygular›m›z›n farkl›-
laflmas›nda ve bireylere özgü de¤iflimler göstermesinde biliflsel faktörler önemli bir
rol oynamaktad›r.

Bu kuram fizyolojik uyar›mlara yan›t olarak biliflsel etiketler oluflturmaya daya-
l› bir deneyim sunar. Bu kurama göre duygusal bir durum ya da uyar›m› duyu or-
ganlar› taraf›ndan hissedilir.. Bu alg›lamay› otonom sistemdeki uyar›lma durumu
takip eder. Bu sempatik uyar›lma durumuna belirgin bir biliflsel etiketleme duru-
mu efllik eder. Bu etiketleme durumu kiflinin içinde bulundu¤u ortam, ba¤lam,
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geçmifl deneyimleri ve beklentileri taraf›ndan flekillenir. Bu noktada bu kuramda
farkl› olarak bir geri bildirim mekanizmas› bulunmaktad›r. Bu yolla birey karfl›lafl-
t›¤› durumlar› geçmifl deneyimleri do¤rultusunda de¤erlendirmektedir. Daha önce
girdi¤i bir sokakta köpe¤in sald›r›s›na u¤rayan birey, yine girdi¤i ayn› yolda duy-
du¤u bir ç›t›rt›y› ayn› köpek sanarak ayn› duygu durumunu gerek fizyolojik gerek-
se düflünce baz›nda benzer flekilde yaflayabilecektir. 

Bu kurama göre uyar›lan birey bu durumu çevredeki ipuçlar› eflli¤inde yorumlar.
Birey bu uyar›lmay› ve duygu durumunu nas›l tan›mlayaca¤›n› belirler. Örne¤in, az
miktarda alkol alan bir kiflinin fizyolojik durumu alkol etkisiyle de¤ifliklik göstere-
cektir. Fakat kiflinin duygu durumu, içinde bulundu¤u ortama göre farkl›l›k göstere-
bilecektir. Duruma göre kifli kendisini e¤lenceli bir ortamdaysa sevinçli ve e¤lence-
li, kasvetli bir ortamdaysa s›k›nt›l› hissedebilecektir. Yaflad›¤› duygu durumunun al-
kolden etkilendi¤ini sanan kifli için asl›nda sadece biliflsel bak›fl aç›s› ve çevresini yo-
rumlamaya ba¤l› farkl›laflan duygu durumu de¤iflikli¤i yaflad›¤› görülmektedir. 

Baz› psikolojik rahats›zl›klarda ilaç yerine kullan›lan ayn› ilaç görünümündeki
fakat hiçbir ifllevi olmayan haplar, plasebo etkisiyle hastalar›n düflünce olarak
kendilerini iyi hissetmelerini ve buna iliflkin olumlu duygular yaflamalar›n› sa¤la-
maktad›r. Burada hiçbir fizyolojik etkisi olmamas›na, ra¤men iyi gelece¤ine inan›-
lan haplar içildikten sonra duygusal anlamda bir rahatlama sa¤lanmaktad›r.
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Plasebo Etkisi: Kiflilerin
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Sosyobiyolojik Kuram
Toplumsal bir varl›k olan insan toplumsal davran›fllar gösterir. Bu davran›fllar do¤al
bir süreçten geçerek bugünkü haline gelmifltir. Baz› davran›fllar ortadan kalkarken
baz› yeni davran›fllar kazan›lm›flt›r. Duygular içinde benzer bir süreç ifllemifl ve baz›
duygular ortadan kalkm›fl baz›lar› varl›klar›n› sürdürebilmifllerdir. Bu duygular insa-
n›n çevreye uyum sürecini sa¤lamaktad›r. Örne¤in çevreye uyum sürecinde k›zg›n-
l›k duygusu asl›nda di¤er insanlar›n sald›rganl›klar›na karfl› insanlar› korurken, nefle
ve mutluluk gibi duygular insanlar›n yak›nlaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu kuram duy-
gular›n fizyolojik temellerini aç›klama konusunda s›n›rl›l›klar içermektedir. 

DUYGULARIN ‹FADE ED‹LMES‹
‹nsanlar duygular›n› bir flekilde söz ve davran›fllar›na yans›tmaktad›rlar. Gerek sö-
zel iletiflim gerekse sözsüz iletiflim yoluyla duygular›n di¤er bireylere aktar›lmas›
mümkündür. Konuflma esnas›nda içinde bulundu¤umuz duygu durumunu ifade
edebiliriz. Örne¤in; “Bugün ilk maafl›m› ald›m çok sevinçliyim” ifadesi içerik ola-
rak duyguyu yans›tmaktad›r. 

Sözel olarak kullan›lan duygu ile ilgili ifadelerin yan›nda bireyler herhangi bir
söz söylemeden, yazmadan iletiflim kurulabilmekte; mekan, beden, durufl ve göz
hareketleri ile mesaj›n gönderilmesi ve al›nmas› sa¤lanabilmektedir. Tüm bu konu-
lar sözsüz iletiflimin temelini oluflturmaktad›r (Can ve di¤erleri, 2006). Ayn› zaman-
da duygular›n bir yans›mas› olarak, kiflilerle yüz yüze iletiflimde önemli bir yere sa-
hip sözsüz iletiflimde beden dili, jest ve mimiklerle gerçekleflmektedir. Jest ve mi-
mikler isteyerek ya da istemsiz bir flekilde ortaya konunla davran›fllar fleklinde or-
taya ç›kabilmektedirler. Duygu ve düflünceleri destekleyerek onlar› gözle görülür
somut hale getiren hareketler olan jest ve mimikler iletiflimin etkinli¤inde önem-
li rol oynamaktad›rlar. Jest ve mimikler bazen istendik bazen de istenmedik hare-
ketler fleklinde ortaya ç›kabilmektedirler. Beden dilinde jest ve mimiklerin s›n›flan-
d›r›lmas› esas ve ikincil olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda s›n›fland›r›lmaktad›r.
(Yüksel, 2003).

Esas jest ve mimikler: Duygu ve düflünceleri destekleyen onlar› somut hale ge-
tiren hareketler olarak tan›mlanmaktad›rlar. Bunlar› da 3 grupta ele almak müm-
kündür.
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• Anlat›m jest ve mimikleri: Yüz ifadelerinde ortaya ç›kan biyopsikolojik kö-
kenli temel duygular› dile getiren hareketler olarak tan›mlanabilir. Mutluluk,
öfke, flaflk›nl›k, üzüntü tiksinti, gibi bu duygular evrensel olarak tüm insan-
larda ortak olarak görülmektedir. 

• Toplumsal jest ve mimikler: Bireyin toplumsal rolü gere¤i ortaya koymak zo-
runda oldu¤u hareketlerdir.

• fiematik jest ve mimikler: Tiyatro oyuncular›n›n, pandomim sanatç›lar›n›n
yapt›klar› taklit hareketleri bu grupta aç›klanabilir. ‹flle ilgili belli bir mesle-
¤i yürütenlerin örne¤in, borsada çal›flanlar›n sergilemek zorunda olduklar›
hareketler de bu grupta ele al›nmaktad›r.

‹kincil jest ve mimikler: Bedenin gereksinimleri ile ilgili olarak toplumsal nite-
likli olmayan esneme hapfl›rma öksürme gibi bedensel hareketleri içerir. Bunlar
kaynak hakk›nda bilgi verici olabilmektedir. Sürekli esnemek, yap›lan konuflma ile
ilgili düflünce ve duygular› da yans›tabilece¤i için önemlidir. 

Duygular›n ifade edilmesinde ço¤u zaman insanlar yüz ifadelerini kullanmak-
tad›rlar. ‹nsanlar›n a¤lamak, kafl çatmak, gülmek, dudaklar›n› bükmek gibi yüz ifa-
delerinden yola ç›karak, insanlar›n o an için yaflad›klar› duygu durumlar›na iliflkin
bilgi edinebiliriz. ‹nsanlar›n kulland›klar› yüz ifadelerinin birço¤u do¤ufltan kaza-
n›lan ö¤renilmemifl ifadelerdir. Birçok insana farkl› kültürden bir insan›n k›zg›n ol-
du¤unu, onun yüzündeki ifadeden anlayabilmektedir. K›zg›nl›k, mutluluk, hüzün,
korku, hayret gibi temel duygu ifadelerinin kültürlere göre de¤iflmedi¤i yap›lan
araflt›rmalarda ortaya konulmufltur. Bunun yan› s›ra sonradan ö¤renilmifl belli ba-
z› kiflilere ve topluma özel yüz ifadelerinden de söz etmek mümkündür. 

Baz› duygular› yüz ifadesi olarak yans›tmak daha kolay olmaktad›r. Sevgi, kor-
ku ve mutluluk gibi duygular›n ifade edilmesinde yüzün daha iyi kullan›ld›¤›n›
söylemek mümkündür. ‹¤renme, ac› çekme, küçümseme ile ilgili duygular›n inan-
d›r›c› bir biçimde duygusal ifadesini ortaya koymak daha zorlay›c›d›r. 
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‹letiflim s›ras›nda kurulan göz temas› da duygular›n bir ifadesi olarak görülebi-
lir. Örne¤in özellikle kad›n erkek iliflkisinin daha k›s›tl› yafland›¤› toplumlarda göz
temas› ya da bak›fl hofllanma gibi duygu durumu ile ilgili ipuçlar›n› karfl› tarafa ak-
tarmaktad›r. Yalan söylerken göz temas›ndan kaç›n›lmas› yine yalan durumunun
yaratt›¤› gerginlik durumunun bir iadesi olabilmektedir. Baz› toplumlarda göz te-
mas› iletiflimi güçlendirici bir unsur olarak vurgulan›rken baz› toplumlarda sayg›-
s›zl›k olarak nitelendirilebilmektedir. 

Kültürlere göre duygu ifadeleri ne flekilde farkl›laflmaktad›r? Örnekler vererek tart›fl›n›z. 

‹letiflimde beden dili duygu ile ilgili mesaj›n aktar›lmas›nda önemlidir. Ço¤u za-
man insanlar›n k›zg›n ya da gergin, sevinçli ya da üzgün olduklar› vücut hareket-
leri ile d›flar›ya yans›maktad›r. Omuzlar›n ve s›rt›n e¤ik ya da dik olmas› bireyin
içinde bulundu¤u duygu durumu ile ilgili ipuçlar› verir. 

Bireylerin iletiflim esna-
s›nda di¤er bireylerle ara-
lar›nda b›rakt›klar› mesafe
de sözsüz iletiflimin belir-
leyici unsurlar›ndand›r. Bi-
reylerin birbirleri ile olan
yak›nl›k hissi fiziksel me-
safe kavram›na da yans›-
maktad›r. ‹nsanlar tan›ma-
d›klar› ve günlük resmi ilifl-
kilerinde di¤er bireylerle
aralar›nda daha uzak bir
mesafe b›rak›rlarken, ara-
lar›ndaki iliflkinin yak›nl›¤›
artt›kça bireylerin aras›nda-
ki fiziksel mesafe de yak›n-
lafl›r. Kiflisel mesafe kültür-
den kültüre de¤iflmektedir
ve baz› ülkelerdeki insanlar›n normal bir konuflma esnas›nda arada b›rakt›klar› ki-
flisel mesafenin daha az oldu¤u görülmektedir. Bir kiflinin sizinle normalde konufl-
tu¤undan daha yak›n mesafede duruyor olmas› onun size karfl› olan sald›rganca
tavr›n› yans›tabildi¤i gibi size daha yak›n olma iste¤ini de ortaya koyuyor olabilir.
Normalde durdu¤undan daha uzakta duruyor olmas› sizden hofllanmad›¤›n› ya da
sizden uzak olmak istedi¤ine dair duygular› aç›¤a ç›karabilmektedir.

Belirgin baz› davran›fllar da herhangi bir söz söylenmese de duygular› yans›ta-
bilmektedir. Bir odadan ç›karken kap›n›n çarp›lmas› k›zg›nl›k durumunun haber-
cisi gibidir. Öte yandan karfl›n›zdaki kiflinin tokalafl›rken elinizi kuvvetlice s›kmas›
da onun duygu durumunu aksettiren bir iflaret olabilmektedir. 

Kalabal›k ve s›k›fl›k bir asansöre bindi¤inizi düflünün. Bireylerin ortaya koyduklar› davra-
n›fllar› kiflisel mesafe ve sözsüz iletiflim unsurlar› aç›s›ndan tart›fl›n›z.
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Duygu-heyecan kavram›n› ve insan davran›flla-

r›nda etkilerini betimlemek. 

Duygular-heyecanlar davran›fllar›n ortaya ç›kma-
s›nda etkili karmafl›k süreçlerdir. Duygu sözcü¤ü
kök itibariyle Latince hareket etmek anlam›na
gelen “motere” kelimesinden türemifltir. Duygu-
lar çevresel unsurlar ile davran›flsal sonuçlar ara-
s›nda ba¤lay›c› rol üstlenmektedir. Duygular-he-
yecanlar bulunulan ortam›n alg›lanmas›yla orta-
ya ç›kan, iç organlar› harekete geçirerek beden,
davran›fl ve bilinçte farkl›l›k oluflturarak kendini
hissettiren süreçlerdir. 

Duygu-heyecan sürecini tan›y›p, süreci betim-

lemek.

Duygu yaflant›s› vücutta farkl› düzeylerde ger-
çekleflir. Bu üç düzey öznel yaflant› deneyimi,
duygusal davran›fl düzeyi ve vücutta gerçekle-
flen fizyolojik olaylard›r. Bu üç düzey yaflan›lan
duygu durumu ile ilgili olarak birbirleriyle iliflki-
li bir biçimde ortaya ç›kar. Bir birey duygu ile il-
gili heyecan durumu yaflar. Sonras›nda baflkas›
taraf›ndan bilinmeyen bu duygu durumu davra-
n›fla yans›r ve paralel flekilde bu duruma iliflkin
fizyolojik de¤iflimler ortaya ç›kar. Tüm duygu sü-
reci boyunca beden bireyi fizyolojik olarak kaç›fl
durumuna haz›rlar. Öfke ya da korku benzeri
yo¤un duygular fiziksel de¤iflimleri de berabe-
rinde getirir. Korku ile beraber kalbin at›fl› h›zla-
n›r, a¤›z kurumaya bafllar, terleme, titreme ve mi-
dede yanma ve s›k›flma gibi belirtiler görülür.
Vücutta meydana gelen de¤iflimlerin birço¤u oto-
nom sinir sistemi ile ba¤lant›l› sempatik bölü-
mün harekete geçmesiyle ilgilidir. Yo¤un duygu
durumu geçti¤inde ise parasempatik bölüm den-
geleyici sistemlerle vücudu normale döndürmek-
tedir. Duygular da güdüler gibi insan davran›fl›-
n›n oluflmas›na öncülük ederler. ‹nsan davran›fl›-
n› flekillendirmede güdülerin ve duygu-heyecan-
lar›n farkl›laflmas› söz konusudur. Güdülerin ge-
nel olarak hangi davran›fllarla sonlanaca¤›n› kes-
tirmek daha mümkündür. Süreç içerisinde bire-
yin karmafl›k davran›fllar›n› harekete geçiren duy-
gular bireyi her duruma özgü ve bireyden bireye
farkl›laflan davran›fllara yönlendirmektedir. Yer-

kes-Dodson Yasas› olarak bilinen yasaya göre
herhangi bir iflten önce kiflideki kayg› düzeyinin
çok yüksek olmas› bireyin asl›nda rahatl›kla ger-
çeklefltirebilece¤i bir ifli yaparken s›k›nt› yaflama-
s›na neden olabilmektedir. Plutchik (1980) birey-
lerin uyum sa¤lay›c› davran›fllar›n› güdüleyen
duygular› sekiz temel kategoriye ay›rm›flt›r. Plutc-
hik duygular› belirli bir s›ralamaya göre dizerek
bir duygu çemberi/tekerle¤i oluflturmufltur. Bu
çemberde birbirleriyle komflu olan duygular kar-
fl›lar›nda veya onlara daha uzak olan duygulara
k›yasla birbirlerine daha çok benzemektedirler. 
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Duygu kuramlar›n› tan›y›p farkl› bak›fl aç›lar›n›

karfl›laflt›rmak.

Duygular›n meydana gelifl flekli ve vücuttaki fiz-
yolojik de¤iflimlerle ilgisi üzerine farkl› kuramlar
bulunmaktad›r. Bu kuramlar James-Lange kura-

m›, Cannon-Bard kuram›, biliflsel kuram ve sos-

yobiyolojik kuramd›r. William James ve Carl Lan-
ge taraf›ndan ortaya konulan kurama göre be-
den çevrede gerçekleflen belirli özelliklere göre
tepkide bulunur ve bu tepkinin fark›na var›ld›-
¤›nda fizyolojik de¤iflmelerle birlikte duygu du-
rumu meydana gelir. James-Lange kuram›n›n ek-
siklerini gidermeyi amaçlayan Cannon-Bard ku-
ram›nda duygular ve bedensel davran›fllar ayn›
anda ortaya ç›kmaktad›r. Çevrede birey için her-
hangi bir uyar›c› durum oldu¤unda talamus dev-
reye girer. Fizyolojik de¤iflimleri yapmak için si-
nir sistemini uyar›l›rken beyin kabu¤una da sin-
yal yollanarak duygu ile ilgili yaflant›n›n fark›na
var›lmas› ile ilgili süreç gerçeklefltirir. Biliflsel ku-
ramlarda bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin fle-
killenmesinde biliflsel unsurlar olarak tan›mlanan
alg›, anlay›fl, edinilen bilgi ve tecrübelerin kod-
lanma ve geri ça¤r›lma flekilleri, düflünme flekil-
leri gibi zihinsel süreçler etkilidir. Bu noktada
öne ç›kan Stanley Schachter ve Jerome E. Singer
kuram›na göre duygular›n oluflumunda biliflle il-
gili faktörler önemli bir yer teflkil etmektedir.
Sossyobiyolojik kurama göre ise toplumsal bir
varl›k olan insan toplumsal davran›fllar gösterir.
Bu davran›fllar do¤al bir süreçten geçerek bu-
günkü haline gelmifltir. Baz› davran›fllar ortadan
kalkarken baz› yeni davran›fllar kazan›lm›flt›r.
Duygular içinde benzer bir süreç ifllemifl ve baz›
duygular ortadan kalkm›fl baz›lar› varl›klar›n› sür-
dürebilmifllerdir. Bu duygular insan›n çevreye
uyum sürecini sa¤lamaktad›r. 

Duygular›n ifadesi ile ilgili olarak sözsüz iletiflim

unsurlar› ile bunlar›n ne flekilde farkl›laflt›¤›n›

aç›klamak.

‹nsanlar duygular›n› bir flekilde söz ve davran›fl-
lar›na yans›tmaktad›rlar. Gerek sözel iletiflim ge-
rekse sözsüz iletiflim yoluyla duygular›n di¤er
bireylere aktar›lmas› mümkündür. Sözel olarak
kullan›lan duygu ile ilgili ifadelerin yan›nda bi-
reyler herhangi bir söz söylemeden, yazmadan
iletiflim kurulabilmekte; mekan, beden, durufl
ve göz hareketleri ile mesaj›n gönderilmesi ve
al›nmas› sa¤lanabilmektedir. Duygu ve düflün-
celeri destekleyerek onlar› gözle görülür somut
hale getiren hareketler olan jest ve mimikler ile-
tiflimin etkinli¤inde önemli rol oynamaktad›rlar.
Duygular›n ifade edilmesinde ço¤u zaman in-
sanlar yüz ifadelerini kullanmaktad›rlar. ‹nsan-
lar›n a¤lamak, kafl çatmak, gülmek, dudaklar›n›
bükmek gibi yüz ifadelerinden yola ç›karak, in-
sanlar›n o an için yaflad›klar› duygu durumlar›-
na iliflkin bilgi edinebiliriz. Baz› duygular› yüz
ifadesi olarak yans›tmak daha kolay olmaktad›r.
Sevgi, korku ve mutluluk gibi duygular›n ifade
edilmesinde yüzün daha iyi kullan›ld›¤›n› söy-
lemek mümkündür. ‹letiflim s›ras›nda kurulan
göz temas› da duygular›n bir ifadesi olarak gö-
rülebilir. 
‹letiflimde beden dili duygu ile ilgili mesaj›n ak-
tar›lmas›nda önemlidir. Ço¤u zaman insanlar›n
k›zg›n ya da gergin, sevinçli ya da üzgün olduk-
lar› vücut hareketleri ile d›flar›ya yans›maktad›r.
Belirgin baz› davran›fllar da herhangi bir söz söy-
lenmese de duygular› yans›tabilmektedir. 
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1. James-Lange Kuram›nda duygular›n gerçekleflme sü-
reci ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Duygular fizyolojik süreçlerden sonra meydana
gelir.

b. Duygular fizyolojik süreçleri oluflturur.
c. Duygular ve fizyolojik süreçler ayn› anda mey-

dana gelir.
d. Duygular ve fizyolojik süreçlerin birbirleriyle bir

iliflkisi bulunmamaktad›r.
e. Duygular fizyolojik süreçler olmadan tek baflla-

r›na gerçekleflir. 

2. Bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin flekillenmesinde
bireyin alg›lar› ve anlay›fl›n›n etkili oldu¤u kuram afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. Dürtü Kuram› 
b. Cannon- Bard Kuram› 
c. James-Lange Kuram›
d. Sosyobiyolojik Kuram
e. Biliflsel Kuram

3. Duygu ve düflünceleri destekleyerek onlar› gözle
görülür somut hale getiren hareketlere ne ad veril-
mektedir? 

a. Kendini gerçeklefltirme 
b. Dürtü
c. Sosyal güdüler 
d. Birincil güdüler 
e. Jest ve mimikler 

4. Duygular›n çevreye uyum arac› oldu¤unu savunan
ve y›llar sürecinde de¤iflip bugünlere geldi¤ini savunan
kuram afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Dürtü Kuram› 
b. Sosyobiyolojik Kuram 
c. James-Lange Kuram›
d. Cannon- Bard Kuram›
e. Biliflsel Kuram

5. Afla¤›dakilerden hangisi vücutta uygun tepkilerin
haz›rlanmas›nda etkin görev al›r?

a. Arka beyin 
b. Retiküler formasyon
c. Beyincik
d. Otonom sistem
e. Omurilik

6. Yalan makinas› kifli ile ilgili afla¤›dakilerden hangi-
sinden ald›¤› bilgiye göre de¤erlendirme yapmaktad›r?  

a. Beyincik
b. Yafl 
c. Vücuttaki fizyolojik tepkiler 
d. Çevresel olaylar   
e. Cinsiyet 

7. Afla¤›dakilerden hangisi sempatik bölümün korku
ya da öfke duygu sürecinde harekete geçirdi¤i yap›lar
içerisinde yer almamaktad›r?

a. Kan dolafl›m›
b. Solunum hareketleri
c. Mide hareketleri 
d. Uyku hareketleri 
e. Barsak hareketleri  

8. Afla¤›dakilerden hangisi Plutchik taraf›ndan ortaya
konulan temel duygular aras›nda yer almamaktad›r?

a. Korku
b. Sevinç 
c. Sorumluluk
d. Öfke
e. Kabul etme 

9. Duygu çemberinde farkl› duygular birleflerek daha
farkl› ve genifl çapta duygular elde edilebilmektedir.
Afla¤›dakilerden hangisinde bu birleflimler yanl›fl ola-
rak verilmifltir? 

a. Nefle ve beklenti bir araya gelerek iyimserli¤i
oluflturur.

b. Kabul etme ve korku bir araya gelerek teslim ol-
may› oluflturur.

c. Sürpriz ve üzüntü bir araya gelerek hayal k›r›k-
l›¤›n› oluflturur.

d. Öfke ve i¤renme bir araya gelerek hor görmeyi
oluflturur. 

e. Nefle ve kabul etme bir araya gelerek beklentiyi
oluflturur.

10. Afla¤›dakilerden hangisi duygular›n oluflmas›nda et-
kili biliflsel unsurlar içersinde yer almamaktad›r?

a. Beklenti
b. Alg›
c. Yafl 
d. Düflünme flekli 
e. Hat›rlama 

Kendimizi S›nayal›m
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ABD ordusunun son umudu: Yalan makinesi

Amerikan ordusu, dostu düflman› tan›yabilmek

için Afganistan’daki askerlerini portatif yalan ma-

kineleri ile donat›yor.

Pentagon, terörle mücadele amac›yla, Afganistan’a por-
tatif el yalan makinesi yollamaya karar verdi. Amerikan
askerleri, bu ay içinde portatif makineleri teslim alacak
ve Taliban’a karfl› yeni ancak etkinli¤i tart›fl›lan bir mü-
cadeleye bafllayacak.
Tanesi 7.500 dolardan 94 adet cihaz siparifl veren Penta-
gon’un plan›na göre, Amerikan askerleri, k›saca “PCASS”
ad› verilen bu makine sayesinde halk›n aras›na kar›flan
Taliban militanlar›n› eliyle koymufl gibi bulup ç›karacak.
Çünkü, eylem yapt›ktan veya çat›flmaya girdikten sonra
halk›n aras›na kar›flan militanlar› saptamak, ne ABD, ne
de Afgan askerleri için olas›. Pentagon cihaz›n nihai kara-
r› vermek için kullan›lmayaca¤›n› önemle vurgulasa da,
pratikte ne gibi sonuçlar›n do¤aca¤›n› kestirmek güç. 

PCASS nas›l çal›fl›yor?

Portatif el yalan makinesi, siyah bir bileklik ve kontrol
kumandas›ndan olufluyor. Bileklik flüphelinin bile¤ine
ba¤lan›yor. Bu bileklikten ç›kan üç kablodan biri par-
mak ucuna, di¤er ikisi ise avuç içine ba¤lan›yor. Özel
bir USB kablosu ise, bileklikle kumandan›n birbirine
ba¤lanmas›n› sa¤l›yor. 
fiüpheliye tercüman arac›l›¤›yla 20 kadar soru yöneltili-
yor. Sorular seçilirken, cevaplar›n “evet” ya da “hay›r”
olmas›na dikkat edilmifl. Sorulardan baz›lar› flöyle:

• Sorular›ma do¤ru yan›tlar vermeye niyetli misin?
• Bu odada ›fl›klar yan›yor mu?
• Taliban üyesi misin?

Operatör, her yan›ttan sonra küçük kontrol kumandas›-
n›n dü¤mesine bas›p birkaç saniye bekliyor. Ard›ndan ci-
haz›n ekran›nda renkli bir ›fl›k beliriyor. K›rm›z› flüpheli-
nin yalan söyledi¤ini, yeflil do¤ruyu söyledi¤ini belirtiyor.
Sar› ›fl›k ise makinenin karars›z kald›¤› anlam›na geliyor. 

Uzmanlar tepkili

Pentagon portatif yalan makinesine büyük umut ba¤la-
sa da, bu yeni uygulama uzmanlar›n büyük tepkisini
çekti. Uzmanlara göre karmafl›k yalan makineleri bile
güvenilir sonuçlara ulaflamazken, bu küçük cihazdan
fayda beklemek askerlere büyük zararlar verebilir. Kar-
mafl›k yalan makineleri beyindeki hareketleri inceleye-
rek sonuca varmaya çal›fl›yor. Daha önce yap›lan çal›fl-
malar, yalan söylenirken beynin yedi, do¤ruyu söyler-
ken de dört bölgesinde faaliyet oldu¤unu ortaya koy-
mufltu. Ancak PCASS beyinle ilgili bir analiz yapm›yor.
Yalan makineleri üzerinde çal›flan Ulusal Bilim Akade-
misi’nden Profesör Stephen E. Fienberg, cihaz›n ge-
rekli bilimsel de¤erlendirmeler yap›lmadan ve yeterli
e¤itim verilmeden Afganistan’da kullan›ma sokulmas›-
n›n büyük hata olaca¤›n› iddia ediyor. Fienberg’e gö-
re, do¤ru sonuçlar› verece¤ine dair herhangi bir ga-
ranti bulunmayan bu tip bir cihaz çok büyük sorunla-
ra yol açabilir.
Peki ama yalan testini geçemeyenlere ne olacak? Yap›-
lan aç›klamalar, flüphelilerin hemen suçlu olarak ilan
edilmeyece¤i yönünde. Ama birini, sadece PCASS tes-
tinden geçemedi¤i için flüpheli ilan etmek bile birçok
soruna yol açabilir.
fiimdilik sadece Afganistan’da kullan›laca¤› aç›klanan
PCASS’›n ilerleyen zamanlarda Irak’ta da kullan›lmas›
bekleniyor. Cihaz›n ile ilgili en önemli kural ise, Ameri-
kan askerleri üzerinde kullan›lamayacak olmas›. 
Yalan makinesiyle al›nan ifadeler, ABD mahkemeleri-
nin büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilmiyor. An-
cak Amerikan polisi, bu tip makineleri yine de ifade
al›rken kullan›yor.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/87234-
09.asp?gid=229&sz=70422

Yaflam›n ‹çinden

”

“



38 Birey  ve  Davran›fl

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3.e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygular›n ‹fadesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu-heyecan süreci” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu-heyecan süreci” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu-heyecan süreci” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygular›n S›n›fland›r›lma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygular›n S›n›fland›r›lma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Tüm duygular›n asl›nda harekete geçmeyi sa¤layan dür-
tülerdir. Her duygunun temelinde asl›nda hayatta kala-
bilmeyi sa¤layan biyolojik temelleri görebilmek müm-
kündür. ‹nsan›n geçmiflten bugüne hayatta kalabilmesin-
de ve di¤er insan, di¤er canl›lar üzerinde etkisini sürdür-
mesinde ve zorlu do¤a flartlar› ile mücadelesinde duygu
temelli biyolojik tepkilerin önemi büyüktür. Örne¤in bu
tarz duygu d›flavurumlar› eski ça¤larda yaflayan insanla-
r›n liderlik vas›flar›n› ortaya koymas›nda etkili olmufltur.
Öfke ile birlikte kiflide meydana gelen biyolojik de¤iflim-
ler insan›n hayatta kalabilmesini sa¤lam›flt›r. ‹nsan, karfl›-
lafl›lan bir tehlike ya da ani durum karfl›s›nda bu içgüdü-
sel tepkileri ile birçok tehlike yaratacak durumdan ivedi-
likle kurtulabilmektedir. Fakat zaman›nda hayatta kalma-
y› sa¤layan örne¤in öfke vb duygular günümüz yaflam
koflullar›nda kontrol edilemedi¤inde toplumsal aç›dan
zarar verecek noktalara ulaflabilmektedir. (Goleman,
2003). Geçmifl ça¤larda hayatta kalmay› sa¤layan afl›r›
duygusal reaksiyonlar, düflünmeden ve duyular kanal›y-
la duygulara dönüflen durumlar ve kendini ifade etme
flekilleri, bireyin toplum içinde geliflimiyle beraber bu
duygular›n daha iyi ve bilinçli bir flekilde ortaya konul-
mas› zorunlulu¤unu da beraberinde getirmektedir.

S›ra Sizde 2

Birçok kifli fark›nda olarak ya da olmayarak anl›k duygu-
sal patlamalar yaflamaktad›rlar. Bu yo¤un duygu nöbetle-
ri sonunda kiflilerin bile o an› hat›rlamakta ya da sonuçla-
r›n›n nelere yol açt›¤› konusunda fikir sahibi olamad›kla-
r› bilinmektedir. Bu anlarda düflünen beyin olarak adlan-
d›r›lan neokorteks ne olup bitti¤ini kestiremeden bir dizi
fizyolojik tepkiler bafllamaktad›r. Bu sebeple duygular›n
baflar›l› bir flekilde idaresi gereklidir. Bu noktada araflt›r-
mac›lar duygular›n bast›r›lmas› ile kar›flt›r›lmamas› gerek-
ti¤i üzerinde durmaktad›rlar. Burada duygular› yönetebil-
mek; o anda hissedilenlerin ne oldu¤unu gerçekten anla-
yabilmek ve onlar› uygun bir flekilde ifade edebilmektir.
Duygular›n› bast›ran kifliler olumsuz durumlarla karfl›lafl-
t›klar›nda asl›nda o duruma uygun tepki vermekten ka-
ç›nmaktad›rlar. Bu kifliler olumsuz hislere karfl› korun-
makta o kadar baflar›l›d›rlar ki asl›nda olumsuzlu¤un bile
fark›nda olamamaktad›rlar. Sürekli bir flekilde öfke ya da
kayg›ya iliflkin duygular›n bast›r›l›p bertaraf edilmesiyle,
kifliler bu duygular›n›n gerçek nesnye de¤il de olas› fark-
l› bir nessneye yönlendirerek olumsuz duygular yaflan-
mas›na neden olacaklard›r (Goleman, 2003).
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S›ra Sizde 3

Her kültürde o kültüre özgü davran›fl kal›plar› bulun-
maktad›r. Bu davran›fllar y›llar içersinde yerleflmifl ve
belli duygu ifadelerini bar›nd›rmaktad›r. Örne¤in ül-
kemizde iki erke¤in arkadafll›k gere¤i birbirlerine sa-
r›lmalar› yanl›fl anlafl›lmazken buna benzer bir du-
rum Avrupa ülkelerinde farkl› cinsel e¤ilimlere ilifl-
kin yorumlar›n yap›lmas›na neden olabilmektedir.
Öte yandan toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› olarak bir
erke¤in mutlu oldu¤unda afl›r› derecede gülerek duy-
gular›n› ortaya koymas› erkeklik aç›s›ndan hofl karfl›-
lanmayabilir. Baz› toplumlarda konuflurken gözlerin
içine bakmak ona verdi¤iniz sayg› ile ilgiliyken, baz›
kültürlerde karfl›s›ndakinin gözünün içine bakmak
sayg›s›zl›k olarak kabul edilir. Bizim toplulumuzda
çocuklar› sevmek için kafalar›n› okflar›z fakat Tay-
land’da çocuklar› sevme ad›na kafalar›n› okflaman›z
pek de hofl karfl›lanmaz. Bunun yan›nda heyecanlan-
d›¤›n›zda ortaya koydu¤unuz el ve kol hareketleri de
içerik olarak toplumdan topluma farkl› anlamlar içe-
rebilmektedir. 

S›ra Sizde 4 

Asansörde s›k›fl›k bir ortamda bireyler aras›ndaki kiflisel
mesafe ihlal edilmektedir. Normalde yak›n olmad›¤›n›z
ve tan›mad›¤›n›z insanlarla iletiflim halindeyken, tan›d›-
¤›m›z insanlara oranla daha çok mesafe b›rak›r›z. Fakat
s›k›fl›k ve kalabal›k bir asansörde bu mesafeyi b›raka-
bilmek mümkün de¤ildir. Di¤er insanlarla çok yak›n bir
konumda, onlar›n nefes al›fllar›n›z› duyacak bir flekilde-
siniz. Vücut temas› ve bundan kaç›nmaya çal›flmak bi-
reylerde gerginli¤e sebep olurken, insanlar birbirlerin-
den gözlerini kaç›rmaya çal›fl›rlar. Yukar›ya do¤ru ya
da tam tersi bir flekilde yere do¤ru bakmak, saatini kon-
trol etmek gibi davran›fllar iletiflimden kaç›nman›n yan-
s›mas› olarak sözsüz iletiflime yönelik davran›fllard›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Geliflimi meydana getiren kavramlar› ve kritik dönemlerin geliflime olan et-
kilerini aç›klayabilecek,
Geliflim sürecini aç›klamada kullan›lan araflt›rma yöntemlerini karfl›laflt›rabi-
lecek,
Do¤um öncesi dönemden bafllayarak ergenlik dönemine kadar olan süreçte-
ki de¤iflim geliflmeleri betimleyebilecek,
Ergenlik sürecinde yaflanan geliflim özelliklerini aç›klayabilecek,
Yetiflkinlikte yaflan›lan de¤iflimi ifade edebileceksiniz. 
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GEL‹fi‹M KAVRAMI
Yaflam boyu geliflim insan ömrü süresince do¤um öncesinden bafllayarak ölüme
kadar olan süreç içersinde gerçekleflen de¤iflimi ele al›r. Bu süreç zarf›nda yer alan
de¤iflimlerin davran›fllara ve zihinsel süreçlere ne flekilde yans›d›¤› yine yaflam bo-
yu geliflimin u¤rafl konusu içersinde yer almaktad›r. Yaflam boyu geliflimin ana ça-
l›flma konusu bireylerin do¤um öncesi dönemden bafllayarak geçirdi¤i de¤iflimleri
betimlemek ve aç›klamak, yine bu de¤iflime yönelik benzerlik ve farkl›l›klar› orta-
ya koymakt›r (Onur, 2006). 

Geçmiflten bu yana yaflam boyu geliflimi inceleyen geliflim psikolojisi alan›nda
birçok yenilikler ve de¤iflimler meydana gelmifltir. Geliflim psikolojisinde yaflam
boyu geliflime iliflkin gelinen nokta, geliflim sürecini sadece betimlemekten ziyade
de¤iflim ve farkl›laflmay› aç›klay›c› bir biçimde ortaya koymaya yöneliktir. Geçmifl
dönemlerde sadece süreci betimleme yolundaki bu anlay›fl modern geliflim psiko-
lojisinde giderek yerini bu sürecin arkas›ndaki nedenleri aç›klamaya do¤ru de¤i-
flim göstermifltir. 

Bu do¤rultuda geliflimin sadece fiziksel olarak görülen de¤iflim ve geliflmenin
yan› s›ra sadece belli bir noktada bafllay›p, bir noktada son bulan bir süreç olma-
s›n› destekleyen görüfller yerini yaflam boyu geliflim anlay›fl›na b›rakm›flt›r. yaflam
boyu geliflim anlay›fl›, do¤umöncesi döllenme ile bafllayan, yafll›l›k ve ölüme yak-
laflma ile ilgili süreçlerin yafland›¤› dönemlerin de içinde yer ald›¤› anlay›flt›r. Çün-
kü geliflim psikolojisi sadece belirgin fiziksel geliflmelerin son bulmas› ile s›n›rla-
namaz. Yafll›l›k ve hayat›n son dönemlerine iliflkin biliflsel ve davran›flsal süreçler
de geliflim psikolojinin çal›flma alanlar› içersinde yer al›r. Özellikle insan ömrünün
sa¤l›ktaki geliflmeler ve teknolojik ilerlemelerle uzamas› geliflim psikolojisinin ça-
l›flma alan›n› daha genifl bir alana yaym›flt›r.

Yaflam boyu geliflimle ilgili olarak psikolojinin temel olarak tart›flt›¤› konular-
dan biri, geliflimde do¤ufltan getirilen özelliklerin mi yoksa sonradan kazan›lan
özelliklerin mi bireyin gelifliminde daha etkili oldu¤una oldu¤udur. Bir baflka ifa-
de ile yaflam boyu geliflimi yönlendiren kal›t›m m›, yoksa çevre midir? Bu soru ve
cevab›na iliflkin ortaya konulanlar y›llarca psikolojinin ana u¤rafl konular›ndan bi-
risini oluflturmaktad›r. Bugün itibariyle gelinen noktada hakim olan anlay›fl psiko-
lojide çevre ve kal›t›m›n yaflam boyu geliflim sürecinde farkl› boyutlarda geliflimi
ve de¤iflimi etkiledi¤i yönündedir. Bu sebeple geliflimde kal›t›m ve çevrenin bu sü-
reci ne kadar etkiledi¤ine dair rekabete dayal› bir tart›flma içine girmek yerine bun-
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lar›n etkilerinin var oldu¤unu kabul ederek ne flekilde etkilediklerini tart›flan bir
yap›y› ele almak daha faydal› olacakt›r. 

Geliflim sürecinde biyolojik etkiler bütün türe ait ortak özellikler oldu¤u gibi
ayn› zamanda o tür içersindeki tek birine de ait farkl›laflan özellikler fleklinde ola-
bilmektedir. Örne¤in insanlar›n iki bacaklar› üzerinde yürüyen canl›lar olmalar› bu
türe ait do¤ufltan gelen biyolojik özellikleridir. Bunun yan›nda insanlar içersinde
birbirlerinden ayr› saç ve göz rengi gibi ay›r›c› özellikler ise insan türü içersinde o
bireyin farkl›laflmas›n› sa¤layan biyolojik özelliklerdendir. Geliflim sürecini etkile-
yen çevre faktörünü ise fiziksel çevre ve toplumsal çevre olarak s›n›fland›rmak
mümkündür. Fiziksel çevre ana rahmi ya da daha sonraki y›llarda yaflan›lan yerin
flehir ya da köy olmas› gibi fiziksel unsurlar› kapsarken, toplum de¤erleri, kurallar,
normlar, di¤er insanlar gibi unsurlar da toplumsal çevreyi oluflturur (Onur, 2006). 

Geliflimde Kritik Dönemler
Geliflim sürecinde yaflanan kriz dönemleri geli-
flimin seyri aç›s›ndan önemlidir. Bu konuda ba-
z› yaklafl›mlar insan davran›fl›n›n bu tarz çat›fl-
ma ve kriz durumlar›yla yap›land›¤›n› ve bu tarz
durumlar›n geliflimi daha sa¤lam k›ld›¤›na iflaret
etmektedir. Öte yandan farkl› yaklafl›mlar bu
dönemlerin iyi bir flekilde atlat›lamamas› halin-
de geliflimin daha sonraki dönemlerinde s›k›nt›-
lar yaflanabilece¤inin alt›n› çizmektedir. Ayn›
flekilde kriz dönemlerinin yan›nda kritik anlar
olara nitelenen durumlarda yaflanan s›k›nt›lar
da ileriye dönük geliflim bozukluklar›na yol aça-
bilmektedir. Örne¤in hamileli¤in ilk üç ay›nda
geçirilen k›zam›k, düflük ya da yenido¤anda do-
¤ufltan iflitme engeli gibi ciddi etkilere yol aça-

bilmektedir. Hamileli¤in son üç ay›nda hastal›¤›n geçirilmesi ise fetus için ayn› cid-
di sorunlara yol açmayacakt›r. Hamilelik döneminde alkol tüketimi bebe¤in anne
karn›ndaki geliflim sürecini etkileyebilece¤inden ileriye dönük olarak bebekte fi-
ziksel ve biliflsel de¤iflimlere yol açmaktad›r. Yine bu süreçte geliflim dönemlerine
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rastlayan önemli toplumsal olaylar› da o dönemi yaflayan bireylerin geliflimi aç›s›n-
dan unutmamak gerekir. Yaflanan toplumsal olaylar ya da etki b›rakacak olaylar
örne¤in kriz dönemleri geliflim sürecinde etkilidir. Örne¤in, ülkemizi sarsan Mar-
mara depreminin, bu olay› yaflayan bireylerin geliflim sürecinde izler b›rakt›¤›n›
söylemek mümkündür. 

Yaflam Boyu Geliflimde Araflt›rma Yöntemleri 
Psikolojide geliflimi incelemede farkl› araflt›rma yöntemleri kullan›lmaktad›r. Geli-
flim sürecini kendi ortam›nda izlemeye dayal› do¤al gözlem, tek bir dene¤in ayr›n-
t›l› olarak incelendi¤i örnek olay yöntemi, geliflim sürecindeki de¤iflim ve süreçle-
ri neden-sonuç iliflkisi içersinde aç›klamaya çal›flan deneysel yöntem ve iki farkl›
de¤iflkenin aras›ndaki iliflkiyi gösteren iliflkisel yöntemler geliflim psikolojisinde
kullan›lmaktad›r. Bunun yan›nda yaflam boyu geliflimde, geliflim sürecine iliflkin
bilgileri elde etmede üç farkl› araflt›rma deseni kullan›lmaktad›r.

• Enlemsel (kesitsel) desen
• Boylamsal desen
• S›rasal desen 
Enlemsel desende ayn› zaman döneminde farkl› yafllarda bireylerden veriler

toplan›r. Biliflsel geliflimle ilgili bir araflt›rmada, araflt›rmac› ayn› zaman dilimi içer-
sinde farkl› yafl gruplar›ndan, sözgelimi 2,4 ve 9 yafl grubundaki çocuklardan, uy-
gulad›¤› testler arac›l›¤› ile veriler toplar. Aradaki farkl›l›klara iliflkin olarak araflt›r-
mac› veriler aras›nda k›yaslama yaparak geliflim süreci hakk›nda ç›kar›mlar yapma-
ya çal›fl›r.

Boylamsal desen ise, ayn› insanlardan farkl› zaman dönemlerinde veriler al›na-
rak geliflimin saptanmaya çal›fl›lmas›na dayal› bir desendir. Ayn› flekilde biliflsel ge-
liflim üzerinde çal›flan araflt›rmac›, ayn› bireyden ya da bireylerden 2 yafl›nda ald›-
¤› veriyi sakl› tutar. Aradan zaman geçtikten sonra ayn› bireylerden 4 ve 6 yafl›na
geldiklerinde tekrar veri toplar. Araflt›rma sonunda araflt›rmac› ayn› kiflilerden elde
etti¤i verileri analiz ederek geliflim süreci hakk›nda görüfllerini ortaya koyar. En-
lemsel desende, ayn› zaman diliminde farkl› bireylerden veri toplan›rken, boylam-
sal desende, ayn› bireylerden farkl› zaman diliminde veri toplamak esast›r. 

S›rasal desen, enlemsel ve boylamsal desenin birlikte kullan›ld›¤› desendir. ‹ki
farkl› do¤um y›l›na ait bireylere verilen testlere ek olarak, boylamsal veri elde et-
mek için aradan süre geçtikten sonra tekrar test verilmifl ve bu süreçte yeni bir en-
lemsel grupla araflt›rma yinelenerek sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r.

Enlemsel ve boylamsal desenin kendilerine göre olumlu ve olumsuz yönleri
mevcuttur. Enlemsel desen ayn› zaman dilimi içinde gerçeklefltirildi¤inden dolay›
para ve zaman aç›s›ndan daha ekonomiktir. Boylamsal desende zamanla denekle-
rin araflt›rmadan ayr›lmalar›, baflka yerlere tafl›nmalar› gibi sebeplerle denek kayb›
fazlad›r. Zamanla birlikte yeni teknolojik geliflmeler boylamsal desende önce kul-
lan›lan yöntemleri geçersiz k›labilir. Bireysel olarak yafla göre farkl›l›klar› ortaya
koymas› aç›s›ndan boylamsal desen avantajl›d›r. Enlemsel desende yafl ve do¤um
y›l› farkl›l›klar› birbirine kar›flmaktad›r. 

Yaflam boyu geliflime yönelik yukar›daki araflt›rma desenlerinin yan›nda biyog-
rafik ve geriye dönük çal›flma olarak nitelendirilebilecek çal›flmalar da mevcuttur.
Bu tarz çal›flmalarda kiflilerin kendi bilgilerine dayal› olarak geçmifl yaflamlar› hak-
k›nda bilgi sahibi olup, belli dönemler hakk›nda o kiflilerin kendi a¤›zlar›ndan bil-
gi toplamak esast›r. Örne¤in 60 yafl›ndaki bir yazar›n geçmifl yaflant›s›, hayat›nda-
ki belli dönüm noktalar› geliflim esas›na dayal› olarak incelenebilir. Buradan elde
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edilen veriler, o dönem insanlar› ve yaflanan sürecin geliflimdeki etkilerine iliflkin
faydal› bilgiler verebilir. Geçmifli hat›rlamada yaflanan s›k›nt›lar, yanl›fl hat›rlamalar
ya da geçmifle öznel aç›dan bakman›n getirece¤i durumlar bu tarz çal›flmalar›n gü-
venilirlilikleri ile ilgili sorunlar› beraberinde getirmektedir.

Yaflam boyu geliflimde önemli aflamalar evreler fleklinde verilmektedir. Belli bafll›
fiziksel, biliflsel, davran›flsal ya da di¤er de¤iflimler, belirli zaman aral›klar›nda ve bel-
li yafl dönemlerinde meydana gelmektedir. Çocukta dil geliflimine bak›ld›¤›nda, bu
durumun bir s›ra fleklinde basit sözcüklerden bafllayarak k›sa cümlecikler ve daha
sonras›nda uzun cümlelere ulaflan bir yap›da seyretti¤ini görebiliriz. Tüm bu aflama-
lar, belirli zaman aral›klar›nda birbirini izleyen flekilde meydana gelmektedir. Birbiri-
ni takip eden, bir aflamada gerekli yeterlilikleri kazanmadan bir di¤erinin bafllamad›-
¤› durumlar evre kavram›n› aç›klamaktad›r. Her bir evre kendine has geliflim özellik-
leri ile doludur. Bu aç›dan her bir evre belli fiziksel ve biliflsel yeterlilikleri gerektiren
nitelikleri ve de bununla beraber zay›fl›klar› ya da sorunlar› da bar›nd›r›r. Evre itiba-
riyle organizman›n hangi güçlü yanlar›n›n oldu¤u yada nelere karfl› hassasl›k göster-
di¤i evrensel bir flekilde evre kavram› çerçevesinde aç›klanabilir. Evre kuramlar›na
göre her bir evrede olmas› gerekenleri flu flekilde s›ralamak mümkündür (Onur,2006):

• Yetenek, beceri ya da güdülerin bir araya gelerek oluflturdu¤u tutarl› bir
örüntüyü oluflturan yap›lar olmalar›.

• Bir önceki evreye göre kazan›lan nitelikler aras›ndaki fark› ortaya koyan
niteliksel de¤iflimler.

• Evredeki belli bafll› de¤iflikliklerde ortaya ç›kan eflzamanl› de¤iflimi iflaret
eden ani olufl.

• Bütün de¤iflimlerde ayn› h›zda geliflmeyi sa¤layan birliktelik kavram›. 
Geliflim dönemleri oluflturulup, geliflim dönemlerine iliflkin saptamalar ortaya

konulurken en önemli ölçütlerden biri yafl kavram›d›r. Özellikle evrelerin olufltu-
rulmas›nda yafl kavram› önemli bir unsurdur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken
nokta, yafl›n sadece biyolojik ya da kronolojik bir olgu olmad›¤› ayn› zamanda psi-
kolojik ve toplumsal bir gerçeklik oldu¤udur. Baz› insanlar 70 yafl›nda kendilerini
hala çocuk gibi hissederken, baz›lar› ise ayn› yafl olarak daha genç olmalar›na ra¤-
men kendilerini y›lg›n ve çökmüfl, ölüme daha yak›n hissedebilmektedirler. Bu
do¤rultuda yafl ve yafla iliflkin hissedilenlerin kifliye göre de¤iflti¤ini söylemek
mümkündür.

Yafl›n yan›nda bir di¤er önemli unsur do¤um y›l›d›r. Bu süreçte do¤um y›l› ayn›
olan ve ayn› y›llarda benzer geliflim sürecini yaflayan bireyleri kuflak kavram› alt›n-
da aç›klamak mümkündür. Ayn› yaflta dahi olsalar farkl› kuflaklara ait bireylerin ge-
liflimleri de farkl› olabilmektedir. Do¤um y›l› 1914 olan 20 yafl›ndaki bir birey ile do-
¤um y›l› 1985 olan 20 yafl›ndaki bir bireyin 20 yafla ait geliflim özellikleri farkl› ola-
bilmektedir. Dönem itibariyle yaflanan savafllar, k›tl›klar, sosyal olaylara iliflkin ya-
p›lar ve benzer birçok olay kuflaklar aras›ndaki geliflim farkl›l›klar›n› ortaya ç›kara-
bilmektedir. Ayn› flekilde 1985 y›l›nda do¤an ve 2005 y›l›nda 20’li yafllar›n› yaflayan
bir gencin teknoloji, de¤iflen toplumsal yap›lar gibi birçok unsurdan etkilenerek di-
¤er bireyden farkl› özellikler ortaya koymas› olas›d›r.

Geliflim sürecinde gerek evrelerin oluflturulmas›, gerekse geliflim sürecinin ken-
di içersinde farkl› aflamalara ayr›lmas›nda davran›fllar›n m›, yoksa zihinsel süreçle-
rin mi baz al›naca¤›na iliflkin tart›flmalar bulunmaktad›r. Görünen ve ölçülmesi ko-
lay, gözlenebilen davran›fllar›n geliflim süreçlerinde belirleyici olmas›n›n gereklili-
¤ini ortaya koyan yaklafl›mlar›n yan›nda zihinsel süreçlerin bu aflamada daha etki-
li oldu¤unu ileri süren yaklafl›mlar mevcuttur.
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Kuflak: Tarihsel aç›dan
do¤um y›llar› ayn› döneme
denk gelen insanlar grubuna
kuflak ad› verilir.



Yaflam boyu geliflimi incelerken en çok kar›flt›r›lan konulara de¤inmek gerekir.
Bunlar büyüme, geliflim ve olgunlaflma kavramlar›d›r. Büyümeyi herhangi bir özel-
likteki kademeli art›fl fleklinde tan›mlamak mümkündür. Burada daha çok fiziksel
art›fltan bahsedilebilir. Fiziksel özelliklerde meydana gelen bu art›fla örnek olarak
boy uzamas›, kalbin ya da di¤er iç organlar›n fiziksel olarak büyümesi verilebilir
(Arkonaç, 2003).

Geliflim kavram›n› olgunlaflma ve büyüme kavramlar›n› kapsayacak flekilde
aç›klamak mümkündür. Gözle görülen fiziksel bir art›fl›n yan›nda bir flekilde yafl,
deneyim ve çevresel etkilerin sistemli etkileflimi sonucu oluflan de¤iflimler geliflim
kavram›n› aç›klamaktad›r. Geliflimde her bir aflama bir öncekinin üzerine yenileri-
ni ekleyerek organizmay› sistemli bir de¤iflime götürür. Örne¤in çocuk yürümeden
önce emeklemeye bafllar, ilk ad›m›n› atar, yavafl yavafl tutunarak yürümeye çal›fl›r
ve en sonunda destek almadan kendi bafl›na yürümeye bafllar. Tüm aflamalar ayn›
s›ra fleklinde bir sonraki aflaman›n haz›rlay›c›s›d›rlar. 

Olgunlaflma kavram› daha çok do¤ufltan gelen ve genetik etkilere ba¤l› olarak
ortaya ç›kan unsurlar› temel al›r. Bu do¤rultuda do¤ufltan gelen unsurlar bireyde
belli evrelerde belli de¤iflimleri meydana getirmektedir (Gesell, 1929). 

‹leri yafltaki yetiflkinlerin biliflsel becerileri üzerine boylamsal olarak desenledi¤iniz bir
çal›flma yap›yorsunuz. Ne tarz zorluklarla karfl›laflabilirsiniz?

DO⁄UMÖNCES‹ GEL‹fi‹M
Döllenmeyi takip eden 2 haftal›k süreçte döllenmeden itibaren bölünerek ço¤alan
hücreler kimisi kemik dokusunu, kaslar› ve organlar› kimi ise sinir sistemini olufltura-
cak flekilde farkl›lafl›r. ‹nce uzun bir yap›daki farkl›laflm›fl hücre yap›s› embriyo olarak
adland›r›l›r. Embriyo daha da geliflerek 3. ay itibariyle fetüs halini al›r. ‹nsan fleklini al-
maya bafllayan bu yap›n›n kollar› ve ayaklar› seçilebilir. Yaklafl›k boyu 2,5 cm kadar-
d›r. Kalbi atmakta ve hareket etmektedir. Fetüsün hareketleri henüz çok küçük oldu-
¤undan annesi taraf›ndan hissedilememektedir. Anne karn›nda plasenta ad› verilen
bir organ taraf›ndan beslenen fetüse gelen besinler ve burada oluflan at›klar kan da-
marlar› yoluyla ç›kar›lmaktad›r. Anneyle bebe¤in kan› kar›flmamaktad›r. Annenin ye-
dikleri, içtikleri ve soludu¤u hava plasentadan bebe¤e aktar›lmaktad›r. Bebek için fay-
dal› besinlerin yan›nda alkol ve kafein de bu duvar› rahatl›kla geçebilmekte, erken do-
¤um ya da do¤um sonras› çocukta geliflebilecek birçok soruna neden olabilmektedir.
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Resim 3.3

Do¤umöncesi
Geliflim.

Kaynak: Cücelo¤lu,
D. (2006). ‹nsan ve
Davran›fl›. ‹stanbul:
Remzi Kitabevi.3 4 5 6 7

Embriyo
3-7 Hafta

8 12 16 20-26 38

Fetüs
8-38 Hafta



YEN‹ DO⁄AN BEBEK
Bebeklerin “bofl bir tablo” gibi tümüyle hiçbir ye-
tenek sahibi olmadan do¤duklar›na iliflkin inan›fl
art›k geçerlili¤ini yitirmeye bafllam›flt›r. Tüm be-
bekler do¤ufltan gelen baz› reflekslere sahiptirler.
Bebe¤in yana¤›na dokunuldu¤unda bafl›n› o tara-
fa çevirmesi memeyi bulmak için önemli bir ref-
lekstir. Bu refleks arama refleksidir. A¤z›na ald›¤›
her fleyi emmesi emme refleksi, a¤z›ndakileri bo-
¤ulmadan yutmas›n› sa¤layan yutma refleksi, avu-
cunun içine yerlefltirilen bir nesneye ya da parma-
¤a s›k›ca sar›lmas› yakalama refleksi fleklinde ad-
land›r›l›r. Bebek koltuk altlar›ndan tutulup ayakla-
r› yere konuldu¤unda yürüyecek flekilde ad›mlar›
s›ralar. Bu durum ad›m atma refleksidir. Fakat 3.
aya kalmadan yok olur. Bebek yine koltuk alt›n-
dan tutulup yar› beline gelecek kadar su dolu bir
yere sokuldu¤unda ayaklar› ile yine ayn› flekilde
s›ralama yapmaya bafllayacakt›r. Buradan yola ç›-
karak asl›nda bu refleksin hiç unutulmad›¤› bebe-

¤in vücut a¤›rl›¤›n›n bu süreçte bebe¤in ayaklar›n› hareket ettirmesine engel olacak
flekilde h›zl› artm›fl olmas›n›n bu duruma yol açt›¤› söylenebilir. Suya sokulan bebek
suyun kald›rma kuvveti etkisiyle ad›m atma refleksini gerçeklefltirecektir.

Beden ve Hareket Geliflimi
Yenido¤an bebekler ilk 4 ayda büyük geliflme gösterirler. A¤›rl›klar› bu süre için-
de neredeyse iki kat›na ç›kar. Yeni do¤an bebeklerin bafllar› vücutlar›na oranla ol-
dukça büyüktür. Vücutta en önemli de¤iflme de yine beynin h›zl› geliflimiyle bir-
likte baflta görülür. 4 ayl›k bebekler elleri ve parmaklar› ile çevreyi keflfederken,
reflekslerin yerini istemli hareketler almaya bafllar. 2 ayl›k süreçte yavafl yavafl yü-
züstü yatt›¤› yerden bafl›n› kald›rabilen bebek, 4 ayl›kken küçük bir küpü ya da
oyunca¤› kavrayabilir. 5 ay sonunda destek olmadan oturabilen bebek, 6 ayl›kken
art›k tutunarak aya¤a kalkabilmektedir. 9 ayl›k dönemde mobilya kenarlar›na tutu-
narak yürüyebilme bafllar. Baz› bebekler bu süreçte emeklerken baz›lar› ise emek-
lemeden yaklafl›k 12 ayl›k dönemden sonra yürümeye bafllamaktad›rlar. 
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Resim 3.4

Bebekler do¤ufltan
ad›m atma
refleksine
sahiptirler.

Kaynak: Sigelman,
C. K., Rider, E. A.
(2009). Life-Span
Human
Deveplopment.
Belmont:
Wadsworth.

Resim 3.5

Y›llara göre bafl
vücut oranlar›
de¤iflmektedir.

Kaynak: Sigelman,
C. K., Rider, E. A.
(2009). Life-Span
Human
Deveplopment.
Belmont:
Wadsworth.



‹ki yafl›ndan itibaren çocu¤un beyni a¤›rl›k olarak, yetiflkin bir insan beyninin
yüzde 75’i kadard›r. Tek ad›mlarla merdiven ç›kma, ayak parmaklar› üzerinde yü-
rüyebilme gibi davran›fllar rahatl›kla gerçeklefltirilir. Çocu¤un ilk 2 y›ldaki büyüme-
ye oranla fiziksel geliflimi yavafllar. Çocuk 5 yafl›ndan sonra daha karmafl›k hare-
ketleri yapabilecek düzeylere ulafl›r. Örne¤in bu dönemde çocuk 2 tekerlekli bi-
siklete binmeyi ö¤renir.
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Resim 3.6

Çocukta Hareket
Geliflimi

Kaynak: Cücelo¤lu,
D. (2006). ‹nsan ve
Davran›fl›. ‹stanbul:
Remzi Kitabevi.

Yeni do¤an

Anne karn›ndaki 
durumu

1 ayl›k

Çene kalk›k

2 ayl›k

Gö¤üs kalk›k

3 ayl›k

Uzanma ve
yakalama çabas›

4 ayl›k

Yard›mla oturma
5 ayl›k

Kucakta oturma.
Nesneyi tutma

6 ayl›k

Çocuk sandalyesinde
oturma. Önünde
sallanan nesneyi

yakalama

7 ayl›k

Kendi bafl›na
oturma

12 ayl›k

Eflyaya tutunarak
aya¤a kalkma

13 ayl›k

Merdiven
basamaklar›n›

t›rmanma

14 ayl›k

Tek bafl›na ayakta
durabilme

15 ayl›k

Kendi bafl›na
yürüme

8 ayl›k

Yard›mla
ayakta durma

9 ayl›k

Eflyaya tutunarak
ayakta durma

10 ayl›k

Emekleme
11 ayl›k

Elinden tutuldu¤unda
yürüme



Biliflsel Geliflim
Çocuk çevresine uyum sa¤lama ad›na çevresini keflfetmeye çal›fl›r. Do¤umdan baflla-
yarak çocuk çevresini keflfetmek için nesneleri a¤z›na götürerek, ellerinin avuç k›s›m-
lar›yla kavrayarak tan›maya çal›fl›r. Daha sonraki y›llarda çocuk çevresini yavafl yavafl
alg›lamaya bafllar. Piaget yapt›¤› gözlemler sonucu ayn› yafl grubunda yer alan çocuk-
lar›n kendilerinden daha büyük ya da küçük çocuklara göre farkl›laflan zihinsel hata-
lar yapt›¤›n› belirlemifltir. Buradan yola ç›karak çocuklar›n belirli yafl dönemlerinde
belirli yap›lar› kazanmadan belirli sorunlar› çözmekte baflar›l› olamayacaklar›n›n alt›-
n› çizmektedir. Bu alandaki çal›flmalar›n› kendi çocuklar›n›n yeni oyuncaklar› keflfet-
meleri, dünyaya bak›fl aç›lar› ve basit problemlere yaklafl›mlar›ndan yola ç›karak bi-
liflsel geliflim ile ilgili kuram›n› afla¤›da yer alan evreler fleklinde oluflturmufltur: 

• Duyusal motor dönem
• ‹fllem öncesi dönem
• Somut ifllemler dönemi
• Formel ifllemler dönemi

Duyusal Motor Dönem (0-2 Yafl)
Bebe¤in kendini di¤er nesnelerden ay›rt edemedi¤i bu dönemin bafllar›nda bebek-
ler çok zeki görünmeseler de dünyay› keflfetmeye haz›rd›rlar. Do¤ufltan getirdikle-
ri belli bafll› refleksleri problemleri çözme yolunda d›fl dünyadaki de¤iflimlere
uyarlayacak bir yap› için haz›rd›rlar. Bu dönem bebeklerin sorun çözme ya da so-
yut simgeleri kullanma ile ilgili becerileri geliflmemifltir. 

Bu dönemde ilk olarak bebek, duyular›ndan ald›¤› bilgi ile hareket eder. Fark-
l› tatlar, ortamdaki kokular, fiziksel ac› gibi kavramlara iliflkin alg›sal yeteneklerin
geliflmeye bafllamas› bu dönemde görülür. Do¤umdan itibaren görme ile ilgili alg›-
lamas› zay›f olan ve emziren anne ile çocuk aras›ndaki mesafeye denk gelen yak-
lafl›k 25 cm gibi bir uzakl›¤› seçebilen bebe¤in görme alg›s› da geliflmeye bafllar.

0-2 ayl›k süreçte d›fl dünyay› meme emme sürecinde a¤z› ile d›fl dünyadaki
nesnelerle iliflki kuran bebek zamanla elleri ve kollar›n› da iflin içine sokar. Yaka-
lad›¤› nesneleri keflfetmeye çal›flan bebek emme ve yakalama reflekslerinin bir
araya gelmesiyle çevreyi daha iyi alg›lar hale gelir. Bir ayl›k bebekler görme alg›-
lar›n›n geliflimiyle beraber, herhangi bir nesneyi görüfl alan›nda oldu¤u sürece
gözleriyle takip ederler. Fakat nesne görüfl alan›ndan ç›kt›¤›nda gözle takip son
bulur ve bebek art›k nesneyi izlemez.

3-4 ayl›k dönemde iflitmenin geliflmesiyle beraber bebek farkl› sesleri üretme-
ye bafllar. Görüfl alan›ndaki nesneleri merak edip onlar› yakalamaya çal›fl›r. Bu
noktada yakalad›¤› el ve ayak parmaklar›n› emer, fakat bu süreçte çevreyi keflfet-
me durumu da görüfl alan› ile s›n›rl›d›r.

4-8 ayl›k dönemde bebekte hofluna giden aktiviteleri sürdürmek iste¤i vard›r.
Bu dönemde bebek elindeki bir oyunca¤› sallad›¤› zaman ses geldi¤inde bu du-
rumdan hofllan›r ve ayn› hareketi sürekli tekrarlar. Bir flekilde bu davran›flla alg›la-
d›¤› çevreyi de¤ifltirmeye çal›fl›r.

8-12 ayl›k dönemde bebekler çevreyi de¤ifltirme yönünde daha isteklidirler. Be-
bekler, daha önceden ö¤rendikleri bir davran›fl› uyarlayarak bu dönemde benzer
bir problemin çözümünde kullanabilirler. Daha önce s›karak ses ç›kard›¤› oyunca-
¤a benzer bir oyunca¤› s›kmaya çal›flmas› bu duruma örnek olarak verilebilir.

12-18 ayl›k bebekler daha aktif bir flekilde deneyerek ö¤renme yolunda ad›m-
lar atarlar. Deneme yan›lmalarla birçok sorunu çözmeye çal›fl›r. Dar bir aral›ktan
geçirmeye çal›flt›¤› oyunca¤› s›¤may›nca, oyunca¤› farkl› denemelerden sonra ters
çevirip ç›karabilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir.
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18-24 ayl›k çocuklar da keflfetmeyle beraber yeni durumlar› zihinsel olarak
canland›rma soyut olarak düflünebilme süreci bafllar. Bu süreçte çocuk deneme ya-
n›lma yapmaya gerek duymadan soyut düflünce gücüyle problemleri çözmeye
bafllar. Daire fleklinde bir cismi direksiyon olarak kullanmak bu duruma örnek ola-
rak verilebilir.

Duyusal motor dönemin sonlar›na yaklaflt›kça çocuklarda problem çözümüne
yönelik olarak sembol kullan›m›n›n artt›¤› gözlenebilir. Çocukta sembolik kapa-
site olarak adland›r›lan bu durum çocu¤un nesneleri ve yaflad›klar›n› anlatmada
simgeleri, kelimeleri veya jestleri kullanma becerisidir. Bu durum sorun çözmenin
yan›nda, ayn› zamanda ileriye dönük olarak dil gelifliminin ve taklide dayal› oyun-
lar›n gelifliminde önemlidir. 

Duyusal motor dönemde ortaya ç›kan en önemli özellik nesne devaml›l›¤›
(süreklili¤i) ile ilgilidir. Nesne devaml›l›¤› nesnenin görüfl alan›ndan ya da di¤er
duyular›n kapsama alan›ndan ç›ksa dahi var olmaya devam etti¤ine, sürekli oldu-
¤una iliflkin temel inan›flt›r. Piaget’e göre yeni do¤anlar bu tarz bir özellikten mah-
rumdur. Bu aflamada yeni do¤anlar bir oyuncak topu görebildikleri sürece var ol-
du¤una inanan biliflsel bir yap›ya sahiptir. Top bir koltu¤un arkas›na kaçt›¤›nda ya
da üzeri herhangi bir örtüyle kapat›ld›¤›nda art›k topun olmad›¤›na iliflkin düflün-
ceyi ortaya koyan biliflsel yap› bu dönem çocuklar›nda etkindir. 

Nesne devaml›l›¤› kavram› duyusal motor dönemde yavafl yavafl geliflmeye bafl-
lar. Yaklafl›k 4-8 ayl›k bebekler oyuncaklar›n›n üzeri örtüldü¤ünde “görmüyorsam,
yoktur” gibi bir anlay›fla sahipken, 8-12 ayl›k bebeklerde bu görüfl farkl›lafl›r. Ço-
cuk nesnenin de¤iflmeyece¤ini kavramaya bafllarken ayn› zamanda art›k göz önün-
de olmayan nesneyi aramaya bafllar. Fakat bebekler farkl› yere saklansa dahi nes-
neleri en son bulduklar› yerde arama e¤ilimindedirler. ‹ki yafl›na yaklaflt›kça bebek
nesnelerin göz önünde olmasa dahi sürekli oldu¤una dair anlay›fl› gerçeklefltirir.

‹fllem Öncesi Dönem (2-7 Yafl)
Duyusal motor dönemin sonunda ortaya ç›kan sembolik faaliyetlerle birlikte çocukta
dilin geliflti¤i görülmektedir. Bu dönemi iki bafll›k alt›nda incelemek mümkündür

a. Kavram öncesi dönem (2-4 yafl)
b. Sezgisel dönem (4-7 yafl)
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Sembolik Kapasite: Çocu¤un
nesneleri ve yaflad›klar›n›
anlatmada simgeleri,
kelimeleri veya jestleri
kullanma becerisidir.

Nesne Devaml›l›¤›
(süreklili¤i): Nesnenin görüfl
alan›ndan ya da di¤er
duyular›n kapsama
alan›ndan ç›ksa dahi var
olmaya devam etti¤ine,
sürekli oldu¤una iliflkin
temel inan›flt›r.

Resim 3.7

Bebek oyuncaklar
bir plaka ile
kapat›ld›¤›nda
ilgisini baflka bir
yöne
kayd›rmaktad›r.

Kaynak: Sigelman,
C. K., Rider, E. A.
(2009). Life-Span
Human
Deveplopment.
Belmont:
Wadsworth.



Kavram Öncesi Dönem (2-4 Yafl)
Bu dönemde sembolik faaliyetlere ba¤l› olarak, taklide dayal› ve hayali oyunlar, ço-
cu¤un ilerde karfl›laflabilece¤i gerçek sorunlara iliflkin sorun çözme becerilerini gelifl-
tirmesinde faydal›d›r. Bu süreç zarf›nda çocuk bu oyunlarla iletiflim becerilerini de ge-
lifltirmeye bafllar. Nicelik kavramlar›nda s›k›nt›ya düflen çocuk say› saymay› bilse da-
hi azl›k ya da çokluk gibi kavramlar› tan›mlamada zorluk çeker. Bu dönemde görü-
len en önemli özellik benmerkezci düflüncedir. Çocuk tüm dünyay› kendi bak›fl
aç›s›ndan görür. Baflkalar›n›n bak›fl aç›s›n› kavramakta zorluk çeker. Di¤erlerinin duy-
gular›n›n ve hissettiklerinin fark›nda olmak konusunda yetkin de¤ildir. Yine çocukla-
r›n baz› cans›z nesnelere canl›ym›fl gibi davranmas› da bu döneme rastlar. Çocu¤un
kafas›n› çarpt›ktan sonra gidip masay› dövmesi, kazayla zarar verdi¤i oyuncak ay›s›-
n›n a¤layaca¤›n› düflünmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Sezgisel Dönem (4-7 Yafl)
Mant›ksal düflünmenin geliflmedi¤i bu dönemde olaylar› sezgilerle aç›klama durumu
a¤›rl›k kazanmaktad›r. Nesnelere iliflkin gelifltirilen sembollerle nesne-sembol iliflkisi
kurulmaya çal›fl›l›r. Zihinsel semboller gerçek nesnelerin yerini almaya bafllar. Bu
dönem içersinde göze çarpan özellik korunum ilkesi ile ilgili oland›r. Çocuk flekil-
ler ya da nesnelerle ilgili tutucu bir yap›ya sahiptir. Nesnenin hacmi, a¤›rl›¤›, mikta-
r› de¤iflmeden flekli de¤iflti¤inde bu durumu alg›layamaz. Örne¤in uzun bir bardak-
taki suyu genifl bir barda¤a koydu¤unuzda su normal olarak uzun bardaktakine gö-
re yükseklik aç›s›ndan daha az görünecektir. Görüntünün etkisiyle bu dönemdeki
çocuk, miktarlar ayn› olsa da genifl bardaktaki suyun daha az olaca¤›n› düflünecek-
tir. Bu durum çocu¤un geriye dönüflebilirlik kavram›n› alg›layamamas› ile ilgili güzel
bir örnektir. Çocuk bu dönem bak›fl aç›s›yla genifl bardaktaki suyun uzun ve dar bar-
da¤a döküldü¤ünde eski halini alabilece¤ine iliflkin biliflsel yap›y› kazanmam›flt›r. Yi-
ne benzer flekilde 1 kg demirin mi, yoksa 1 kg pamu¤un mu a¤›r oldu¤una iliflkin
sorulan bir soruya, demirin a¤›r oldu¤una iliflkin çocu¤un verece¤i cevap, bu dönem
çocuklar›n›n ortaya koyacaklar› ak›l yürütme durumuna örnektir.
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Benmerkezci Düflünce:
Kendi görüfllerinin ve bak›fl
aç›s›n›n tek bak›fl aç›s›
oldu¤unu düflünerek
di¤erlerinin bak›fl aç›lar›n›
fark etme konusunda
yetersiz olma durumudur.

Korunum ‹lkesi: Nesnenin
farkl› bir flekle sokulmas›n›n
hacminde, miktar›nda,
a¤›rl›¤›nda de¤ifliklik
yaratmayaca¤›n› kavramaya
iliflkin durumdur.
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Kaynak: Cücelo¤lu,
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Somut ‹fllemler Dönemi (7-11 Yafl)
Bu dönemle birlikte çocukta geriye dönüflebilirlik ve nesnelerin de¤iflmezli¤ine
iliflkin korunumla ilgili kazan›mlar ortaya ç›kmaya bafllar. Toplama, ç›karma gibi
matematik ifllemlerini yapmaya bafllayan çocuk, nesneleri özelliklerine göre s›n›f-
land›r›p aralar›ndaki iliflkilerin fark›na varmakla ilgili becerilerini gelifltirir. Gerçek
ve hayal dünyas› kavramlar›n› ay›rmaya bafllayarak masallar›n art›k gerçek olmad›-
¤›na iliflkin biliflsel yap›y› güçlendirmeye bafllar. Çocu¤un dönem itibariyle dünya-
y› di¤erlerinin bak›fl aç›lar›ndan da görebilmeyi sa¤layan biliflsel yap›y› kazanmas›
sosyal anlamda iletiflim boyutunun geliflmesine katk› yapar. 

Sizce çocuklar hayal kahramanlar›n›n etkin oldu¤u gerçekd›fl› davran›fl, sihir içeren dizi-
leri kaç yafl›ndan itibaren izlemelidirler? Bu dönemden önce izlenen bu tarz dizi ve film-
lerin çocuklar üzerinde ne gibi etkileri olabilir?

Formel ‹fllemler Dönemi (11-15 Yafl)
Çocuk bu dönemde semboller aflamas›n› geçip, düflünce düzeyine gelmifltir. Ço-
cukta yetiflkin düzeyine yak›n ak›l ve mant›k yürütme, soyut kavramlar› kullanma
becerilerinin geliflmesi gibi durumlar gözlenir. Formel dönem öncesi çocuklar “An-
nem de ve babam da denize girmeyi seviyor. Bu durumda benim de sevmem ge-
rekir” gibi bir anlay›flla genellemelere ulaflmaktad›r. Bu dönemden itibaren yetifl-
kinlerdeki gibi olaylar› yorumlamada daha küçük çocuklar›n kulland›¤› tümevar›m
yöntemi, yerini mant›ksal düflünce flekli olarak tümdengelim’in de kullan›ld›¤› bi-
liflsel yap›ya b›rakm›flt›r (Cücelo¤lu, 2006)

Baz› araflt›rmac›lar Piaget’in kuram›na iliflkin elefltirilerde bulunmufllard›r. Bu
elefltirilere göre biliflsel geliflim aniden beliren bir durum de¤ildir. Her bir dönem
mutlak bir flekilde di¤erini takip etmemektedir. Anneleri için do¤um günü hediye-
si seçmeleri için yönlendirilen çocuklarla ilgili bir araflt›rmada çocuklar›n yafl dö-
nemleri gere¤i benmerkezli düflünerek kendi bak›fl aç›lar›na göre hediye seçmele-
ri beklenebilir. Ama farkl› bir flekilde araflt›rma sonunda çocuklar›n anneleri için
uygun hediyeler seçtikleri görülmüfltür (Marvin 1975).

Bebeklikte Bireysel Farkl›l›klar
Sa¤l›kl› bebeklerin tümü benzer geliflim özellikleri gösterse de bebekleri birbirle-
rinden farkl› k›lan özellikleri bulunmaktad›r. Mizaç olarak adland›r›lan bu bireysel
farkl›l›klar kapsam›nda baz› bebekler daha hareketli olabilirken baz›lar› sürekli a¤-
lamakta, baz›lar› sürekli annesinin yan›nda olmak isterken bir di¤eri daha ba¤›m-
s›z olmay› tercih edebilmektedir. Yap›lan baz› araflt›rmalar çocuklar›n utangaç ol-
mak, ortama kolay al›flmak, ya da anne babalar› taraf›ndan zor çocuk olarak nite-
lendirilmek gibi baz› durumlar›n›n kal›c› oldu¤unu göstermektedir. Çevre ve dene-
yimsel yaflant›lar mizac› etkileyip de¤iflmesinde etkili olduklar›ndan bebekli¤i zor
geçen bebekler sonraki y›llarda mizaç aç›s›ndan zor olarak nitelendirilmeyebilirler.

Bebeklerde Alg›sal Geliflim
Gözleri aç›k bir flekilde do¤an bebek, bulan›k görmesine ra¤men yak›n›ndaki nesne-
lere odaklanabilir. Emerken annesi ile göz temas› kurma mesafesine denk gelen 25
cm civar›n› rahatça görebilen bebekler, 6-8 ayl›k dönemde bir yetiflkin kadar rahat gö-
rebilmeye bafllarlar. Bebeklerin özellikle ilk defa gördükleri ve z›t renkler içeren nes-
nelere bakmay› tercih ettikleri yap›lan araflt›rmalar sonucu ortaya konulmufltur.
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Mizaç: Bebekleri
birbirlerinden farkl› k›lan
davran›fl özellikleridir.



Bebeklerin dünyay› üç boyutlu, nesneleri uzakl›k yak›nl›k durumuna göre gör-
melerini sa¤layan derinlik alg›lar›n›n, 6-12 aylar aras›nda emekleme dönemi ile
birlikte oluflmaya bafllad›¤› görülmüfltür. Araflt›rmac›lar laboratuar ortam›nda olufl-
turduklar› yapay uçurumla çocuklarda derinlik alg›s›n› araflt›rm›fllard›r. Bu araflt›r-
mada kal›n bir cam yüzey alt›nda kareli kumaflla kapl› zemin üzerinde hem s›¤
hem uçurum içeren yapay bir ortam oluflturulmufltur. Cam yüzeyin üzerine b›rak›-
lan 6-14 ay aras› bebekler, anneleri taraf›ndan ça¤r›lsalar dahi yapay uçurumu al-
g›layarak üzerinden geçmeyi reddetmifllerdir.

Ahlak Geliflimi
Piaget’ten esinlenerek Kohlberg, çocuklara anlatt›¤› günlük olaylarla ilgili “neden
ya da neden olmas›n” sorular›n›n cevaplar› do¤rultusunda biliflsel geliflime dayal›
bir ahlak geliflim kuram› ortaya koymufltur. Bu kuram ahlak geliflimini 3 aflamada
incelemektedir:

a. Geleneköncesi ahlak düzeyi
b. Geleneksel ahlak düzeyi
c. Gelenekötesi ahlak düzeyi
Geleneköncesi ahlak düzeyinde çocuklar davran›fllar› somut sonuçlar› do¤rul-

tusunda de¤erlendirmektedirler. Bu dönem çocuklar›nda otorite figürü karfl›s›nda
cezadan kaçmak ve ödüle ulaflmak ad›na uyulacak kurallar flekillenir. Bir flekilde
davran›fl›n iyi ya da kötü olmas› sonuçlar›nda gizlidir. Davran›fl cezaland›r›l›yorsa
“kötü ya da yanl›fl”, ödüllendiriliyorsa “do¤ru ya da iyi”dir. Biraz daha büyüdükçe
çocuk, ihtiyaçlar›n› karfl›layan onu tatmine ve ödüle götüren davran›fllar›n “do¤ru”
davran›fllar oldu¤unu düflünmeye bafllar. Di¤erlerinin bak›fl aç›s›na ilgi olsa da so-
nuçta çocu¤u yönlendiren, elde edilecek fayda olacakt›r. 

Geleneksel ahlak düzeyinde ise biliflsel geliflim süreci olan formel ifllemler dö-
nemine geçiflin yans›malar›ndan hareketle birey art›k baz› ahlak de¤erlerini içsel-
lefltirmifltir. Di¤erleri taraf›ndan konulan kurallara, toplum taraf›ndan kabul edile-
bilmek için uymaya çal›fl›r. Toplumda di¤er insanlar taraf›ndan kabul görmek “iyi
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Annesi taraf›ndan
ça¤r›lan çocuk
yapay olarak
oluflturulmufl
uçurumu
alg›lad›¤›ndan
dolay› annesine
gitmeye
çekinmektedir.
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Human
Deveplopment.
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Derinlik Alg›s›: Bebeklerin
dünyay› üç boyutlu ve
nesneleri uzakl›k yak›nl›k
durumuna göre görmelerini
sa¤layan alg›d›r.



çocuk ya da iyi k›z” olmakla özdefltir. Neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤u otoritenin
kurallar›na uyup uymamakla ilgili bir durumdur.

Gelenekötesi ahlak düzeyinde birey neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤unu, ha-
kim olan otorite figüründen ziyade, adaletin kurallar› çerçevesinde de¤erlendir-
meye bafllar. Bu dönemde birey yasalara ve ahlaka uygunluk kavramlar› aras›n-
da ayr›m yapmay› bilmektedir. ‹nsan haklar›, bireysel özgürlükler, eflitlik gibi
soyut düflünmeyi gerektiren kavramlar alt›nda yatan sebeplerin ne ölçüde de-
mokratik sebeplere dayand›¤› konusunda fikir yürütebilir. Daha da ileri seviye-
de kendi oluflturdu¤u içsel kriterler çerçevesinde do¤ru ve yanl›fl› tan›mlar du-
ruma gelir.

Kohlberg’in ahlaki geliflim ile ilgili kuram› kültürleraras› farkl›l›klara fazla yer
vermedi¤inden dolay› elefltirilmektedir. Örne¤in baz› kültürlerde toplum olarak
geleneksel düzeyin üzerine geçilemedi¤i bile görülebilmektedir. 

Dil Geliflimi
Do¤umdan itibaren tüm bebekler a¤layarak iletiflim kurmaya çal›fl›rlar. Bu süreç-
te bebekler 2. aydan itibaren agulama denilen sesleri ç›kar›r. 4-6 ayl›k bebekler
konuflmalar›nda sesin yüksekli¤i ile ilgili vurgulama ifadelerini anlar ve kendisi de
ç›kard›¤› seslerde bu vurgular› kullan›r. 6. aydan sonra sesleri tekrar eden bebek,
yaklafl›k 12. ay civar›nda ilk kelimesini söyler. Düzenli bir flekilde bir nesneye ya
da kifliye iliflkin olarak ayn› kelimeyi kullan›r. 12-18 ayl›k dönemler içerisinde iki
kelimeli ifadeleri ilk defa kullanan çocuk, “topu at, baba gel” gibi iki kelimelik
cümleler oluflturur. 

12-24 ay dönemi çocuklar›n›n kelime da¤arc›¤› art›k geliflmifl, kelimeleri ekleri
ile fiillerin zamanlar›n› duruma uygun bir flekilde kullanmaya bafllam›flt›r. Bu sü-
reçte çocuklar nesneleri tan›mlarken kime ait oldu¤unu “annenin”, “kedimin” gibi
kelimelerdeki eklerle ortaya koyarlar. Yine ayn› dönem çocuklar› do¤ru ya da yan-
l›fl her gördükleri nesneye ad vermek e¤ilimindedirler. Bu süreçte anne ve baba-
n›n çocuklar›n nesnelere verdikleri yanl›fl isimleri düzeltip yerine do¤rusunu koy-
mas› çocu¤un kelime da¤arc›¤›n› gelifltirmesinde önemlidir. 

Dil geliflimine yönelik olarak farkl› kuramlar mevcuttur. Bu kuramlardan ba-
z›lar› dili kazanmada pekifltirmenin önemli oldu¤unu, çocuklar›n uygun sözcük-
leri söylediklerinde gülümseme, ihtiyac›n giderilmesi gibi durumlarla pekifltirildi-
¤inde bu sözcüklerin ö¤renilece¤ini vurgulamaktad›rlar. Baz› kuramlar da asl›n-
da çocuklar›n do¤ufltan dili ö¤renme ve kazan›ma uygun bir yap›yla geldiklerini
savunmaktad›rlar. Do¤ufltan sahip olunan bu yap›dan dolay› tüm dillerde evren-
sel olan bebek dili ayn›d›r. Bu noktada bafllayan geliflim sürecinde dili oluflturan
yap›, bebe¤in çevreden ald›klar› ile bulundu¤u çevrede konuflulan dilin özellik-
lerini tamamlar. 

Duygusal ve Sosyal Geliflim
Do¤ada birçok yenido¤an hayvan annesini izler. Özellikle kaz ördek gibi hayvan-
lar yumurtadan ç›kar ç›kmaz gördükleri ilk hareketli nesneye karfl› ba¤ oluflturur-
lar. Bas›mlama olarak adland›r›lan bu davran›fl sadece bu türe özgüdür ve yap›-
lan araflt›rmalar bu hayvanlar›n oyuncaklara ve insanlara dahi bas›mlama gelifltir-
diklerini göstermifltir. 
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Bas›mlama: Kaz ördek gibi
hayvanlar›n yumurtadan
ç›kar ç›kmaz gördükleri ilk
hareketli nesneye karfl› ba¤
oluflturup onu takip
etmeleri. 



‹nsanlarda bas›mlamaya benzer bir davran›fl flekli görülmemektedir. ‹nsanda ba¤-
lanma olarak gerçekleflen süreç yavafl yavafl geliflir. ‹nsan hayvanlarda oldu¤u gibi
birden bire ba¤lanma davran›fl› göstermez. Zaman içersinde kendisine bakan, onu
besleyen yetiflkinle duygusal ba¤ oluflturmaya bafllar. Bebek kendisine bakan kifli ile
dereceli olarak gelifltirdi¤i ba¤lanma sürecinde kifliyi gördü¤ünde önce gülücüklere
seslerle tepki vererek ba¤l›l›¤›n› ifade eder. Bakan kifli olmad›¤›nda a¤lamaya bafllar.
Bebek 7. aydan itibaren yo¤unlaflan ba¤lanma davran›fl› ile kuca¤a al›nmay› ister ve
korktu¤unda, ac› hissetti¤inde, yabanc›larla karfl›laflt›¤›nda bak›c›s›na daha çok sar›l›r. 

Anneden ya da bakan kifliden ayr›lma çocukta kayg› durumu yarat›r. Nesne de-
vaml›l›¤› gibi kifli devaml›l›¤› kavram› bebekte geliflmeye bafllar. 5 ayl›k bebek için
anne oday› terk etti¤i zaman bebek görmedi¤i sürece sorun olmazken, 9 ayl›k be-
bek annesi kendisini b›rak›p yan odaya gitti¤inde anneyi görmese de annenin var
oldu¤unu kavrar ve onu geri ça¤›rmak için a¤lar (Morris, 2002). Çocukluk döne-
minde anne ile sa¤l›kl› bir ba¤lanma kurmufl çocuklar›n ileriki y›llarda di¤er ço-
cuklarla olan iliflkilerinde yeni durumlarla bafl etme ile ilgili daha istekli olduklar›-
na iliflkin çal›flmalar bulunmaktad›r. 

Anne-Baba ve Çocuk ‹liflkileri
Sosyalleflme sürecinde anne baba ile çocuk iliflkileri önem tafl›maktad›r. Gerek
model olarak gerekse ald›klar› pekifltirmelerle çocuklar sosyal geliflimlerini sürdü-
rürler. Anne baban›n çocuklar›n›n yanl›fl davran›fllar›n› nas›l cezaland›rd›klar› ya da
do¤ru davran›fllar› nas›l ödüllendirdikleri yine çocu¤un sosyalleflmesinde etkilidir.
Anne baban›n bu görevini yerine getirifl tarz›, çocuklar›n davran›fllar›n›n flekillen-
mesinde önemlidir. Bu konuda ailenin çocuk yetifltirmede otoriteyi kullanma biçi-
mine göre 3 tarz yetifltirme biçimi mevcuttur. Bunlar:

• Bilinçli otoriteye dayal› yetifltirme 
• Bask›c› otorite dayal› yetifltirme
• S›n›rs›z hoflgörüye dayal› yetifltirme
Bilinçli otoriteye dayal› yetifltirme biçiminde çocu¤a aile içinde önem verilir.

Çocu¤un ihtiyaçlar› titizlikle karfl›lan›r. Fakat çocu¤un neleri yap›p yapamayaca¤›
aile içinde belirlenmifltir. Çocuk bir konuda fikrini rahatl›kla belirtebilir ve çocu¤un
sorular›na sab›rl› bir flekilde cevap verilir. Fakat belirli ilkelerden taviz verilmez.
Örne¤in yatmadan önce çocu¤un difllerini f›rçalamas› gerekiyorsa çocuk mutlaka
difllerini f›rçalamak zorundad›r. 

Bask›c› otorite dayal› yetifltirme biçiminde ise çocuk mutlaka otoriteye uymak
durumundad›r. Bir görüfl belirtemez kendini ifade etme özgürlü¤ü yoktur. Anne ve
baba taraf›ndan çocu¤a kurallar belirli kal›plar içersinde sert bir flekilde gösterilir.

S›n›rs›z hoflgörüye dayal› yetifltirme biçiminde çocu¤un hiçbir s›n›r› yoktur. ‹s-
tedi¤i her davran›fl› gerçeklefltirebilir. Bu konuda çocuk serbest b›rak›l›r. Hiçbir
yanl›fl davran›fl› cezaland›r›lmaz. 

Geliflim psikologlar› aç›s›ndan bu yaklafl›mlar içersinde çocuk yetifltirmede en
uygun tarz bilinçli otorite yaklafl›m›d›r. Bu tarz bir yaklafl›m çocu¤un sosyalleflme-
si, biliflsel ve duygusal yönden geliflebilmesi için de uygun ortam› sa¤lamaktad›r
(Cücelo¤lu, 2006).

Çocuklar üzerinde bilinçli bir otorite oluflturmak için anne-baba hangi davran›fllar› sergi-
lemelidir? Tart›fl›n›z.

56 Birey  ve  Davran›fl

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



Çocuklarda Oyun Davran›fl› ve Arkadafllarla ‹liflkiler 
Çocuklar›n oyunlarda ortaya koyduklar›
davran›fllar geliflim süresince farkl›laflma-
ya bafllar. Tek bafl›na yaln›z oyun oyna-
yan çocuklar, daha sonralar› birbirlerinin
oyununa kar›flmadan ayn› ortamda oy-
nad›klar› paralel oyun türünü gelifltirme-
ye bafllarlar. Bu aflamadaki çocuklar göz-
lendi¤inde her birinin ayn› zamanda ken-
di bafllar›na farkl› oyuncaklarla oynad›k-
lar› görülmektedir. Bu aflamadan sonra
çocuklar paralel oyunu b›rakarak, iflbirli-
¤ine dayal› oyun sürecini gelifltirirler. Bu
tarz oyunlarda herkesin bir rolü vard›r.
Kimi anne, kimi postac› olarak beraberce
oyun oynamaya bafllarlar. 

Çocu¤un sosyalleflme sürecinde arkadafllar›yla olan iliflkileri de önem kazan-
maktad›r. Arkadafl grubuna al›nmayan ya da akranlar› taraf›ndan sevilmeyen çocuk-
lar›n ileriki y›llarda suça daha çok e¤ilimli oldu¤una dair araflt›rma sonuçlar› bulun-
maktad›r. Arkadafll›k kavram› oyun örne¤inde oldu¤u gibi y›llara göre de¤iflen bir
yap› gösterir. Yedi yafl öncesinde sadece beraber oynand›¤›, oyuncaklar›n paylafl›l-
d›¤› ve gereksinimlerin karfl›land›¤› için önemli olan arkadafll›k kavram› flekil de¤ifl-
tirmeye bafllar. 9 yaflla beraber arkadafll›kta karfl›l›kl› iki yönlülü¤ün önemli oldu¤u
ortaya ç›kmaya bafllar. Çocuk sadece arkadafllar›n›n onun için de¤il, kendisinin de
arkadafllar› için bir fleyler yapmas›n›n gere¤inin fark›na var›r (Morris, 2002). 

Çocuklar için oyun sosyal geliflimde neden önemlidir? Tart›fl›n›z.

Cinsiyet ve Rol Geliflimi
Çocuklarda cinsiyet rol geliflimi farkl› aflamalarda gerçekleflmektedir. 3 yafl civar›n-
daki çocuklar k›z ya da erkek olduklar›n›n fark›ndad›rlar. Bir flekilde toplum içersin-
de nas›l nitelendirildiklerini bilirler. Toplumsal cinsiyet kimlikleri konusunda bilgi sa-
hibidirler. Çocuklar cinsiyetlerini bilmelerine ra¤men k›z ya da erkek olman›n ne ol-
du¤u konusunda tam bir fikir sahibi de¤ildirler. Bu dönemdeki bir k›z çocu¤u kra-
vat takt›¤› zaman erkek olabilece¤ini düflünebilmektedir. 4-5 yafl civar›nda çocukta
cinsiyetin de¤iflmeyece¤ine iliflkin bilinç geliflmifl, toplumsal cinsiyet de¤iflmezli¤i ka-
zan›lm›flt›r. Günümüzde televizyon ve di¤er görsel kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla
bu bilinç daha erken yafllarda kazan›l›r duruma gelmifltir. Bu fark›ndal›kla beraber
çocuk toplum için kendi cinsiyetine uygun görülen davran›fllar› ortaya koymaya bafl-
lar. Cinsiyet rolü fark›ndal›¤› olarak adland›r›lan bu durum çerçevesinde çocuk ken-
disinden cinsiyeti gere¤i hangi davran›fl›n beklenildi¤ini bilir. Çocuklar›n oyuncak
seçiminden, giydikleri k›yafete kadar uzan süreç bu çerçevede flekillenir.

Kulaks›zo¤lu, Adnan, Ergenlik Psikolojisi (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1997) adl› kitab›n-
dan ergenlik ile ilgili daha detayl› bilgilere ulaflabilirsiniz.
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ERGENL‹K
Ergenlik fiziksel geliflmeler ve
bunlara ba¤l› olarak h›zl› de¤iflim-
lerin yafland›¤› ve bu süreçte geri
dönüflü olmayan baz› kararlar›n
al›nd›¤› bir dönemdir. K›zlarda 10-
11 yafl aral›¤›nda, erkeklerde ise
12-13 yafl aral›¤›nda bafllayan bu
süreçte boy ve a¤›rl›kta ciddi art›fl
görülür. Bu ani büyüme ile bera-
ber ergen, uzayan kollar› ve ba-
caklar›na hakim olmada s›k›nt›lar
yaflayabilir. Bu durum neticesin-
de bu dönem çocuklar› sakar ola-

rak nitelendirilebilirler. Ciltteki ya¤ bezlerinin artmas› yüzde sivilcelerin ç›kmas›na
neden olabildi¤i üzere, kemik ve kas yap›s›ndaki geliflmeler, erkeklerde kas yap›-
s›n geliflmesi, k›zlarda gö¤üs ve kalçalarda ya¤ depolanmas› ve geniflleme, erkek-
lerde ses tonunda kal›nlaflma, vücudun belli bölgelerinde k›llanmalar›n bafllamas›
gibi özellikler, bu döneme ait geliflim özellikleridir.

K›zlarda ve erkeklerde cinsel geliflim sa¤l›k ve beslenme flartlar›ndan etkilen-
mekte vücut yap›s› itibariyle daha iri k›zlar ilk adet dönemini daha erken yaflta ya-
flayabilmektedirler. Bu dönemi yaflayan ergenler, kendi vücutlar›nda yaflanan bu
de¤iflimlerin etkisinde kal›rlar. Televizyon ve dergilerde kendilerine sunulan mo-
dellerle kendilerini k›yaslamaya bafllarlar. Ergenleri sürekli olarak ayna karfl›s›nda
görmek mümkündür. Fiziksel yönleri ile ilgili flikayetleri bu dönem içersinde artar.
Ergenin bu süreçte kendisiyle ve vücuduyla bar›fl›k olmas› ileriki y›llara uzanan fle-
kilde kiflilik geliflimi aç›s›ndan da önemlidir. 

Ergenlik sürecine geçifl, tüm ergenlerde ayn› yaflta bafllamayabilir. Ergenlerin fi-
ziksel yap›lar› ergenli¤e bafllama, ergenlik süreci ve sonlanmas› ile ilgili farkl›l›kla-
r› ortaya koyar. Bu sebeple arkadafl gruplar›nda bu h›zl› de¤iflime daha bafllama-
m›fl çocuklarla, ergenlikte di¤erlerine göre fazlaca yol alm›fl çocuklar bir arada bu-
lunabilirler. Yafllar ayn› olmas›na ra¤men erken olgunlaflan çocuklar sporda ve di-
¤er faaliyetlerde daha üstün olabilirler. Bunun yan›nda geç olgunlaflan ergenlerin
kendilerinden güçlülerle bafla ç›kmay› sa¤lamak için erken olgunlaflanlara göre
kendilerine ait kimlik duygusu oluflturma ad›na avantajl› olduklar›n› söyleyen arafl-
t›rmalar da bulunmaktad›r. 

Ergenlerde soyut düflünce kavram› geliflmifltir. Dünya sorunlar›na iliflkin bir-
çok konuda aralar›nda tart›flabilir ve bu konularla ilgili fikir yürütebilirler. Baz› er-
genler herkesin farkl› görüfllerde olabilece¤i konusundaki biliflsel yap›y› tam ola-
rak gerçeklefltirememifl olabilir. Baz› konularda biliflsel geliflimde yafl olarak ileri
seviyede de olsalar, bu dönem itibariyle ergenlerde olaylar› benmerkezli görmek
e¤ilimi olabilir. Ergenler bu dönemde kendilerini sanki sahnedeymifl gibi hisse-
derler ve di¤er insanlar›n onlar› sürekli gözledi¤ini, yarg›lad›¤›n› düflünürler. Er-
genler kendilerine ak›lc› olmayan flekilde önem verdiklerinden ve kendilerini ol-
du¤undan farkl› görmelerinden dolay› kendileri ile ilgili yanl›fl kararlar alabilirler.
Ço¤unlukla kendilerine bir fley olmayaca¤›n› düflünerek, tüm hayatlar›n› etkileye-
cek flekilde risk al›rlar. Çok h›zl› araba kullanarak, tehlikeli ve gösteriflli ifllere kal-
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Ergenler bu
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k›flmak yoluyla kendilerinin ve baflkalar›n›n hayatlar›n› tehlikeye atmak bu duru-
ma örnek olarak verilebilir (Morris, 2002).

Ergenlik döneminin bafl›nda ayn› cinsiyetten olan arkadafl gruplar›, yerini zaman-
la k›z erkek kar›fl›k arkadafl gruplar›na b›rak›r. Bu süreçte arkadafllar duygusal destek
sa¤lar ve ergenler için ba¤l› bulunduklar› arkadafl gruplar›, yaflam tarz›n›n da belirle-
yicisi konumuna gelir. Arkadafl gruplar›nda bask›n rolde bulunan erken geliflim gös-
teren ergenlerin di¤erleri üzerinde bask› kurma durumu oluflabilir. Arkadafl grubu ta-
raf›ndan onaylanma iste¤i içinde olan çocuk baz› zamanlarda onaylanmayacak h›rs›z-
l›k, kavgaya kar›flma gibi davran›fllarda bulunabilir. Ailenin ergenin arkadafl gruplar›-
na dikkat etmesi, aile-ergen iliflkilerinin sa¤l›kl› bir flekilde yap›land›r›lmas› için gerek-
mektedir. Bu süreçte ergenler anne baban›n kurallar› ile savaflmaya çal›fl›r. Küçükken
kusursuz olarak gördü¤ü anne babas›n›n kusurlar›n› da fark etmeye bafllar. Baz› nok-
talarda kuflak fark› ile beraber kendisinin, gerçekçi olmayan flekilde daha bilgili ve ba-
z› konularda üstün oldu¤unu düflünmesi aile içi gerilimi artt›r›r. 

Ergenlik sürecinde çat›flma yaflamamak için ergenlerle nas›l bir iletiflim kurulmal›d›r?

YET‹fiK‹NL‹K
Yetiflkinli¤in ilk y›llar› insanlar›n kendi yaflamlar› ile ilgili birçok karar› ald›¤› dö-
nemdir. Bu dönemde bireyler kal›c› ifllerini bulma yolunda s›k ifl de¤iflimleri, ev-
lenme, çocuk sahibi olma karar› gibi kararlar› alabilirler. Anne baba olman›n getir-
di¤i sorumluluklar, kariyer yapma gibi durumlar ve mesleki yaflant›n›n birbirleriy-
le çat›flmas› sonucu aile içersinde s›k›nt›lar yaflanabilir. Evlilik doyumu ile ilgili ya-
p›lan araflt›rmalar çocuk sahibi olduktan sonra evlilik doyumunda düflüfl oldu¤unu
göstermektedir. Buna karfl›l›k, daha ileriki yafllarda çocuklar evlenip evden ayr›l-
d›klar›nda doyumun göreceli olarak artt›¤› görülmektedir.

Orta yafl grubu insanlarda yapt›klar› iflten yaflamlar›ndan eskisi kadar zevk ala-
mama ile beraber orta yafl krizi geliflebilmektedir. Bu süreçte birey kendini karar-
l› bir de¤iflime haz›rlar. Yine ayn› flekilde boflanma ya da bir iliflkiyi sonland›rma
da yetiflkinin psikolojik yap›s› üzerinde etkilidir. 

Yetiflkinlikle beraber insan vücudunda fiziksel de¤iflimler bafllar. Yetiflkin insan
kendi vücudundaki fiziksel de¤iflikliklerin fark›ndad›r. 25-30 yafllar› aras›ndaki en ve-
rimli dönem sonlanm›fl, art›k 30 yafl›ndan itibaren eskisine oranla dinç yap› yavaflla-
maya bafllam›flt›r. Yedek hücre say›lar› h›z-
la düflerken harcanan hücrelerin yerine
yenisi konmaz. Bu durum kalp ve ci¤er
performans›nda düflmeye neden olur. Be-
densel ve zihinsel olarak faal durumda
olan bireylerde yafllanma etkileri daha az
görülmektedir. Kad›nlarda 40-50’li yafllar-
da adet kesilmesi olarak adland›r›lan me-
nopoz döneminde, bedendeki de¤iflikli-
¤in yan›nda psikolojik de¤ifliklikler de
olabilmektedir. Ço¤unlukla farkl› duygu
durumlar›n› h›zl› bir flekilde yaflayan ka-
d›nlarda depresyona kadar uzanan duy-
gusal s›k›nt›lar yaflanabilmektedir.
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‹leri yetiflkinlik döneminde art›k bireyler fiziksel rahats›zl›klara oldukça hassas
durumdad›rlar. Uyuma zorluklar›, deride büzüflmeler, kemiklerin zay›flamas›, akci-
¤erlerde daha az oksijen tutulmas›ndan dolay› daha az enerji üretme, saçlar›n tel-
lerinin incelmesi, beyazlaflma, duyular›n zay›flamas› bu dönemle birlikte görülen
unsurlard›r. Araflt›rmalara göre ileri yetiflkinlikte yaflam›n kontrolünün kendisinde
oldu¤una inanan bireylerin fiziksel rahats›zl›klara dayan›kl›l›¤› daha fazlad›r. Yafl-
l›l›k döneminde art›k çevre ile etkileflim azalabilmekte ve al›nan toplumsal roller
azalmaktad›r. Azalan rollerle birlikte, art›k çevresindekilerin kendisine ihtiyac› ol-
mad›¤›na dair inan›fl geliflmeye bafllar. ‹lerleyen yaflla beraber, emeklilik sonras›
boflluk hissi ve kendi yafl›tlar›n›n ölümü gibi faktörler yaflam› gözden geçirme dav-
ran›fl›n› bafllatan durumlara örnektir. Bunun yan› s›ra kültürel farkl›l›klar, bireyle-
rin ekonomik durumlar› bu döneme bak›fl› da farkl›laflt›rmaktad›r. 

Emeklilik sonras› yetiflkinler kendilerini bofllukta hissedebilmektedirler. Bu durumla ba-
fla ç›kmak için neler yap›labilir?
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Geliflimi meydana getiren kavramlar› ve kritik dö-

nemlerin geliflime olan etkilerini aç›klamak.

Geliflimi sadece fiziksel bir büyüme olarak gör-
me ve sadece geliflim sürecindeki de¤iflimleri be-
timlemeye dayal› görüfl önemini yitirmektedir.
Do¤um öncesinden ölüme kadar uzanan süreç
yaflam boyu geliflimin çal›flma alan›d›r. Bu süreç
içersinde do¤um öncesinden bafllayarak gelifli-
me etki eden faktörler geliflim sürecinde önemli
bir yer tutmaktad›r. Geliflimde do¤ufltan kazan›-
lan genetik faktörlerin mi yoksa sonradan edini-
lenlerin mi daha etkili oldu¤una dair tart›flma ye-
rini hangisinin nas›l etkiledi¤ine dair tart›flmaya
b›rakm›flt›r. 

Geliflim sürecini aç›klamada kullan›lan araflt›r-

ma yöntemlerini karfl›laflt›rmak.

Geliflim psikolojisinde psikolojide kullan›lan do-
¤al gözlem, deneysel yöntem, iliflkisel yöntem,
örnek olay yöntemi gibi yöntemlerin yan›nda ge-
liflim sürecine iliflkin bilgi toplamak için enlem-
sel desen, boylamsal desen ve s›rasal desen kul-
lan›lmaktad›r. Enlemsel desende, ayn› zaman di-
liminde farkl› bireylerden veri toplan›rken, boy-
lamsal desende, ayn› bireylerden farkl› zaman
diliminde veri toplamak esast›r. ‹ki desenin kar-
ma olarak kullan›ld›¤› yöntem ise s›rasal desen
olarak adland›r›lmaktad›r.

Do¤um öncesi dönemden bafllayarak ergenlik

dönemine kadar olan süreçteki de¤iflim geliflme-

leri betimlemek.

Döllenmeden bafllayarak ergenli¤e kadar olan
dönemde, birey bebeklik ve çocukluk ile ilgili
aflamalar› geçer. Bu dönemde bebekler dünyaya
belli reflekslerle gelir. Bunlar›n bir k›sm› yok
olurken bebek farkl› kazan›mlar edinir. Bebe¤in
fiziksel geliflimle birlikte hareket geliflimi artar.
Dünyay› keflfederken biliflsel geliflimi h›z kaza-
n›r. Biliflsel geliflim aflamas›nda tüm çocuklar›n
ortaya koydu¤u belli yafl davran›fllar› bulunmak-
tad›r. Piaget bu davran›fllar›n çocuklar›n tümün-
de ayn› süreç içersinde geliflti¤ini savunur. Alg›-
lar› geliflen bebe¤in d›fl dünyay› keflfetmesi de
bu durumla paralel olarak biçimlenir. Ahlak ge-
lifliminde çocu¤un bireysel ve toplumsal olarak

baz› aflamalar› geçmesi gerekmektedir. Çocukta
dil geliflimi, duygusal ve sosyal geliflim, cinsiyet
ve rol geliflimi de yine belli aflamalardan geçe-
rek bireyin farkl›laflmas›n› sa¤lar. Bu süreçte an-
ne-baba-çocuk iliflkileri, çocu¤un oyun davran›-
fl› ve arkadafllar›yla kurdu¤u iliflkiler de önemli
yer tutmaktad›r.

Ergenlik sürecinde yaflanan geliflim özelliklerini

aç›klamak.

Ergenlik fiziksel geliflmeler ve bunlara ba¤l› ola-
rak h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bir süreçtir. K›z-
larda 10-11 yafl aral›¤›nda, erkeklerde ise 12-13
yafl aral›¤›nda bafllar. Ani fiziksel de¤iflimlerle bu
süreçte boy ve a¤›rl›kta ciddi art›fl görülür. Bu
ani büyüme beraberinde sorunlar getirir. Fiziksel
de¤iflime tepkiler ve toplumca belirlenen ideal
ölçülerde olmak gibi kayg›lar dönemin görülen
s›k›nt›lar›d›r. Arkadafl gruplar›, soyut düflünce
kavram›n›n geliflmesi, biliflsel bak›fl aç›s›nda de-
¤iflme, aile iliflkileri, kuflak çat›flmalar› bu dönem-
de görülen durumlard›r.

Yetiflkinlikte yaflan›lan de¤iflimi ifade etmek.

Yetiflkinli¤in ilk y›llar›ndan bafllayan, insanlar›n
kendi yaflamlar› ile ilgili birçok karar› ald›¤› dö-
nemdir. ‹fl de¤ifliklikleri, evlenme, çocuk sahibi
olma, boflanma, anne baba olman›n getirdi¤i so-
rumluluklar, kariyer yapma durumlar› bu döne-
mi etkilemektedir. Yine bu dönemde orta yafl
krizinin etkileri görülür. 30’lu yafllardan sonra fi-
ziksel olarak vücut yap›s› yavafllar. Bedendeki
de¤ifliklikle iliflkili psikolojik de¤ifliklikler de ya-
flan›r. Ölüme yaklaflmayla beraber roller azal›r,
yaflanan hayat gözden geçirilir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ayn› insanlardan farkl› za-
man dönemlerinde veriler al›narak geliflimin saptanma-
ya çal›fl›lmas›na dayal› bir desendir?

a. Boylamsal desen
b. Enlemsel desen
c. Deneysel desen
d. Örnek olay deseni
e. S›rasal desen 

2. Anne karn›nda bebe¤i besleyen organa ad verilir?
a. Rahim
b. Embriyo
c. Plasenta
d. Fetüs
e. Zigot

3. Bir erkek çocu¤u etek giydi¤i zaman kad›n olabile-
ce¤ini düflünebilmektedir. Bu çocukta afla¤›dakilerden
hangisi henüz kazan›lmam›flt›r?

a. Toplumsal cinsiyet kimli¤i
b. Toplumsal cinsiyet de¤iflmezli¤i
c. Toplumsal cinsiyet rolü
d. Cinsiyet rolü fark›ndal›¤›
e. Bireysel cinsiyet fark›ndal›¤›

4. Afla¤›dakilerden hangisi yenido¤an bebekte bulu-
nan reflekslerden biri de¤ildir?

a. Arama refleksi
b. Yutma refleksi
c. Emme refleksi
d. Tutma refleksi
e. Ad›m atma refleksi

5. Kaz, ördek gibi hayvanlar yumurtadan ç›kar ç›kmaz
gördükleri ilk hareketli nesneye karfl› ba¤ olufltururlar.
Bu duruma ne ad verilir? 

a. Bask›lama
b. Bas›mlama
c. Ba¤lanma
d. Ba¤l›l›k
e. Ba¤›ml›l›k

6. Çocuklar›n birbirlerinin oyununa kar›flmadan ayn› or-
tamda oynad›klar› oyun türü afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Tak›m oyunu
b. Yaln›z oyun
c. Paralel oyun
d. ‹flbirli¤ine dayal› oyun
e. Eflli oyun

7. Nesne devaml›l›¤› hangi biliflsel geliflim döneminde
görülür? 

a. Duyusal motor
b. ‹fllem öncesi 
c. ‹fllem sonras›
d. Formel ifllemler
e. Somut ifllemler

8. Çocu¤un aile içinde önemli oldu¤u, ihtiyaçlar›n›n ti-
tizlikle karfl›land›¤› fakat neleri yap›p yapamayaca¤›-

n›n kurallarla belirlendi¤i yetifltirme biçimi afla¤›daki-
lerden hangisidir? 

a. Koruyucu otorite
b. Hoflgörülü otorite
c. Bilinçli otorite 
d. Demokratik 
e. Bask›c› otorite 

9. Benmerkezci düflünce hangi biliflsel geliflim döne-
minde görülür? 

a. Duyusal motor
b. ‹fllem öncesi 
c. ‹fllem sonras›
d. Formel ifllemler
e. Somut ifllemler

10. Bireyin baz› ahlak de¤erlerini içsellefltirdi¤i, di¤er-
leri taraf›ndan konulan kurallara, toplum taraf›ndan ka-
bul edilebilmek için uymaya çal›flt›¤› ahlak düzeyi afla-
¤›dakilerden hangisidir? 

a. Geleneköncesi ahlak
b. Gelenekötesi ahlak
c. Geleneksel ahlak 
d. Toplumsal ahlak
e. Toplumöncesi ahlak

Kendimizi S›nayal›m
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K›zlar›n ergenli¤e geçifl yafl› düflüyor 

Hormonlu yiyecekler

ve katk› maddeleri yü-

zünden k›zlar›n ergen

olma yafl› 6’ya kadar

düflebiliyor.

Selçuk Üniversitesi Me-
ram T›p Fakültesi Çocuk

Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Çocuk Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastal›klar› Bilim Dal› Ö¤retim Üye-
si Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek, kad›nlarda ergenli¤e
geçiflin tamamen hormonlarla ilgili oldu¤unu söyledi.
Çocuklar›n cinsel geliflimini etkileyen hormonlar›n do-
¤umdan sonra bir süre aktif oldu¤unu belirten Doç. Dr.
Atabek, k›sa süre içinde bu hormonlar›n etkisini kay-
betti¤ini ve belli bir yafla kadar sessiz kald›¤›n› bildirdi.
Zaman içinde baz› etkenlerle hormonlar›n tekrar aktif-
leflti¤i ve ergenlik dönemine geçiflin bafllad›¤›n› belirten
Doç. Dr. Atabek, flunlar› kaydetti:
“Günümüzde, ergenli¤e ilkö¤retim ça¤›ndan önce

girenlere de rastlan›yor. Özellikle hormonlu yiye-

cekler ve katk› maddeleri yüzünden k›zlar›n ergen

olma yafl› 6’ya kadar düflebiliyor. Bu düflüflte mey-

ve ve sebzelerde kullan›lan hormonlar, uzun raf

ömrü için tercih edilen katk› maddeleri kadar;

plastik, tekstil, boya, yap›flt›r›c›, elektronik sana-

yide kullan›lan kimyasallar, hava kirlili¤i gibi hor-

mon bozucular da etkili.’’ 

Erken yaflta regl olman›n, boyun uzamas›na engel ol-
du¤unu bildiren Doç. Dr. Atabek, “Gelecek nesillerin
daha uzun olaca¤› söyleniyordu; ancak bu durum, gidi-
flat› tam tersine çevirecek. Özellikle genç k›zlar›n boy-
lar› gelecek y›llarda daha k›sa olacak. Erken ergenlik,
psikososyal sorunlara yol aç›yor. Alt› yafl›nda regl olan
bir k›z çocu¤u, bu sorumlulu¤u nas›l üstlensin?’’ diyor
ve ebeveynlerin hormonlu ve katk› maddeli g›dalardan
uzak durmas›n› öneriyor. 

Kaynak: http://www.nethaber.com/Yasam/57728/Kiz-
larin-ergenlige-gecis-yasi-dusuyor
14 Mart 2009 tarihinde eriflildi. 

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaflam Boyu Geliflimde
Araflt›rma Yöntemleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤umöncesi Geliflim” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cinsiyet ve Rol Geliflimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yenido¤an Bebek” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygusal ve Sosyal Geli-
flim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çocuklarda Oyun Davran›-
fl› ve Arkadafllarla ‹liflkiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Geliflim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anne-Baba ve Çocuk ‹liflki-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ahlak Geliflimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden

14.03.2009

”

“

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bu tarz bir boylamsal çal›flmada örne¤in 60 yafl›nda bir

denekten veri al›p de¤iflimi gözlemlemek için veriyi

dondurup, belli bir süre sonra tekrar veri alman›z gere-

kecektir. Yafl dönemi itibariyle d›fl etkenlerin çal›flmay›

s›k›nt›ya düflürebilece¤ini göz önüne almak faydal› ola-

cakt›r. Ölüm, yafll›l›k nedeniyle yaflanan hastal›klar bu

süre zarf›nda veri alman›z› etkileyebilir, denek kayb›na

yol açabilir. 

S›ra Sizde 2

Çocuklar masallar›n gerçek olmad›¤› alg›s›na yaklafl›k

11 yafl›ndan sonra somut ifllemler dönemini tamamla-

d›ktan sonra ulafl›rlar. Bu sebeple TV dizilerinde ve

filmlerdeki kahramanlar› ve bunlar›n ortaya koyduklar›

d›fl› uçmak, farkl› akrobasi hareketleri gerçeklefltirmek

davran›fllar› ya da sihir, büyü gibi durumlar› çocuk ger-

çeklikten ay›ramaz. Bu davran›fllar›n gerçekten olabil-

di¤ine inanan çocuk, bu davran›fllar› modelleyerek uy-

gulamaya kalkabilir. Yine ayn› flekilde sihirle büyüyle

kolay yolla istenilenleri elde etmek çocuklar›n geliflim-

lerinde s›k›nt›lar oluflturabilmektedir. 

S›ra Sizde 3

Çocuklar üzerinde bilinçli bir otorite oluflturmak için

anne-baba hangi davran›fllar› sergilemelidir? Tart›fl›n›z.

Bu noktada anne baba çocu¤un ihtiyaçlar›n›n ihmal et-

meli onun kendileri için de¤erli oldu¤unu sürekli hat›r-

latmal›d›rlar. Çocu¤a de¤er vermek, onu sevmek her is-

tedi¤in koflulsuz bir flekilde yerine getirmek de¤ildir.

Bu sebeple çocu¤a ev içinde ya da d›flar›da uyulmas›

gereken kurallar›n hat›rlat›lmas› ve bu konuda taviz ve-

rilmemesi gereklidir. Bu durumla ilgili en önemli ayr›n-

t› anne baban›n tutarl› olmas›d›r. Kurallar esnetilmeme-

li, anne baba bir gün evet dedi¤ine ertesi gün hay›r di-

yerek tutarl›l›kla ilgili çocu¤un kafas›n› kar›flt›rmamal›-

d›r. Bunun yan›nda anne bab›n iyi birer örnek olmas›

gerekmektedir. Çocu¤a kurallar koyup bu kurallar› ken-

dileri çi¤neyen anne babalar›n inand›r›c›l›¤› ve bilinçli

bir otorite oluflturmalar› mümkün olamamaktad›r. Ör-

ne¤in, yemekten sonra diflleri f›rçalamak gibi kurallar›n

çocu¤un iyili¤i için oldu¤u etkili bir iletiflimle çocu¤a

aktar›lmal›d›r. 

S›ra Sizde 4

Çocuklar sosyal aç›dan rolleri oyunlarda gelifltirirler.
Oyunlar esnas›nda anne, baba, çocuk gibi roller, aile
içindeki sosyal ortamda görevlerin paylafl›m›na iliflki
bask›n de¤erleri yans›t›r. Bunun yan› s›ra mesleki ola-
rak doktor hemflire postac› vb birçok rol de çocu¤un
bu mesleklerde yerine getirilmesi gereken rollere bak›fl
aç›s›n› flekillendirir. Yine ayn› flekilde oyun esnas›nda
di¤er çocuklarla kurulan sözel ya da sözsüz iletiflim un-
surlar›, kullan›lan dilin özellikleri yine çocu¤un sosyal-
leflme sürecinde ilk ad›mlar› atmas›nda etkilidir. 

S›ra Sizde 5

Bu dönem itibariyle ergenlerin birçok konuda hassas ve
al›ngan olduklar›n› söylemek mümkündür. Öncelikli ola-
rak ergenler, fiziksel yap›lar›na iliflkin olarak özgüvensiz
olabilmektedirler. Baz›lar› erken geliflebildi¤i gibi baz›s›
b süreci daha geç yaflayabilmektedir. Kendilerini sürekli
olarak toplumdaki rol modelleri ve di¤er arkadafllar›yla
k›yaslarlar. Bu süreçte anne-babalar›n çocuklar›n› di¤er
ergenlerle k›yaslamas› sorunlar yaflatabilir. Ergen birçok
konuda kendisini yetkin görebilir ve kendisine temeli ol-
mayan bir flekilde afl›r› flekilde güvenebilir. Fikirlerinin
yanl›fl oldu¤unu uygun bir flekilde söyleyebilmek ve onu
olumlu flekilde elefltirmek önemlidir. Ergenler kendileri
için herfleyi bilen, mükemmel olarak gördükleri anne ba-
balar›n›n da hatalar›n› görmeye bafllarlar: Kendi hata yap-
t›¤› konuda ergeni yarg›layan anne ve baba ile ergen ara-
s›nda çat›flma yaflanmas› mümkündür. Bu süreçte anne
baba kendilerinin de hata yapabilece¤ini uygun bir ileti-
flim diliyle ergene aktarmal›d›r.

S›ra Sizde 6

Yap›lan araflt›rmalar sürekli fiziksel ve biliflsel olarak
aktif olan ileri yafltaki yetiflkinlerin yafllanma etkilerine
daha az flekilde maruz kald›klar›n› göstermektedir. Bu
sebeple emeklilik sonras› görülen sosyal rollerde azal-
ma, bofl zaman›n artmas›yla birey kendini farkl› aktivi-
telere yönlendirmelidir. Toplumumuzda birçok kiflinin
ifl d›fl› hobi ve sosyal faaliyetlerinin olmamas› bu bofllu-
¤u yaratan unsurlar aras›ndad›r. Emeklilik sonras› yeni
arkadafl çevresi, kulüp, dernek çal›flmalar› gibi sosyal
faaliyetler, en basitinden bulmaca çözmek, tamir iflleri-
ne merak sarmak gibi biliflsel faaliyetler ve vücudu zor-
lamayacak yürüyüfl gibi fiziksel faaliyetler bu dönemde
yaflanabilecek duygusal çöküntüleri önlemede faydal›
yöntemlerdir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kiflili¤i meydana getiren kavramlar› ve kiflilik davran›fllar›n› flekillendiren un-
surlar› betimleyebilecek,
Psikodinamik yaklafl›m› tan›y›p, bu alanda çal›flan farkl› kuramc›lar›n kiflili¤e
farkl› bak›fl aç›lar›n› karfl›laflt›rabilecek,
‹nsanc›l yaklafl›ma iliflkin kuramlar›n kiflili¤e bak›fl aç›lar›n› aç›klayabilecek,
Kiflili¤i tan›mlamada ay›r›c› özellik yaklafl›m›n›n ve bu alanda çal›flan kuram-
c›lar›n nas›l farkl›laflt›¤›n› aç›klayabilecek,
Biliflsel-sosyal ö¤renme yaklafl›m›n›n kiflili¤e bak›fl› ve di¤er  kuramlardan
farkl›laflan yönlerini betimleyebilecek,
Kiflilik ölçümünde ve de¤erlendirmede kullan›lan yöntemleri, envanterleri ve öl-
çü araçlar›n› tan›yabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Bilinçd›fl›
• Do¤um s›ras› 
• Erikson’un evreleri 
• Özyeterlik
• Ödünleme
• Koflulsuz olumlu kabul

• Ortak bilinçd›fl›
• Nevrotik
• Arketip
• Karfl›l›kl› belirleyicilik
• Roscharch Testi 
• Saplanma

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N

N
N

N
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Birey ve Davran›fl Kiflilik

• K‹fi‹L‹K KAVRAMI
• PS‹KOD‹NAM‹K YAKLAfiIM
• ‹NSANCIL YAKLAfiIM
• AYIRICI ÖZELL‹K YAKLAfiIMI
• B‹L‹fiSEL-SOSYAL Ö⁄RENME

YAKLAfiIMI

4
B‹REY VE DAVRANIfi



K‹fi‹L‹K KAVRAMI 
Çevremizdeki birçok insan› tan›mlarken do¤ru ya da yanl›fl olarak kiflilik kavram›-
n› kullan›r›z. “Çok kiflilikli biri”, “Böyle davran›fllar senin kiflili¤ine uymuyor”, “Onu
hiç anlam›yorum. Sanki çift kiflilikli”, “Onun kadar kifliliksiz birini görmedim” gibi
ifadeler kiflili¤in günlük konuflma diline ne ölçüde girdi¤ine dair fikir vermektedir.
Psikolojide ise kiflili¤i, bireyin iç ve d›fl çevresiyle kurdu¤u ve bireyi di¤er bireyler-
den farkl›laflt›ran, tutarl› ve yap›laflm›fl iliflki biçimi olarak tan›mlamak mümkündür
(Cücelo¤lu, 2006). Bir baflka ifade ile kiflilik, bireyin fiziksel ve sosyal çevreyle ilifl-
ki kurma biçimini flekillendiren, bireyi di¤erlerinden ay›ran, kendine özgü duygu,
düflünce ve davran›fl kal›plar›d›r (Smith ve di¤erleri, 2003). 

Kiflilik tan›mlar›ndan yola ç›karak öncelikli olarak bireyin davran›fllar›n›n di¤er
bireylerden farkl›laflan nitelikte ve ay›r›c› olmas› gerekmektedir. Genel olarak ay›-
r›c› davran›fl›n herkesin sergileyebilece¤i davran›fllar yerine baflkalar›nda pek gö-
rülmeyen, kifliye özgü davran›fllar olmas› gerekmektedir. 

Öte yandan kiflinin davran›fl›n›n zaman geçse de de¤iflmeyen, tutarl› bir yap›-
da olmas› önemlidir. Burada bahsedilen davran›fllar anl›k durumlarla ortaya ç›kan
davran›fllar de¤il, y›llar geçse de benzer durumlara verilen benzer tepkisel davra-
n›fllarla ilgilidir. Örne¤in bir kifli konuflurken sözü kesildi¤inde sald›rganca davra-
n›yor ve bunu benzer her ortamda yineliyorsa bu davran›fl›n o bireyin kiflilik dav-
ran›fl› oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Kiflilik davran›fllar› ile ilgili bir di¤er özellik ise, davran›fl›n yap›laflm›fl ve kal›p-
laflm›fl olmas›d›r. Kiflilik çok say›da farkl› birimden oluflan bir sistem olarak düflü-
nülürse, bu sistemde yer alan tüm kiflilik özellikleri ve buna ba¤l› davran›fl özellik-
lerinin birbirleri ile uyumlu olmas› beklenir. Bir kiflili¤i tan›mlarken birbiri ile çat›fl-
mayan uyumlu s›fatlar kullan›r›z. Ayn› kifliyi tan›mlamada kulland›¤›m›z “yard›m-
sever, insanlar›n iyili¤ini düflünen, kibar, sald›rgan, bencil” gibi bir tan›mlamada
birbiriyle ters düflen tutarl› olmayan yap›lar bulunmaktad›r ve bu durum da kiflili-
¤in yap›laflm›fl bütünlü¤ü ile ters düflmektedir. 

Kiflilik davran›fllar›n› flekillendiren bir di¤er unsur ise iliflki kurufl biçimidir. Bi-
reyin ortaya koydu¤u davran›fllar bireyin iç ve d›fl çevresiyle kurdu¤u iliflkiden et-
kilenir. Her bireyin kendi duygu, düflünce ve çevresindeki durumlar› alg›lay›fl›
farkl›laflmaktad›r. Birey kendi alg›lamalar›na göre farkl› bir iliflki kurma biçimi ge-
lifltirir. Kifli, yolda karfl›laflt›¤› arkadafl›n›n kendisine selam vermemesi üzerine “Za-

Kiflilik



ten kimse beni sevmiyor” fleklinde bir alg›lamayla umutsuz ve karamsar bir bak›fl
aç›s› ortaya koyabilir. Bu ak›fl› aç›s›, kiflilik davran›fllar› aç›s›ndan onun di¤er ben-
zer olaylarla ve insanlarla iliflki kurufl biçimini etkileyebilir. 

Kiflili¤in geliflmesinde ve flekillenmesinde biyolojik faktörler ve çevresel faktör-
ler etkili olabilmektedir. Her bebek dünyaya farkl› bir potansiyelle gelmektedir.
Bebe¤in çevresindeki ortam onun bu potansiyelini ne düzeyde ortaya koyaca¤›na
dair bir yap›y› ortaya koymaktad›r. Bebe¤in sergiledi¤i s›cak davran›fllar›n anne,
baba ve di¤er bireylerde bulaca¤› yak›nl›k bu davran›fllar›n daha da güçlenmesine
neden olabilecektir. S›cakkanl› kiflilik davran›fl› sergileyen çocuklar büyüklerine
sokulup onlardan s›cak tepkiler ald›kça bu davran›fl özelliklerinin sergilenme s›k-
l›¤› artarak tutarl› bir kiflilik davran›fl› olarak yerleflecektir. 

Her bireyin çevresinde gerçekleflen olaylara, toplumsal bask›lara tepkileri de
farkl› olabilmektedir. Bunun sebebi biyolojik farklar olabildi¤i gibi, bireyin kendi-
ne örnek ald›¤› kifliler ya da daha önce yaflam›fl oldu¤u benzer durumlar sonucu
karfl›laflt›¤› olumlu ya da olumsuz tecrübeler olabilir. Bunun yan›nda yaflanan özel
anlar, a¤›r hastal›klar, ani kay›plar da kiflilik davran›fllar›n›n flekillenmesinde etkili
olabilmektedir.

Kiflilikle ilgili birçok farkl› yaklafl›m kiflilik davran›fllar›n›n sebeplerini, kendi ba-
k›fl aç›lar›ndan ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Baz› yaklafl›mlar kiflili¤in bilinçd›fl›
unsurlar, sald›rganl›k ve cinsellik güdüleri çerçevesinde flekillendi¤ini vurgularken,
baz› yaklafl›mlar ise kiflilik flekillenmesinde bireyin çevresinin etkili oldu¤unu ileri
sürmektedirler. Yine baz› yaklafl›mlar da bireylerin gözle görünen farkl› yönlerini
belli bafll› kiflilik özellikleri kapsam›nda kategorilefltirirken baz›lar› beden yap›s›n›n
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Toplumda her birey
farkl› kiflilik
yap›s›na özgü
davran›fllar› farkl›
flekilde yans›t›r. 



kiflilikte önemli oldu¤unun alt›n› çizmektedirler. Baz› yaklafl›mlarda ise kiflili¤i olufl-
turan temel unsur bireylerin çevrelerini alg›lama ve gösterilen tepkilerdeki farkl›lafl-
mad›r. Tüm bu yaklafl›mlara iliflkin kuramlar› daha detayl› bir biçimde incelemek,
kiflilik davran›fllar›n›n alt›nda yatan sebepleri tan›mlamada faydal› olacakt›r.

PS‹KOD‹NAM‹K YAKLAfiIM 
Psikodinamik yaklafl›mda kuramc›lar psiflik enerjinin davran›fllar üzerindeki etkisi
üzerinde çal›flmaktad›rlar. Bu süreçte bu enerjinin kayna¤› kimi zaman cinsellik ve
sald›rganl›k içgüdüleri olabilirken, kimi zaman da bireyin ba¤›ml›l›kla savafl› ola-
bilmektedir. Psikodinamik kuramlar, kiflili¤in bilinçd›fl› (bilinçalt›) unsurlarla flekil-
lendi¤ini savunmaktad›rlar. Bu yaklafl›m›n en önemli öncüsü Sigmund Freud’tur.
Onu takip eden ve onun kuram›na yeni ve farkl› yorumlar getiren Carl Gustave
Jung, Alfred Adler, Karen Horney ve Erik Erikson gibi kuramc›lar›n kiflilik yakla-
fl›mlar› psikodinamik yaklafl›mlar alt›nda incelenmektedir.

Sigmund Freud (1856-1939) 
Freud’a göre davran›fl›n temeli flu an fark›nda oldu¤umuz her fleyi kapsayan bilinç
düzeyinde gerçekleflen duygu ve düflüncelerin yerine bilinçd›fl›na ait duygu ve dü-
flüncelere dayanmaktad›r. Bu bak›fl aç›s› sebebiyle Freud insan davran›fl›yla ilgili
yepyeni görüfllerin temelini atm›flt›r. Freud’a göre insan davran›fl›n›n temelinde bi-
linçd›fl› güdüler ve dürtüler bulunmaktad›r. Bu güdü ve dürtülerin baz›lar› yok edici
olabilirken baz›lar› da türün devam› aç›s›ndan önemlidir. Freud’a göre bütün insan
davran›fllar› iki temel biyolojik içgüdü taraf›ndan yönlendirilmektedir. Cinsellik ve
sald›rganl›¤a ba¤l› olarak ortaya ç›kan bu içgüdüler yaflam içgüdüsü (Eros) ve ölüm
içgüdüsü (Thanatos)’tur. Kiflilik gelifliminde en etkili güdülerden biri olarak cinsellik
güdüsünü, erotik anlam›ndan ziyade yap›lan herhangi bir iflten elde edilen hazz›n
her türü olarak tan›mlamak daha uygun olacakt›r (Morris, 2002). 

Freud’a göre kiflilik; id, ego, superego olarak ad-
land›rd›¤› yap›lar›n etkileflimlerinden meydana gel-
mektedir. Do¤ufltan gelen ve bilinçd›fl› istek ve gü-
dülerden oluflan id haz peflindedir. Sürekli olarak bu
istek ve güdülere yönelik doyum arayan ve ac›dan
kaçan id gerçek dünyaya göre hareket etmez. Dün-
yadaki gerçeklik onun için önemli de¤ildir. ‹d için
önemli olan bir an önce bu isteklerin haz verici bir
flekilde doyurulmas› ya da s›k›nt› veren durumdan
kaç›lmas›d›r. Bunu id iki flekilde yerine getirir. Birin-
ci yol bo¤az›na bir fley tak›ld›¤›nda öksürmek gibi
tepkisel davran›fllar, bir di¤eri ise kendini rahatlat-
mak için k›zd›¤›n›z bir arkadafl›n›za rüyan›zda haddi-
ni bildirmek gibi durumlar› içeren hayal kurma ya da
baflka deyiflle arzu gerçeklefltirmedir. Hiçbir zaman hayal yoluyla gerçek yaflamda-
ki hazz› elde edemeyen idin gerçek dünyayla iliflki kurmas› yolunda egonun ara-
c›l›¤›na ihtiyac› vard›r. 

Düflünme ve ak›l yürütme süreçlerinin kontrolü ego taraf›ndan yürütülür. Ego
bilinç, bilinç öncesi ve bilinçd›fl› etkileflimli olarak çal›flmaktad›r. ‹dden gelen haz
aray›fl›na yönelik dürtü ve istekleri d›fl dünya koflullar›na göre ayarlayan ego bu
dürtü ve isteklerin yerine getirilmesinde gerçeklik ilkesi do¤rultusunda arac›l›k
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sa¤lar. Bu süreçte bireyin davran›fllar›nda toplumsal yap› içersinde flekillenen ku-
rallar, gelenekler ve kiflili¤in ahlaki boyutunu içeren superego etkili olur. Toplum-
sal kal›plar›n yan› s›ra anne babalar›n ve çevrenin söyledikleri bizim yarg›lar›m›z›
oluflturdu¤undan superego olaylar› de¤erlendirirken tüm bu unsurlar› temel ölçüt
olarak ortaya koyar. Superego ve onu oluflturan de¤erlendirme ölçütleri do¤ufltan
de¤il sonradan kazan›lanlarla flekillenir. 

Fark›nda olamad›¤›m›z ama kolayl›kla hat›rlanabilecek bilgiler bilinç öncesini
oluflturur.  Örne¤in “halan›z›n ismi nedir?” ya da “‹lkokul ö¤retmeninin ad› neydi?”
gibi sorular›n cevaplar›, o an için akl›n›zda olmayan fakat bir soruyla hemen ya da
biraz üzerinde düflünülerek de olsa ça¤r›lmas› kolay bilgilerden oluflur. Bilinç ise
flu an içinde oldu¤unuz durumla ilgili olarak tüm hissedilenleri kapsar. Oturdu¤u-
nuz odadaki koku, o an için gelen ses, k›yafetlerinizin dokusu gibi unsurlar o an
için fark›nda oldu¤unuz unsurlar› içerir.

Bilinçd›fl› (bilinçalt›) ise bireyin istese de hat›rlayamayaca¤› ama fark›nda ol-
madan davran›fllar›n› yönlendirebilecek unsurlar› içerir. Bazen fark›nda olmad›¤›-
m›z bu bilinçd›fl› süreçler; dil sürçmeleri, rüyalar ya da hipnoz alt›nda ortaya ç›ka-
bilmektedir. ‹d, ego ve superegonun iflleyifliyle ilgili olarak, paraya çok ihtiyac›
olan bir çocuk, arkadafl›na ait olan paray› gördü¤ünde, id bu paray› al›p ihtiyac›n›
gidermesi yolunda bireyi do¤rudan hazza gösterecek yolu zorlar. Öte yandan su-
perego toplum kurallar›n›n, iyi ve kötü davran›fl›n fark›nda olarak bu davran›fl›n
bireyin cezaland›r›lmas›, en iyi ihtimalle ay›planma ve d›fllanma ile sonlanaca¤›n›
bilir ve bireyi engeller. Bu süreçte birey id’in istek karfl›lanma yolundaki bask›s› ve
superegonun toplumsal ve ahlaki kurallara yönelik bask›s› aras›nda kal›r. Bu sü-
reçte ego arabulucudur. ‹de ve superegoya bir flekilde “Ben sizin için orta yolu bu-
laca¤›m” mesaj› gönderir. D›fl dünya gerçekli¤i do¤rultusunda arkadafltan borç pa-
ra istenmesi ya da arkadafl› görmeden paran›n al›nmas› bulunan arabulucu çözüm
yollar›ndan biri olabilir. 

Ço¤u zaman Freud’un kiflilik ile ilgili kuram› bir buzda¤›na benzetilir. Kiflili-
¤in ve güdüleyici faktörlerin çok az bir k›sm› yüzeyde görünürken, kiflili¤in ve
onu oluflturan davran›fllar›n görünmeyen büyük bir k›sm› yüzeyin alt›nda yer al-
maktad›r.

‹di insan›n nefsi, egoyu benlik, superegoyu da vicdan olarak adland›rmak müm-
kündür. Superegonun varl›¤›, sadece id ve egodan oluflan bir insan›n kiflili¤inin ben-
cil olmas›n›n önündeki emniyet anahtar› gibidir. ‹d a¤›r bast›¤›nda güdülerin ege-
men oldu¤u hem kiflinin hem de içinde bulundu¤u toplumun riske sokuldu¤u bir
yap› ortaya ç›kabilir. Buna karfl›l›k superegonun çok bask›n oldu¤u bir kiflilik yap›-
s›nda da davran›fllar›n afl›r› kontrollü oldu¤u tutucu kiflilik davran›fllar› sergilenir.

Freud’a göre bilinçd›fl› süreçler davran›fl› ne flekilde etkilemektedir? Örneklendiriniz.  
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Bilinçöncesi: Bireyin
fark›nda olmad›¤› fakat
kolayl›kla hat›rlan›p bilinç
düzeyine getirilebilecek
bilgilerin oluflturdu¤u
yap›d›r.

Bilinç: Bireyin içinde oldu¤u
durumla ilgili hissedilenlerin
tümüdür.

Bilinçd›fl› (bilinçalt›): Bireyin
fark›nda olmad›¤›, istese de
hat›rlayamayaca¤› birey
fark›nda olmadan, istemsiz
bir flekilde vücut ifllevlerini
ve davran›fllar› yönlendiren
yap›d›r.
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Freud ve Kiflilik Geliflimi
Freud’a göre bireyin davran›fllar›na yön veren cinsel dürtünün doyurulma iste¤i
Freud’un kiflilik kuram›n› biçimlendirmektedir. Daha önce de bahsedildi¤i üzere
cinsel dürtüler sadece cinsellikle ilgili de¤il baflar›lan bir iflten zevk almak gibi, tüm
zevk alma durumlar›n› kapsamaktad›r. Freud taraf›ndan cinsel dürtünün yaratt›¤›
enerji olarak tan›mlanan libido birey olgunlaflt›kça vücudun farkl› yerlerinde yo-
¤unlaflmaktad›r. Libidonun vücut içersinde yo¤unlaflt›¤› bölgeler bebeklerin olgun-
laflmas›yla yer de¤ifltirir. Cinsel enerji e¤er olgunlaflma sürecinde bir flekilde vücu-
dun belli bir bölgesinde tak›l›p kal›rsa saplanma meydana gelir. Belli bir vücut
bölgesinde yaflanan saplanma bireyin ileriki yaflam›nda kiflilik davran›fllar›nda bel-
li de¤iflimlere öncülük etmektedir. 

Oral dönem; 
Bebek 18 aya kadar olan süreçte d›fl

dünya ile a¤z› yoluyla ba¤lant› kurar. Her
fleyi a¤z›na götüren bebek için beslenme-
nin, d›fl dünyadaki nesneleri tan›man›n,
emme ve yutman›n yolu dudaklar dil ve
diflleri içeren a¤›z bölgesinden geçer. Bu
sebeple libido a¤›z bölgesinde yo¤unlafl›r.
Oral yönden doyum sa¤layan çocuklar ile-
ride iyimser ve ba¤›ml› yetiflkin özellikleri,
az doyum sa¤layanlar sald›rgan ve kötüm-
ser özellikler sergilerler. Freud’a göre bu
dönemdeki saplanma ileride yaflanabilecek
alayc›, tart›flmay› seven, kolay aldanabilen, kendine güvenden yoksun kiflilik ya-
p›s›yla yak›ndan ilgilidir. 
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Freud’un kiflilik ile
ilgili kuram› bir
buzda¤›na
benzetilir.
Davran›fl›n as›l
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sakl›d›r.

Saplanma: Cinsel enerji
olarak adland›r›lan
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sürecinde, ileriki y›llarda
kiflilik geliflimini etkileyecek
flekilde vücudun belli bir
bölgesinde tak›l›p
kalmas›d›r.

Resim 4.4

Çocu¤un
do¤umundan 18
aya kadar olan
süreçte d›fl dünya
ile iletiflimi a¤›z
yoluyla gerçekleflir.



Anal Dönem (18 ay-3,5 yafl) 
Bu dönemde çocuklarda libido anal bölgeye kaymaktad›r. Çocuk aç›s›ndan bu dö-
nem tuvalet e¤itiminin verilmesi bak›m›ndan önemli bir dönemdir. Çocuklarda tu-
valet e¤itimi verilirken s›k› ve bask›c› uygulamalara gidilmesi ilerde bu durumla il-
gili s›k›nt›l› kiflilik özelliklerinin yaflanmas›na neden olabilmektedir. Çocuk tuvaleti-
ni tutarak kontrolü elinde tutmak ister. Bu dönemdeki çok s›k› tuvalet e¤itimi son-
ras› çocuklar yetiflkinliklerinde çabuk öfkelenen kendine zarar veren kiflilik özellik-
leri gösterebilirler. Freud, inatç›l›k, cimrilik, afl›r› titiz ve düzenli olma gibi kiflilik
özelliklerinin yine bu dönem yaflanan saplanma ile ilgili oldu¤unu ileri sürer.

Fallik Dönem (3-5 yafl aras›) 
Bu yafl dönemindeki çocuklarda cinsel enerji cinsel bölgeye do¤ru kayar. Cinsel
organlar›n› keflfetmeye bafllayan çocuk ayn› cinsiyetten olan anababas›na karfl› k›s-
kançl›k hissi gelifltirirken, karfl› cinsiyetten olan anababas›na karfl› ise afl›r› ba¤l›l›k
göstermeye bafllar. Erkek çocu¤un annesine karfl› bu tarz afl›r› ba¤l›l›k göstermesi-
ni, Freud Yunan mitolojisinde bilmeden babas›n› öldürüp annesi ile evlenen Oe-
dipus’tan yola ç›karak Oedipus kompleksi (karmaflas›) olarak adland›rmaktad›r. Er-
kek çocuklarda bu dönemde babalar›na karfl› k›skançl›k ve anneyi paylaflamama
durumu vard›r. K›z çocuklar›nda babaya duyulan tutku ve hayranl›k, anneyi afl›r›
k›skanma durumu ise Elektra kompleksi olarak adland›r›lmaktad›r. Kendi cinsiye-
tinden olan anababan›n, kendisinden daha güçlü oldu¤unu gören çocuk sonunda
kendi cinsiyetinden olan anababa ile özdeflim kurarak onu kendine model olarak
al›r ve toplumca uygun görülen davran›fl özelliklerini kazanmaya bafllar. Bu dö-
nemlerde saplanma gösteren bireylerde de¤ersizlik, utangaçl›k gibi kiflilik özellik-
leri görülebilirken öte yandan yine bu dönemi baflar› ile atlatamayan bireylerin cin-
sel güçlerini afl›r› derecede sergilemeye yönelik kiflilik özellikleri göstermeleri
mümkündür. 
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önemlidir. 



Gizil Dönem 
Fallik dönem sonland›ktan sonra çocuklarda cinsellik ilgisi kaybolmaya bafllar. 5 - 6
yafllar›nda bafllayan bu süreç bir flekilde ergenlik dönemine kadar sürer. Bu dönem-
de çocuk cinsiyetle ilgili konularla ilgilenmez ve bu dönemde k›zlar›n ve erkeklerin
oyun gruplar›nda seçimleri genellikle kendi cinslerine yöneliktir. Çocuklar›n sevgi
gösterilerini ev d›fl›nda arkadafllar›na yöneltti¤i bu süreçte okul ça¤› çocu¤una karfl›
olumsuz davran›fllar sergilenmesi, çocukta afla¤›l›k duygusu yarat›r.

Genital Dönem 
Ergenlik dönemiyle birlikte bafllayan ve son psikoseksüel basamak olan dönem
genital dönemdir. Dönem itibariyle cinsel dürtülerin uyanmas›yla birlikte doyurul-
mam›fl cinsel dürtülerin cinsel iliflki yolu ile karfl›lanmas› durumu söz konusudur.
Fakat bu aflamada en ideali, sorumluluk duygusu ve di¤er insanlar› da düflünme
gibi konular›n a¤›r basmas›yla dürtülerin ertelenmesidir (Morris, 2002). 

Freud’un kuram›, genel olarak erke¤i merkeze alan ve cinselli¤i vurgulayan bir
kuram olarak elefltirilere maruz kalm›flt›r. Freud’un öne sürdü¤ü üzere, k›zlar›n pe-
nisleri olmad›¤› için penis k›skançl›¤› ad›n› verdi¤i durum yüzünden afla¤›l›k duy-
gusu yaflad›klar›na dair sav› art›k pek kabul görmemektedir. Kiflilik gelifliminde ka-
d›n erkek farkl›l›¤›n› bu sebebe ba¤lamak kiflilik geliflimi aç›s›ndan yetersiz olarak
görülmektedir. Bireylerin toplumda cinsiyetlerine göre edindikleri görevlerin fark-
l›laflmas› onlar›n farkl› kiflilik özellikleri kazanmalar›na neden olabilmektedir. 

Freud’un kuram›n›n her fleyi aç›klamaya dönük gücünün s›n›rs›z olmas› eleflti-
rilmektedir. Bu duruma göre insan›n her davran›fl›n› sorunlu bir davran›fl olarak ta-
n›mlamak mümkündür. Bilimsel aç›dan do¤rulu¤u ispatlanamayan görüfl ve hipo-
tezler s›k›nt› yaratabilirler. Bu sebeple, Freud’un kuram› deneysel yöntemin uygu-
lanmas›na pek olanak vermedi¤inden bilimsel yöntem aç›s›ndan elefltirilmektedir. 

Carl Gustave Jung (1875-1961) 
Freud’la birlikte çal›flan Jung, onun ilkelerine farkl› yorumlar katarak kendi kiflilik
kuram›n› oluflturmufltur. Jung’a göre bilinçd›fl›, ego için bir yaflam kayna¤›d›r. Fre-
ud’dan farkl› olarak Jung egoyu kiflisel bilinçd›fl› ve ortak (kolektif) bilinçd›fl› ol-
mak üzere iki alanda inceler. Bireyin kiflisel bilinçd›fl›nda bast›r›lm›fl veya unutul-
mufl duygu ve düflünceleri yer al›r. Bu durumlar bir olay›n ya da herhangi farkl› bir
yaflant›n›n tetiklemesi durumunda bilinç düzeyine ulaflmaktad›rlar. Ortak bilinçd›-
fl›nda ise insano¤lunun geçmifl yaflant›lar›ndan deneyim ve ortak an›lar›ndan olufl-
mufl ortak düflünce ve davran›fl kal›plar› mevcuttur. Bu zihinsel temsil ve düflünce
biçimleri Jung taraf›ndan arketip olarak adland›r›lmaktad›r. 

Örne¤in bütün bireylerin sahip oldu¤u bir annelik imgesine yönelik anne ar-
ketipi, tanr› arketipi, ya da tarihten gelen bir kabile
reisi, bir kahramanl›k arketipi bu duruma örnek ola-
rak verilebilir. Bir çocuk do¤du¤unda annesini tan›-
makta, onunla ba¤ kurmada ya da büyüdükçe tanr›
kavram›n› kabullenmekte zorluk yaflamaz. Bir flekil-
de hikâye ve efsanelerin birbirlerine benzedi¤i günü-
müzdeki farkl› kültürlerde yine benzer anlat›mlar›n
oldu¤u görülebilir. ‹flte tüm bunlar ortak bilinçd›fl›
olarak adland›r›lan bilinç düzeyine ç›kar›lmas› zor,
atalar›m›zdan bugüne kalan düflünce ve imgelerdir.
Bu sebeple, Jung’un kuram›nda do¤u felsefesinden
ve mitolojiden s›kça söz edilmektedir. 
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Bunun yan›nda kiflilik belirleyici olarak belli bafll› arketipler bulunmaktad›r.
Bunlardan en önemlilerinden biri de bireyin d›flar› yans›tt›¤› ve di¤er insanlar tara-
f›ndan bilinen fakat asl›nda bireyin iç benli¤ini saklayan maske (persona) arketipi-
dir. Bireyin d›flar› yans›tt›¤› kiflilik özellikleri ile maskeledi¤i özellikleri aras›ndaki
farkl›l›klar›n afl›r›l›¤› bireyde kiflilik bozuklu¤unun sebebi olabilmektedir. 

Erkek ve kad›n kiflili¤inde görülen arketipler anima ve animus olarak adland›-
r›lmaktad›r. Her erke¤in içinde difli, bir kad›n›n içinde de erkeksi yön oldu¤unu
vurgulayan Jung’a göre Erkekteki daha hassas ve destekleyici davran›fllar› aç›kla-
yan kad›n arketipi anima, kad›n kiflilik yap›s›ndaki sald›rgan davran›fl› ortaya ko-
yan arketip ise animustur. Bireyler anima ve animusu ideal efl beklentilerine yan-
s›tarak efl aramada bu arketipleri kullan›rlar. Bir flekilde seçilen efller bilinçalt›nda
ki anima ve animus arketiplerinin yans›mas›d›r.  

Jung bireyleri ilgilerin yöneldi¤i alan aç›s›ndan içe dönüklük ve d›fladönüklük
alt›nda ikiye ay›rmaktad›r. Jung’a göre her kiflilik yap›s›nda içedönük ve d›fla dö-
nük özellikler bulunmaktad›r. Gerçek yaflamda bireylerde bu iki boyutun karma
durumlar› söz konusudur fakat genel olarak bir tipin kiflide daha bask›n oldu¤u
görülmektedir.

‹çedönük tip, kendi dünyalar›na kapanma, kendileri ile ilgilenme, sosyallik ve
kendine güven aç›s›ndan sorunlar› olan bu gruptaki kifliler içedönük olarak nite-
lendirilmektedir. Çevresindeki nesnelerle iliflkisi zor ve olumsuz yöndedir. ‹çinde
bulunduklar› ortama uyum göstermeleri zor olmaktad›r. Toplumsal kurallar› ve de-
¤erleri benimsemede s›k›nt›lar yaflarlar. 

D›fladönük tip, Çevresindekilerle kurdu¤u ba¤lant› kolay ve uyumludur. Sos-
yal ortamlara kat›lmakta sorun yaflamazlar. Bu tip kifliler çevresindekilere de¤er
verir ve hareketlerini di¤erlerine göre ayarlar. Kendisinin d›fl›ndaki dünya onun
için ilgi çekicidir ve yaflad›¤› ortamdaki kurallara ve de¤erlere uyum göstermek-
te sorun yaflamaz. 

Alfred Adler (1870-1931) 
Freud’un ortaya koydu¤u id, ego ve superegonun
çat›flmas›yla ortaya ç›kan kiflilik yap›s›ndan farkl›
olarak insanlar›n do¤ufltan olumlu güdülere sahip
oldu¤unu ve kendilerini bireysel olarak en üst se-
viyelere tafl›mak ve mükemmel olmak için çaba
gösterdiklerini ifade eder. Asl›nda tüm insanlar›n
çocukken kendilerinden daha güçlü bir anne ba-
baya ba¤›ml› olmalar›ndan kaynaklanan do¤ufltan
bir afla¤›l›k duygusuna sahip olduklar›n› belirten
Adler, bireyin yaflamboyu bu afla¤›l›k duygusunu
yenebilmek için üstünlük çabas› ortaya koydu¤u-
nu ileri sürer. Üstünlük çabas›yla birlikte bireyle-

rin yaflad›klar› fiziksel zay›fl›klar›n ya da kay›plar›n daha çok çaba göstermek ve
mükemmele ulaflma yolunda öncülük etti¤ini savunur ve bu durumu da ödünle-
me olarak nitelendirir. Gözleri görmeyen Ray Charles’›n dünya çap›nda bir flark›c›
olmas›, küçüklü¤ünde çocuk felci geçiren Franklin Roosevelt’in 20. yüzy›la dam-
gas›n› vuran önemli kiflilerden biri olmas› bu duruma örnek verilebilir. Kendisi de
küçük yafllarda geçirdi¤i zatürree sebebiyle ölümden dönen Adler’in kuram›nda
kiflisel hayat deneyiminin etkisi büyüktür. 
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Baz› durumlarda afla¤›l›k duygusunun afl›r›ya kaçmas› bireyin kendisini çaresiz
durumda hissetmesine ve afla¤›l›k kompleksi gelifltirmesine neden olabilir. Afla¤›-
l›k duygusu insan› üstünlük çabas› ve eksik yönleri ödünleme ad›na çabalamaya
yöneltirken afla¤›l›k kompleksi bunun tam tersi bir flekilde kifliyi y›lg›nl›¤a itebilir. 

Adler kiflilik gelifliminin ilk y›llar›nda ailenin kiflilik geliflimine olan etkisini vurgu-
lamaktad›r. Çocuklar›na afl›r› özen gösterip onu fl›martan ya da afl›r› koruma sa¤la-
yan ailelerin çocuklar›n›n kiflilik yap›lar› bu duruma göre flekillenecektir. Adler baz›
kiflilik sorunlar›n›n temelinde küçük yaflta ihmal edilmenin yatt›¤›n› ifade eder. 

Kiflili¤i ve kiflilik davran›fllar›n› etkileyen bir di¤er unsur ise do¤um s›ras›d›r. Ai-
le içinde ilk, ortanca ya da en küçük çocuklar farkl› kiflilik geliflim özellikleri gös-
terirler. Örne¤in; ilk çocuklar ailenin ilk gözbebe¤i olarak fl›mart›lma e¤iliminde-
dirler. Fakat ikinci çocuk do¤duktan sonra üzerlerindeki eski ilgi azal›r. Bu durum
çocukta afla¤›l›k duygusunun güçlenmesine neden olur. Bu sebeple Adler sorunlu
çocuklar›n ilk çocuklardan ç›kt›¤›n› vurgulamaktad›r.

Adler ortanca kardefllerin ise kendilerinden önce do¤an büyük kardeflleri ka-
dar güçlü ve h›zl› olamad›klar› için güçlü bir üstünlük çabas› gösterdiklerini, bu
yüzden bu fark› kapatmak için daha çok çaba gösterdiklerini ve daha baflar›l› in-
sanlar olduklar›n› vurgulamaktad›r (Burger, 2006).

Küçük kardefllerin de çevrelerindeki herkesin onlardan güçlü olmas› sebebiyle
afla¤›l›k duygusu gelifltirdi¤inden bahseden Adler, ayn› zamanda fl›mart›lmayla be-
raber küçük kardefllerin de kendilerine özgü sorunlar yaflad›klar›ndan bahsetmek-
tedir. Adler’in kuram›ndan do¤um s›ras› ile ilgili de¤erlendirmeleri ço¤u zaman te-
mel özellikler tafl›sa da, her birey ve aile yap›s›na tam olarak uymad›¤›ndan çok
fazla geçerlilik kazanamam›flt›r. 

Adler’e göre insanlar›n gerçeklik temeline dayanan ya da dayanmayan afla¤›l›k
duygular›n›n üstesinden gelmeye çal›flmalar› kiflilik geliflimleri aç›s›ndan önemlidir.
‹nsanlar›n bir flekilde kaderlerini belirleme gücüne sahip olmalar›, kuram›n insan-
c›l psikoloji yaklafl›m›na öncülük etmesi aç›s›ndan önemlidir. 

Karen Horney (1885-1952)
Freud’un cinselli¤i ön plana almas›n›n yan›nda, do¤ufltan erkek ve kad›n kiflilik
yap›lar›n›n farkl›laflt›¤› ile ilgili iddialar›na karfl› ç›kan Horney, kad›nlar›n cinsi-
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yetlerinden dolay› daha farkl› kiflilik özellikleri göstermesinin sebebinin biyolo-
jik de¤il toplumsal faktörler oldu¤unu vurgulam›flt›r. Freud, insan davran›fl›nda
etkili kayg›n›n cinsel çat›flmalarla meydana geldi¤inden bahsederken Horney
kayg›n›n cinsel olmayan ortamlarda da görülebildi¤ini ileri sürmektedir. Örne¤in
çocuklar›n küçük yafllarda anne babalar›ndan yeterli bak›m ve deste¤i göreme-
meleri kayg› sebebidir ve bu kayg› durumunda doyum ve güvenli¤e iliflkin sa-
vunma durumlar› gelifltirirler (Morris, 2002).

Horney yetiflkinlerin sorunlar›n› çözmede k›sa-
ca duygular›n de¤iflkenli¤i olarak tan›mlanan nev-
rotik e¤ilimlerden birini benimsedi¤ini öne sür-
mektedir. Horney, duygusal sorunlarla u¤raflmada
ve bireyin kendi güvenli¤ini sa¤lamada nevrotik
e¤ilimlerin etkili oldu¤unu ileri sürmektedir. Hor-
ney’in ortaya koydu¤u nevrotik e¤ilimler insanla-
ra yönelmek, insanlara karfl› hareket etmek ve in-
sanlardan uzaklaflmak fleklinde s›ralanmaktad›r.

‹nsanlara yönelmek olarak adland›r›lan ve di-
¤erlerine ba¤›ml› bir yap›y› iflaret eden bu du-
rumda, çocuklar anne babalar›ndan sürekli ilgi
ve kabul görmek isterler. Çocuklar bu beklentiyi
di¤er iliflkilerine de yans›t›r. Bu çocuklar yetiflkin

olduklar›nda da sürekli ilgi görmek isterler. ‹stenmeyen ya da yaln›z kifli olma-
mak için herkese ba¤lanabilen bu tarzdaki kiflilerin uzun ve sürekli bir iliflki kur-
malar› zordur. Bu kifliler sürekli sevgi talep eder ve karfl›s›ndaki kifliye neredey-
se b›kt›r›c› flekilde ba¤lan›rlar.

‹nsanlara karfl› hareket eden bireyler, di¤er bireylerle savaflmay› kayg›dan kur-
tulman›n bir yolu olarak görürler. Kötü aile ortam› ile mücadelenin anlam› çocuk
için sald›rganl›k ve düflmanl›k olabilmektedir. Di¤er çocuklar korkusundan bu tarz
çocuklara sayg› gösterir ama arkadafll›k kurmaya istekli olmazlar. ‹leriki yaflamla-
r›nda bu tarz çocuklar di¤erlerini sömüren ve di¤erlerini k›ran bir yap› gösterirler.
Bu tarz yetiflkinler di¤er insanlara karfl›, kendilerine bir kötülük gelmeden “en iyi
savunma sald›r›d›r” fleklinde bir yol benimseyerek hareket ederler. 

‹nsanlardan uzaklaflmada kayg› verici durumdan kurtulmak için baz› çocuklar
birilerine ba¤›ml› ya da onlarla düflmanca iliflkiler kurmak yerine kimseyle iliflki kur-
mama yolunu seçebilirler. Kendi kendilerine yeteceklerine inan›rlar. Di¤er bireylerle
iliflkilerin daha az oldu¤u ifller, bu kiflilerin tercihlerinde öncelik tafl›r. Duygusal dene-
yimler onlar için zararl› olabilece¤inden, duygusal deneyimlere karfl› kapal›d›rlar. 

Erik Erikson (1902-1994)
Freud’un benlik kuram›nda ego, id ve superego aras›nda bir uzlaflmac› ve arabu-
lucu olarak görev yapmaktayd›. Erikson egonun, yani benlik kavram›n›n da ken-
disine has baz› yap›c› görevlerinin oldu¤unu ileri sürmektedir. Erikson’a göre ego
asl›nda kiflili¤i oluflturan güçlü ve di¤erlerinden ba¤›ms›z bir yap›d›r. Erikson’a gö-
re kimlik bireysellik ve biriciklik duygular› ile beraber geçmifl ve gelecekle bütün-
leflen ve sürekli bir yap› gösteren karmafl›k içsel durumdur (Burger, 2006). Bu se-
beple benli¤in as›l görevi kimlik oluflturmak ve bunu koruyarak çevre üzerinde
egemenlik kurmaya çal›flmakt›r. ‹nsanlar›n ne yapacaklar›n› bilemedikleri de¤erle-
ri ve hedeflerinin belirsizli¤i durumunda yaflad›klar› kimlik bunal›m› güçlü bir kim-
lik duygusu oluflturamama ile ilintilidir. 
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Erikson kiflilik kuram›nda, kiflilik geliflimini Freud’un aksine yetiflkinlik dö-
nemine kadar sürdürmektedir. Freud çocukluktaki ilk yaflant›lar›n sonraki dö-
nem yaflant›lar ve kiflilik geliflimi üzerinde etkili oldu¤unu vurgularken, Erikson
kiflilik gelifliminin yaflam boyu devam etti¤ini savunur. ‹nsanlar bu kiflilik gelifli-
mi boyunca önemli sekiz ayr› dönemeçte önleri-
ne ç›kan iki ayr› seçenekten birini seçmek duru-
munda kal›rlar. Bu dönemeçlerde bireyler seçe-
cekleri yol ile ilgili kararlar verirken bunal›mlar
yaflayabilirler. Bireyin verdi¤i kararlar kiflilik ge-
liflimini etkiler ve birey verdi¤i karara bir uyum
gerçeklefltirir. Bu durum da bir sonraki aflamada
nas›l karar verilece¤ini ve bireyin izleyece¤i yo-
lu flekillendirir. Erikson’un ortaya koydu¤u kifli-
lik geliflimindeki önemli dönemeçleri daha de-
tayl› olarak ele almak faydal› olacakt›r.

Temel güvene karfl› güvensizlik: Bebekler ya-
flamlar›n›n ilk y›llar›nda çevrelerindeki insanlara
ba¤›ml› olduklar›ndan, onlara karfl› gösterilen sev-
gi ve bak›m›n bebekler üzerindeki etkisi çok önem-
lidir. A¤lad›klar›nda ilgi ve sevgiye ihtiyaç duy-
duklar›nda onlara gerekli özenin gösterilmesi, bebe¤in d›fl dünyay› alg›lama flek-
linde etkilidir. Bu önemden dolay› bu süreç, kiflilik geliflimin dönüm noktalar›ndan
birini oluflturmaktad›r. Çevresinden yeterli ilgi ve özeni gören, bu sayede temelde
güven duygusunu oluflturan bebekler için dünya art›k güvenli bir yerdir. Bu bebek
için di¤er bireyler sevecen ve insanc›ld›r ve dolay›s›yla di¤er insanlarla beraber ol-
makta bir sak›nca yoktur. Çevrelerinden ilgi ve sevgi görmeyen bebeklerde temel-
de yaflad›klar› güvensizlik duygusuyla beraber içe kapanma, yabanc›laflma, di¤er-
lerine güvensizlik gibi özellikler sergilenir.

Özerkli¤e karfl› utanma ve flüphecilik: ‹ki yafl›ndan sonra bebekler çevreyi kefl-
fedip kendilerini çevrelerindeki di¤er nesnelerle karfl›laflt›r›rlar. Freud’un kuram›n-
da kiflilik gelifliminde anal döneme denk gelen bu aflamada yürümek, tutunmak ve
tuvalet al›flkanl›¤›n› kazanmada çocuk için kontrol önemlidir. Çocu¤un çevresini
ne ölçüde kontrol etti¤i ya da çevresi taraf›ndan ne ölçüde kontrol edilece¤i bu sü-
reçte flekillenir ve çocuk bu evreyi e¤er çevrede kontrol kuracak flekilde atlat›rsa
özerklik duygusunu kazanarak tamamlar. Bu sayede kendisini ba¤›ms›z ve güçlü
hisseden çocuk ilerleyen yafl dönemlerinde önüne ç›kan engelleri aflmada kendi
yolunu bulabilme ad›na avantajl› konuma gelir. Bu süreçte çocuklar›n çevrelerini
keflfetmelerine imkân vermeyen, çocuklar› üzerinde afl›r› korumac› bir tav›r sergi-
leyen anne babalar çocuklar›n›n utanç ve flüphe duygusunu gelifltirmesine sebep
olurlar. Bu durum da çocuklar›n di¤er bireylere ba¤›ml› kendilerine güvenmeyen
çocuklar olmalar›na yol açar. 

Giriflkenli¤e karfl› suçluluk duyma: Çocuklar›n di¤er çocuklarla etkileflim halin-
de olmas› ve sosyal dünyaya ad›m atmalar› çat›flma ve zorluklar› beraberinde geti-
rir. Bu süreçte çocuklar›n bu sorunlar› çözme becerileri oyun arkadafllar› ile olan
iliflkileri, oyunlarda ald›klar› rollerle çocuklarda giriflkenlik duygusunun geliflti¤i
gözlenebilir. Giriflkenlik duygusunu gelifltiremeyen çocuklar sosyal ortamlardan
geri çekilerek suçluluk duygusu gelifltirirler. 

Baflar›ya karfl› afla¤›l›k duygusu: ‹lkokula bafllayana kadar her ifli baflaraca¤›n›
düflünen çocuk okula bafllad›ktan sonra kendisini çevredeki çocuklarla rekabet
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içersinde oldu¤u farkl› bir ortamda bulur. Ailesi ve çevresi taraf›ndan di¤er çocuk-
larla k›yaslanma, ö¤retmenin ilgisini kazanma, di¤er çocuklar taraf›ndan sevilme
iste¤i gibi unsurlar, çocuk için yeni sorunlar demektir.  Çocuk da ayn› zamanda
kendisini di¤er çocuklar›n özellikleri ile karfl›laflt›r›r. Bu süreçte kendisini baflar›l›
olarak gören çocuk ileriye dönük olarak toplumda baflar›l› ve mutlu olma yolunda
ad›m atm›fl olur. Bu süreç ergenlik dönemi öncesi çocu¤un baflarma duygusunu
kazanmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu tarz bir duyguyla beraber kendisine iliflkin sa¤-
l›kl› inanç gerçeklefltiremeyen çocuk, ilerleyen y›llarda afla¤›l›k duygusu beraberin-
de, kendi yeteneklerinin fark›nda olamayan bir tav›r sergiler.

Kimlik kazanmaya karfl› rol karmaflas›: Ergenlik dönemini kapsayan bu süreç
bireylerde farkl› olarak alg›lanmaktad›r. Kimi bireyler bu dönemi oldukça s›k›nt›l›
yaflarken kimi bireyler ise aile ve çevre deste¤i ile bu dönemi daha kolay atlatabil-
mektedir. Bu dönem boyunca “Ben kimim?” sorusunu kendisine soran birey ken-
disi ile ilgili do¤ru de¤erlendirmeler yapar ve yeni rollerini sorgular. Çevrenin ken-
disine yükledi¤i yeni rolleri, dinsel ve çevresel de¤erleri alg›layarak do¤ru bir kim-
lik duygusu gelifltirebilir. E¤er bu kimlik duygusunu gelifltiremez ve yeni edindi¤i
rollere iliflkin s›k›nt› yaflarsa rol karmaflas› yaflayabilir. Kimlik aray›fl› sürecinde bi-
reyler yeni gruplara girebilir, farkl› görüflleri fliddetle savunabilir, alkol ve uyufltu-
rucuya yönelebilir. Bu dönem içersinde kimlik gelifltirmede yaflanan baflar›s›zl›k,
bundan sonra yaflanacak di¤er dönemlerin de kimlik aç›s›ndan s›k›nt› yaratmas›na
sebep olabilir. 

Yak›nl›k kurmaya karfl› soyutlanma: Ergenlikten yetiflkinli¤e geçiflte yaflanan
sorunlardan biri de, di¤er bireylerle samimi iliflki kurabilmekle ilgilidir. Özel iliflki
aray›fl› içersindeki bireyler, kendilerine yak›n olabilecek, duygusal olarak paylafl›m
sa¤layabilecekleri bireyleri ararlar.  Bu durum baz› zamanlarda evlilik ve duygusal
iliflkilere giden süreci bafllat›r. Bu tarz bir duygusal yak›nlaflmay› baflaramayan bi-
reyler duygusal soyutlanma içine girerler. Di¤er insanlarla beraber olmaktan kaç-
ma ve bekar olman›n daha sürdürülebilir bir yaflam tarz› oldu¤una inan›flla bera-
ber bu yaflam tarz›ndan vazgeçememek bireyin duygusal olarak olgunlaflmas›n›n
önünde engel oluflturabilir.  

Üretkenli¤e karfl› durgunluk: Orta yafl dönemlerinde bireylerin görevi bir son-
raki nesli yetifltirmek, onlar› biçimlendirmektir. Bu dönemde birey toplumda ken-
di çocuklar› ya da di¤er gençlerle olan etkileflimlerinde toplumun ya da kendisinin
birikimlerini aktar›r. Bireylerde bu davran›fl biçimiyle birlikte üretkenlik duygusu
geliflir. Yeni nesli yetifltirmek baz› yetiflkinler için hayat›n anlam› olarak nitelendi-
rilebilir. Hayat›na bu anlam› katamayan yetiflkinlerde çocuk yetifltirme s›k›nt› veri-
ci bir durum olarak da alg›lanabilir. Üretkenlik duygusunu yaflayamayan yetiflkin-
ler boflluk duygusu ile beraber durgunluk yaflayabilirler.

Benlik bütünlü¤ü ya da umutsuzluk: Bireylerin yafllan›p geriye dönük olarak
yaflamlar›n› de¤erlendirdiklerinde yaflayacaklar› bunal›mla beraber umutsuzluk ya
da bir benlik bütünlü¤ü yaflamalar› durumu söz konusudur. Geçmifl yaflamdan du-
yulan memnuniyet bu evrede bireylerde bütünlük duygusunun yaflanmas›na ne-
den olacakt›r. Art›k hayat›n›n son dönemini yaflad›¤›na dair inançla birlikte, birey-
de düflünce olarak son günlerin getirdi¤i umutsuzluk yaflanabilir. Geçmiflte yap›-
lan hatalar› düzeltme yolunda bir flans›n kalmay›fl›, “keflke daha farkl› yaflasayd›m”
gibi düflünce tarz›n›n getirdi¤i umutsuzluk dolu bak›fl aç›s› bu bireyin di¤er insan-
larla olan iliflkisinde nefret ve k›zg›nl›k unsurlar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olur.  
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‹NSANCIL YAKLAfiIM  
Benlik kavram›n›n kiflili¤in odak noktas› olarak ele al›nd›¤› kuramlar benlik kuram-
lar›, insanc›l yaklafl›m, kendini gerçeklefltirme kuramlar› gibi farkl› isimlerle an›l›rlar.
‹nsanc›l yaklafl›ma göre insan kendisi ve do¤a ile uyum içinde yaflamak ister. Bilinç-
li seçimler yaparak sürekli mutluluk arar. ‹nsanc›l yaklafl›mda psikolojinin amac›, in-
san› tahmin etmek ya da kontrol etmek olmamal›, anlamak olmal›d›r. ‹nsanlar Fre-
ud’un iddia etti¤i gibi sürekli olarak içten gelen dürtülerin ve çat›flmalar›n yönlendir-
di¤i varl›klardan öte de¤iflme ve geliflme potansiyeli olan bir yap›ya sahiptirler. Yine
ayn› flekilde bireyler ö¤renme yaklafl›mlar›nda oldu¤u gibi sadece d›flar›dan gelen
ödül ve ceza ile yönlendirilecek pasif varl›klar de¤ildirler. Bu yaklafl›mda insanlar
kendi eylemlerinden sorumlu tutulmaktad›r. Birey kendisi için en iyiye ulaflmak ad›-
na seçimler yapmaktad›r ve bu seçimlerinden kendisi sorumludur. 

Bu yaklafl›mdaki kuramc›lar için bireyin bafl›ndan geçen daha önceki olaylar›n
pek önemi yoktur ve çocukluk yaflant›s›ndaki olaylar birey davran›fl›n› belirleme-
de o kadar da etkili de¤ildir. Bu yaklafl›mda flimdi ve burada anlay›fl› alt›nda
önemli olan, bireyin kendisini ve çevresini o an için nas›l alg›lad›¤› ve seçimlerini
ne flekilde oluflturdu¤udur. Bu alanda söz sahibi kuramc›lar Carl Rogers ve Abra-
ham Maslow’dur. 

Rogers’a göre birey için en iyisi olabilme ve bu konuda çaba göstermek gerçek-
lefltirme e¤ilimi olarak adland›r›l›r. Bu durum tüm canl›lar için geçerlidir. ‹nsanlar
farkl› olarak do¤ufltan getirdikleri potansiyelleri yan›nda kendilerine ait bir benlik
anlay›fl› olufltururlar. Bireyin benlik kavram›n› ve kim oldu¤u ya da ne yapmak is-
tedi¤i konusunda potansiyelini gelifltirme çabas› ise kendini gerçeklefltirme e¤ilimi
olarak tan›mlanmaktad›r (Morris,2002). Carl Rogers’a göre bireyler duygu ve tutum
davran›fllar› ne olursa olsun çevrelerinden sevgi, sayg›, yak›nl›k görürlerse kendi-
lerini gerçeklefltirebilirler. 

‹nsanlar için önemli olan, kendileri için uygun doyumu sa¤layan noktaya ulafl-
makt›r. Bu yüzden do¤al bir çaba sergilerler.  Bu hedefe ulaflan  kifliler potansiye-
lini tam olarak kullanan kifli olarak nitelendirilirler. Bu tarz kifliler için kendi duy-
gular› ve düflünceleri önemlidir. Toplumun duygu ve düflüncelerine duyars›z kal-
mamakla birlikte bu kiflilerin üzerlerinde toplumun bask›s› fazla hissedilmez. Bu
kifliler toplum kurallar›n› yerine getirme ad›na çok fazla kayg› yaflamazlar. Kendi-
leri ile ilgili kararlar› verirken toplum kurallar› ve beklentilerinden öte kendi ilgi ve
ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurlar. Örne¤in eflinden ayr›lmak isteyen bir kad›n,
toplum onaylamaz korkusuyla bu iste¤inden vazgeçme yolunu seçmez. 

Genel olarak aileler ve çevre, bireylerin çocukluklar›ndan itibaren sevgi sayg›
ve yak›nl›¤› belirli koflullara ba¤layarak vermektedir. Koflullu olumlu kabul olarak
nitelendirilen bu durumda örne¤in, aileler çocuklar›n› tüm yönleriyle de¤il, sade-
ce belli özellikleriyle de¤erlendirirler ve onlar› sevme durumunu belirli bir koflula
ba¤larlar. “Uslu çocuk olursan seni severiz”, “böyle yaparsan baban seni sevmez”
gibi belirli koflullara ba¤lanan ifadeler çocu¤un kendini de¤ifltirerek, do¤ufltan ge-
tirdi¤i kapasitesini kullanmas›na engel olacakt›r. Bu durumda çocuklar kendileri
ile ilgili gerçek duygu ve istekleri yerine, anne babalar›n›n uygun gördü¤ü  özel-
likleri yaflatmay› ö¤renmektedir. Çocu¤un kendini tümüyle gerçeklefltirmesi için
aile taraf›ndan koflulsuz olumlu kabul durumunun sa¤lanmas› gerekmektedir. 

‹nsanc›l psikoloji çevrenin kiflilik davran›fllar› üzerindeki etkisini ne flekilde de¤erlendir-
mektedir? 
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AYIRICI ÖZELL‹K YAKLAfiIMLARI 
Baz› araflt›rmac›lar kiflili¤i de¤erlendirirken kifliden kifliye de¤iflen kal›c› tutarl› ki-
flilik özelliklerine göre s›n›fland›rma yapma yoluna gitmifllerdir. Bu özellikler bi-
reylerin kendilerini ya da di¤er bireyleri de¤erlendirirken kulland›klar› heyecanl›,
nefleli, kurnaz, anlay›fll› gibi adland›r›lan özelliklerdir. Araflt›rmac›lar yüzlerce say›-
daki bu karakteristik kiflilik özelliklerinden yola ç›karak kiflili¤i betimlemeye çal›fl-
maktad›rlar. Çok say›daki bu kiflilik özelli¤i faktör analizi ad› verilen istatistiksel
yöntemle daha az say›da boyuta indirgenmektedir. Bu yaklafl›mda kiflilik özellikle-
ri ile ilgili az say›da faktör alt›nda z›t özellikler içeren s›fat çiftleri (konuflkan-ses-
siz, sorumlu-güvenilmez, sakin-kayg›l›) fleklinde düzenlenmektedir. 

Raymond Cattell (1957-1966) faktör analizi ad› verilen bu yöntemle kiflilerin
kendi de¤erlendirmelerinden yola ç›karak yaklafl›k 200 kiflilik özelli¤ini, 16 faktör
alt›nda toplam›flt›r. Cattell’in çal›flmalar›ndan sonra geliflmifl istatistiksel araflt›rma-
larla belli kiflilik özelliklerine yönelik tutarl› bulgular saptanm›flt›r. Bu alanda çal›-
flan araflt›rmac›lar farkl› kiflilik özelliklerinden yola ç›karak kiflili¤in befl boyutu ile
ilgili sonuçlar› ortaya koymufllard›r. 

Yürütülen araflt›rmalar sonucunda en s›k karfl›lafl›lan faktörler Büyük Beflli ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Büyük befllide yer alan faktörler flu flekilde verilmektedir (Bur-
ger, 2006). 

• Nevrotik: Kayg›l› ya da sakin, güvensiz ya da güvenli, kedine ac›ma ya da
kendinden memnun,

• D›fla dönük: Sosyal ya da çekingen, e¤lenceyi seven ya da ciddi, flefkatli ya
da mesafeli, 

• Aç›kl›k: Hayalci ya da gerçekçi, ba¤›ms›z ya da uysal, çeflitlilik ya da s›ra-
danl›k,

• Uyumlu: Yumuflak kalpli ya da kat›, güvenen ya da flüphe duyan, yard›mc›
ya da iflbirli¤i yapmayan,

• Özdisiplin: Düzenli ya da düzensiz, dikkatli ya da dikkatsiz, özdisiplinli ya
da zay›f iradelidir.  

Eysenck ise kiflili¤in oluflumunda içedönüklük ve d›fladönüklük ile birlikte de-
¤iflkenlik ve de¤iflmezlik boyutlar›n›n kiflilik davran›fllar›n›n flekillenmesinde önem-
li oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu boyutlar bir araya gelerek farkl› kiflilik yap›lar›n›
oluflturmaktad›r. Örne¤in, bu boyutlar›n birleflimi sonucu içedönük de¤iflmez, d›-
fladönük de¤iflmez, içedönük de¤iflken ve d›fladönük de¤iflken kiflilik tiplerinden
bahsetmek mümkündür. ‹çedönük de¤iflmez bireyler sakin, kendilerini kontrol
edebilen bireyler, d›fladönük de¤iflmez tipler at›lgan ve lider özellikli kiflilerdir.
‹çedönük de¤iflkenler, sosyal ortamlardan kaçan karamsar ve kayg›l›, d›fladönük
de¤iflken kifliler ise çabuk heyecana kap›lan, sald›rgan ve hareketli tiplerdir. Ey-
senck’in yaklafl›m›, bireylerin kiflilik davran›fllar›nda sosyal durumu, içinde bulunu-
lan ortamla kurulan iliflkiyi ve kiflilikteki geliflim özelliklerini çok fazla dikkate al-
mad›¤›ndan önemini yitirmektedir. 

Vücut Yap›s› ve Kiflilik 
Baz› araflt›rmac›lar bireylerin beden yap›s›na iliflkin özelliklerinin kiflilik aç›s›ndan
belirleyici oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Bu konuda yap›lan baz› çal›flmalar insanla-
r› fiziksel özelliklerine göre s›n›fland›rmaktad›r. Bu konuda Sheldon (1954), insan-
lar› fiziksel yap›lar›na göre endomorf, mezomorf ve ektomorf olarak üçe ay›rm›flt›r. 
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Endomorf: Bu tip bireylerde fiziksel olarak kar›n bölgesinin daha genifl, beden
hatlar›n›n daha yuvarlak, kaslar›n gevflek, saçlar›n seyrek, ciltlerin düzgün oldu¤u
görülmektedir. Genel olarak kilolu olan bu kiflilerin hareketleri daha yavaflt›r. Ye-
mekten ve içmekten hofllan›rlar. Alkolden kolay etkilenirler. Topluktan hofllanan,
bol gülen, nefleli ve arkadafl canl›s› bir yap› sergilerler. Sevme ve tan›nma iste¤i
yüksek, hoflgörülü, çabuk ve kolay duygulan›p,  kayg›lanan güvensiz kiflilik özel-
likleri gösterirler. 

Mezomorf: Kas, omuz ve beden yap›lar› geliflmifl güçlü atletik bir görünüme
sahiptirler. Canl› beden hareketleri, spor ve serüvenden hofllanma, içinden geldi¤i
gibi davranma, ac› ve s›k›nt›ya dayan›kl›, kalabal›k ve gürültüden hofllanma gibi ki-
flilik özellikleri gösterirler. Ayr›ca bu kifliler alkol ald›klar›nda kuflkulu, hak arayan
sald›rgan bir tutum sergilerler. 

Ektomorf: Bu tip kifliler beden özellikleri aç›s›ndan ince uzun ve iyi geliflme-
mifl kas yap›s›na sahip özellikler tafl›rlar. Hareketleri yavaflt›r. Olaylar karfl›s›nda içe
kapan›k ve endifleli davran›fllar sergilerler. Bedensel faaliyetten ziyade sürekli zi-
hinsel ifllevlerle meflgul olma, ak›lc› yaklafl›m, topluluk, kalabal›k ve aç›k alanlara
ç›kmaktan çekinme bu tip kiflilerde s›kl›kla görülür. Alkole karfl› dayan›kl›d›rlar. 

‹nsanlar› fiziksel özeliklerine göre s›n›fland›ran kiflilik kuramlar›n›n insanlar›
belli s›n›rlar içersinde de¤erlendirdiklerini görmekteyiz. Asl›nda Sheldon da insan-
lar›n bu üç özelli¤in kar›fl›m› kiflilik yap›lar›n› sergilediklerini ifade etmektedir. Her
insanda bu üç yap› da farkl› oranlarda bulunmaktad›r ve kiflilik davran›fllar›n› etki-
lemektedir. Sonuç olarak yukarda bahsedilen bu üç özelli¤i tek bafl›na sergileyen
sadece ektomorf, mezomorf ya da endomorf insanlar bulmak çok nadir rastlan›la-
cak bir durumdur. Son y›llarda yap›lan istatistiksel çal›flmalar beden yap›s› ve kifli-
lik özellikleri aras›ndaki ba¤lant›n›n san›ld›¤›n›n aksine daha düflük oldu¤unu gös-
termektedir. Elbette fiziksel özellikler, vücuttaki hormonlar ve benzeri fizyolojik
süreçler insan davran›fl›n› flekillendirmektedir. Fakat tek bafl›na bedensel yap›n›n
kiflili¤i flekillendiren ana unsur oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. 

Çevrenizdeki insanlar› inceleyiniz. D›fl görünüflleri, vücut yap›lar› aç›s›ndan kiflilik yap›la-
r› ile ne ölçüde örtüflmektedir? Tart›fl›n›z.

814.  Ünite  -  K ifl i l ik

Resim 4.11

Baz› psikologlara
göre farkl› beden
yap›lar› kendine
özgü farkl› kiflilik
davran›fllar›n›
yans›tmaktad›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



B‹L‹fiSEL-SOSYAL Ö⁄RENME YAKLAfiIMLARI 
Davran›flç› görüflün daha çok biliflsel görüfle yaklaflt›¤› bu alanda çal›flan Albert Ban-
dura  (1977-1986) her türlü d›flsal uyar›c›n›n insan› davran›fl›n› yönlendirdi¤i, insan›n
edilgen oldu¤u bir yap›y› kabul etmez. Bandura’ya göre davran›fllarda bireyin biliflsel
yap›s›, ö¤renme, deneyimler ve çevre ile olan etkileflimi önemlidir. Bireylerin de¤er-
lendirmelerinde, bireylerin beklentileri ve davran›fl›n devam›nda gelen geri bildirim
etkilidir. Beklentiler davran›fllar› yönlendirirken, davran›fl›n ortaya ç›kard›¤› durum
gelecekle ilgili beklentinin flekillenmesine neden olur.

Bandura’ya göre kiflinin davran›fllar› sürekli
olarak çevre ile etkileflim halindedir. Bir flekil-
de davran›fl› belirleyen ödül ve ceza gibi d›flsal
unsurlar ile düflünce ve beklentiler gibi içsel
unsurlar etkileflimli bir flekilde bir sistemin par-
çalar›n› oluflturmaktad›r. Kiflinin çevre ile olan
etkileflimini Bandura karfl›l›kl› belirleyicilik
olarak adland›rmaktad›r. Birey davran›fl› ger-
çeklefltirmeden önce olas› sonuçlar›n› düflünür.
Bu süreçte bireyin beklentileri ve içsel etmen-
ler davran›fl› etkilemektedir. Örne¤in bir kifli
hofllanmad›¤› biri ile ifl görüflmesi yapmak için
yemek teklifi almaktad›r. Fakat bütün gecesini
bu kifli ile geçirip gecesini mahvetmek isteme-
mektedir. Bireyin içsel beklentisi bu daveti red-

detmesine sebep olur. E¤er hofllan›lmayan kifli gece yemekte iflle ilgili çok önem-
li avantajlar sa¤layacak f›rsatlar› sunaca¤›n› ifade ederse, kiflide d›flsal beklentiler
a¤›r basarak daveti kabul etmesine neden olur. E¤er gece yemek güzel geçer ve
hofllan›lmayan kifli de e¤lenceli bir yemek geçirmeye neden olacak flekilde davra-
n›rsa, bireyin davran›fllar› beklentilerini ve gelecek davran›fllar›n› de¤ifltirebilir.

Bandura, insanlar›n gerçekten baflar›l› olacaklar›na, de¤iflebileceklerine inanmala-
r›n› özyeterlik ad›n› verdi¤i kavramla aç›klamaktad›r. Baz› insanlar kilo verme, siga-
ray› b›rakma ya da benzer durumlarda daha baflar›l› olmaktad›rlar. Özyeterlik, bireyin
amaçlar›na ne ölçüde ulaflabilece¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir.

Kiflilik davran›fllar› insanlar›n kendi yaflamlar› üzerindeki denetim gücüne ba¤-
l› flekilde farkl›laflmaktad›r. Rotter (1966-1975)’a göre birey davran›fl› gerçeklefltir-
me gücünü kendinde görüyorsa bireyde içten denetimlili¤in etkin oldu¤u söylene-
bilir. E¤er bireyin davran›fllar›n›n flekillenmesinde bireyden daha bask›n flekilde
çevre etkili oluyorsa, bireyin kiflilik davran›fllar›n›n d›fltan denetimli oldu¤unu söy-
lemek mümkündür. Bireyin kiflilik davran›fllar› bir uçta içten denetimlilik, di¤er uç-
ta d›fltan denetimlilik olmak üzere de¤iflen bir yap›dad›r. ‹çten denetimlili¤e yak›n
kifli, yaflam›n›n kendi kontrolünde ve istedi¤i zaman de¤ifltirebilece¤ine inanan ki-
flidir. Örne¤in yap›lan araflt›rmalara göre, zay›flama programlar›nda içten denetim-
li bireylerin daha kolay zay›flad›klar› görülmektedir (Cücelo¤lu,  2006).  ‹nsanlar›n
hayatlar›n›n farkl› dönemlerinde ve karfl›laflt›klar› farkl› durumlarda farkl› denetim-
lilik durumlar› gelifltirdikleri görülmektedir. 

Bandura’n›n ortaya koydu¤u Biliflsel-Sosyal ö¤renmenin klasik ö¤renme kuramlar›ndan
fark›n› aç›klay›n›z. 
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Resim 4.12

Albert Bandura’ya
göre davran›fllarda
bireyin biliflsel
yap›s›, ö¤renme,
deneyimler ve çevre
ile olan etkileflimi
önemlidir. 

Karfl›l›kl› Belirleyicilik:
Davran›fl› belirleyen ödül ve
ceza gibi d›flsal unsurlar ile
düflünce ve beklentiler gibi
içsel unsurlar›n
etkileflimidir.
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K‹fi‹L‹K ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME TEKN‹KLER‹
Kiflilik de¤erlendirilirken kiflili¤i ortaya koyan davran›fl›n de¤erlendirilmesi önem-
lidir. Kiflili¤i en iyi flekilde ortaya koyan davran›fl›n, daha do¤rusu bireyin normal
koflullarda ortaya koyaca¤› kendine özgü davran›fl›n de¤erlendirilmesi için geçerli
ve güvenilir bir de¤erlendirme arac› uygulanmal›d›r. Bireyin de¤erlendirme s›ras›n-
da ortaya koyaca¤› davran›fl o anl›k ortam›n getirdi¤i durumdan etkilenip kiflilik ile
ilgili istenen sonuçlar› veremeyebilir. Kiflilik davran›fllar›n› de¤erlendirmede arafl-
t›rmac›lar 4 farkl› yönteme baflvurmaktad›rlar. 

Bireysel Görüflme 
Karfl›l›kl› konuflma ve bilgi alma süreci olarak tan›mlanabilecek olan bu süreç ge-
nel olarak yap›land›r›lm›fl ya da yap›land›r›lmam›fl olabilmektedir. Bir flekilde içe-
rik önceden belirlenmifl  ya da o anki konuflmalarla flekillenen bir yap›da gelifle-
bilmektedir. Örne¤in bir klinikte görüflme yapan kifli bireylerin neden tedavi için
geldiklerine iliflkin sorular›yla karfl›s›ndaki kifli ile ilgili bilgi almaya çal›fl›r ve bu
süreçte de¤iflik birçok soruda bireyin davran›fllar›n› izler. Bu süreçte görüflmenin
yol açaca¤› gerginlik kifliye özgü gerçek davran›fllar›n ortaya ç›kmas›n› engelleye-
bilmektedir. Bu sebeple bu tür gözlemlerle beraber farkl› kiflilik ölçüm araçlar›n›n
devreye sokulmas› faydal› olacakt›r. 

Gözlem 
Bireyin günlük hayat›nda ortaya koydu¤u kendine özgü davran›fllar› do¤al halin-
de gözlem kapsam›nda incelenebilir. Bu süreçte birey e¤itilmifl bir gözlemci tara-
f›ndan özel olarak düzenlenmifl deneysel ortamda ya da do¤al ortamda gözlenir ve
kiflilik davran›fllar›na iliflkin saptamalar yap›l›r. Örne¤in 5-6 yafl çocuklar› kendi
anaokullar›nda ya da her zaman vakit geçirdikleri oyun bahçesinde gözlenebilece-
¤i gibi, bu yafl grubu çocuklar araflt›rmac›lar taraf›ndan özel düzenlenmifl bir or-
tamda da kontrollü bir flekilde gözlenebilirler. Gözlem süreci bireyin ortaya koy-
du¤u davran›fllar ve çevrenin bu davran›fllarla olan etkileflimini gözlemek aç›s›n-
dan önemlidir. Bu sebeple gözlem, davran›flç›lar›n ve sosyal ö¤renme yaklafl›mc›-
lar›n en çok kulland›klar› araflt›rma yöntemlerindendir. 

Kiflilik Envanterleri 
Objektif Testler: Bireylerin belli durumlara yönelik tepkilerini, duygu ve düflün-
celerini standart bir sürece göre uygulan›p puanland›¤› yaz›l› testler bu gruba gir-
mektedir. Bu testler bireylerin kendileri taraf›ndan doldurulur. Bu süreçte bireyle-
rin verdikleri cevaplar›n do¤rulu¤u önkofluldur. Bireylerin kendilerinin bile fark›n-
da olamad›klar› yanlar›n› teste yans›tmalar› sorun olabilmektedir. Benzer testlerin
önceden cevaplanm›fl olmas› dene¤in bu testle olan aflinal›¤›yla birlikte gerçekçi
sonuçlar al›nmas› engelleyecektir. 

Kullan›m› en yayg›n kiflilik ölçe¤i Minnesota Çok Yönlü Kiflilik Envanteri
(MMPI), duygu, heyecan tepkileri, fiziksel ve psikolojik unsurlar› içeren 550 mad-
deden oluflmaktad›r. Bu maddeler “Hiçbir zaman heyecan hissedebilmek için teh-
likeli bir fley yapmam”, “Çok az hayal kurar›m” “Çabuk yorulurum” gibi ifadeler-
dir. Denekten bu ifadeleri “do¤ru”, “yanl›fl” ya da “bilmiyorum” fleklinde cevapla-
mas› beklenir. Teste iliflkin olarak çok say›da “bilmiyorum” seçene¤inin iflaretlen-
mesi testin geçersiz olmas›na neden olur. Bu test kapsam›nda alt ölçeklerle dep-
resyon, erkeklik-kad›nl›k, paranoya, flizofreni gibi benzer birçok unsura iliflkin ve-
riler elde edilmektedir. 
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Projektif Testler: Rorschach Testi; 1920 lerde Hermann Roscharch taraf›ndan ge-
lifltirilen bu testte oldukça karmafl›k mürekkep lekelerinden oluflan 10 kart dizisi kul-
lan›lmaktad›r. Bireyler kartlarda ne gördüklerini ve neden öyle gördüklerini anlat›rlar.
Kat›l›mc›lar lekeleri bulunduklar› yer, belirleyici unsurlar ve kapsam aç›s›ndan de¤er-
lendirirler. Bu süreçte gösterilen fleklin kat›l›mc› taraf›ndan bütün olarak m› yoksa
herhangi bir parças› itibariyle mi yorumland›¤›, gölgelerin, renklerin, fleklin de¤erlen-
dirilmesindeki di¤er farkl›l›klar önemlidir.

Tematik Alg› Testi; 1930larda Henry Murray taraf›ndan gelifltirilmifltir. Denekle-
re kifliler ve olaylar ile ilgili belirsiz resimler gösterilerek, bu resimle ilgili bir hika-

ye oluflturmalar› istenmekte-
dir. Bireyin oluflturdu¤u hika-
yelerde bireyin o hikayede
kendini baflrolde olay›n kah-
raman› ya da yan rolde mi ko-
numland›rd›¤› önemlidir. Kifli
gördü¤ü resmi bireysel yaflan-
t›lar› do¤rultusunda alg›la-
maktad›r. Öte yandan hikaye-
lerin içeri¤i, anlat›mlarda dilin
kullan›m›, ak›c›l›¤›, belirli an-
lat›m kal›plar›, tak›lmalar, tu-
tarl›l›k önemli ipuçlar› vere-
bilmektedir. Bu uygulamalar
dan›flan ve terapist aras›ndaki

iletiflimi bafllatma ad›na önemlidir. Günümüzde yayg›n olarak kullan›lmasa da pro-
jektif testler terapist ve kifli aras›nda duygular› ve düflünceleri açma ve onlar› tan›m-
lamada terapiste önemli bilgiler sa¤layabilmektedir. 

Projektif testler tek bafllar›na kiflili¤i tan›mlamada etkili olabilir mi? Bu testler denekler
hakk›nda bilgi almay› ne flekilde kolaylaflt›rabilmektedir? Örnekler vererek tart›fl›n›z. 
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Resim 4.13

Rorschach testinde
dene¤e  gösterilen
kartlardaki
mürekkep lekelerini
yorumlama flekli
kiflili¤i hakk›nda
ipuçlar›
vermektedir. 

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



854.  Ünite  -  K ifl i l ik

Kiflili¤i meydana getiren kavramlar› ve kiflilik dav-

ran›fllar›n› flekillendiren unsurlar› betimlemek.

Çevremizdeki birçok insan› tan›mlarken do¤ru
ya da yanl›fl olarak kiflilik kavram›n› kullan›r›z.
Kiflilik, bireyin iç ve d›fl çevresiyle kurdu¤u ve
bireyi di¤er bireylerden farkl›laflt›ran, tutarl› ve
yap›laflm›fl iliflki biçimi olarak tan›mlanabilir. Ki-
flilik tan›mlar›ndan yola ç›karak bireyin davran›fl-
lar›n›n kiflilik davran›fl› olmas› için di¤er bireyler-
den farkl›laflan nitelikte ve ay›r›c› olmas›, tutarl›
bir yap›da olmas›, yap›laflm›fl ve kal›plaflm›fl ol-
mas› gerekmektedir. Kiflilik davran›fllar›n› flekil-
lendiren bir di¤er unsur ise iliflki kurufl biçimidir.
Kiflilik çok say›da farkl› birimden oluflan bir sis-
tem olarak düflünülürse, bu sistemde yer alan
tüm kiflilik özellikleri ve buna ba¤l› davran›fl özel-
liklerinin birbirleri ile uyumlu olmas› beklenir.
Kiflili¤in geliflmesinde ve flekillenmesinde biyo-
lojik faktörler ve çevresel faktörler etkili olabil-
mektedir. Her bireyin çevresinde gerçekleflen
olaylara, toplumsal bask›lara tepkileri de farkl›
olabilmektedir. Bunun sebebi biyolojik farklar
olabildi¤i gibi, bireyin kendine örnek ald›¤› ör-
nek kifliler ya da daha önce yaflam›fl oldu¤u ben-
zer durumlar sonucu karfl›laflt›¤› olumlu ya da
olumsuz tecrübeler olabilir. Bunun yan›nda ya-
flanan özel anlar, a¤›r hastal›klar, ani kay›plar da
kiflilik davran›fllar›n›n flekillenmesinde etkili ola-
bilmektedir.

Psikodinamik yaklafl›m› tan›y›p, bu alanda çal›-

flan farkl› kuramc›lar›n kiflili¤e farkl› bak›fl aç›-

lar›n› karfl›laflt›rmak.

Psikodinamik yaklafl›mda kuramc›lar psiflik ener-
jinin davran›fllar üzerindeki etkisi üzerinde çal›fl-
maktad›rlar. Psikodinamik kuramlar, kiflili¤in bi-
linçd›fl› (bilinçalt›) unsurlarla flekillendi¤ini sa-
vunmaktad›rlar. Bu yaklafl›m›n en önemli öncü-
sü Sigmund Freud’tur. Freud’a göre insan davra-
n›fl›n›n temelinde bilinçd›fl› güdüler ve dürtüler
bulunmaktad›r. Freud insan davran›fl›n›n temeli-
nin cinsellik ve sald›rganl›k içgüdülerinden kay-
nakland›¤›n› vurgular.
Freud’a göre kiflilik; id, ego, superego olarak ad-
land›rd›¤› yap›lar›n etkileflimlerinden meydana
gelmektedir. Öte yandan bilinçöncesi, bilinç ve

bilinçd›fl› kavramlara de¤inir. Freud’a göre bire-
yin davran›fllar›na yön veren cinsel dürtünün do-
yurulma iste¤i Freud’un kiflilik kuram›n› biçim-
lendirmektedir. Cinsel enerjinin vücudun belli
bir bölgesinde saplanmas› durumunda çocuk
oral, anal, fallik ve genital dönemleri geçerek ki-
flilik geliflimini sürdürür. Jung ise egoyu kiflisel
bilinçd›fl› ve ortak (kolektif) bilinçd›fl› olmak üze-
re iki alanda inceler. Ortak düflünce ve davran›fl
kal›plar›n›n oluflturdu¤u persona, anima, animus
gibi önemli arketip kavramlar› kuram›nda yer al-
maktad›r. Jung ayr›ca bireyleri ilgilerin yöneldi¤i
alan aç›s›ndan içe dönüklük ve d›fladönüklük al-
t›nda ikiye ay›rmaktad›r. Adler ise Freud’un orta-
ya koydu¤u id, ego ve superegonun çat›flmas›y-
la ortaya ç›kan kiflilik yap›s›ndan farkl› olarak in-
sanlar›n do¤ufltan olumlu güdülere sahip oldu-
¤unu ve kendilerini bireysel olarak en üst sevi-
yelere tafl›mak ve mükemmel olmak için çaba
gösterdiklerini ifade eder. Adler ayr›ca kiflilik ge-
lifliminin ilk y›llar›nda ailenin kiflilik geliflimine
olan etkisini vurgulamaktad›r. Freud’un cinselli¤i
ön plana almas›n›n yan›nda, do¤ufltan erkek ve
kad›n kiflilik yap›lar›n›n farkl›laflt›¤› ile ilgili iddi-
alar›na karfl› ç›kan Horney, yetiflkinlerin sorunla-
r›n› çözmede k›saca duygular›n de¤iflkenli¤i ola-
rak tan›mlanan nevrotik e¤ilimlerden birini be-
nimsedi¤ini öne sürmektedir. Horney, duygusal
sorunlarla u¤raflmada ve bireyin kendi güvenli¤i-
ni sa¤lamada insanlara yönelmek, insanlara kar-
fl› hareket etmek ve insanlardan uzaklaflmak gibi
nevrotik e¤ilimlerin etkili oldu¤unu ileri sürmek-
tedir. Eriksona göre ise ego asl›nda kiflili¤i olufl-
turan güçlü ve di¤erlerinden ba¤›ms›z bir yap›-
d›r. Kimlik, bireysellik ve biriciklik duygular› ile
beraber geçmifl ve gelecekle bütünleflen ve sü-
rekli bir yap› gösteren karmafl›k içsel durumdur.

‹nsanc›l yaklafl›ma iliflkin kuramlar›n kiflili¤e

bak›fl aç›lar›n› aç›klamak.

‹nsanlar Freud’un iddia etti¤i gibi sürekli olarak
içten gelen dürtülerin ve çat›flmalar›n yönlendir-
di¤i varl›klardan öte de¤iflme ve geliflme potan-
siyeli olan bir yap›ya sahiptirler. Yine ayn› flekil-
de bireyler ö¤renme yaklafl›mlar›nda oldu¤u gibi
sadece d›flar›dan gelen ödül ve ceza ile yönlen-

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç



86 Birey  ve  Davran›fl

dirilecek pasif varl›klar de¤ildirler. Bu yaklafl›m-
da insanlar kendi eylemlerinden sorumlu tutul-
maktad›r. Bu yaklafl›mda flimdi ve burada anlay›-
fl› alt›nda önemli olan bireyin kendisini ve çevre-
sini o an için nas›l alg›lad›¤› ve seçimlerini ne fle-
kilde oluflturdu¤udur. Bireyin benlik kavram›n›,
kim oldu¤u ya da ne yapmak istedi¤i konusun-
da potansiyelini gelifltirme çabas› ise kendini ger-
çeklefltirme e¤ilimi olarak tan›mlanmaktad›r. Ge-
nel olarak aileler ve çevre, bireylerin çocuklukla-
r›ndan itibaren sevgi sayg› ve yak›nl›¤› belirli ko-
flullara ba¤layarak vermektedir. Koflullu olumlu
kabul olarak nitelendirilen bu durumda örne¤in,
aileler çocuklar›n› tüm yönleriyle de¤il, sadece
belli özellikleriyle de¤erlendirirler ve onlar› sev-
me durumunu belirli bir koflula ba¤larlar. 

Kiflili¤i tan›mlamada ay›r›c› özellik yaklafl›m›-

n›n ve bu alanda çal›flan kuramc›lar›n nas›l

farkl›laflt›¤›n› aç›klamak.

Baz› araflt›rmac›lar kiflili¤i de¤erlendirirken kifli-
den kifliye de¤iflen kal›c› tutarl› kiflilik özellikle-
rine göre s›n›fland›rma yapma yoluna gitmifller-
dir. Bu özellikler bireylerin kendilerini ya da di-
¤er bireyleri de¤erlendirirken kulland›klar› he-
yecanl›, nefleli, kurnaz, anlay›fll› gibi adland›r›-
lan özelliklerdir. Çok say›daki bu kiflilik özelli¤i
faktör analizi ad› verilen istatistiksel yöntemle
daha az say›da boyuta indirgenmektedir. Yürü-
tülen araflt›rmalar sonucunda en s›k karfl›lafl›lan
faktörler nevrotik, d›fla dönük, aç›kl›k, uyumlu-
luk, özdisiplin olmak üzere Büyük Beflli olarak
adland›r›lmaktad›r. Eysenck ise kiflili¤in oluflu-
munda içedönüklük ve d›fladönüklük ile birlik-
te de¤iflkenlik ve de¤iflmezlik boyutlar›n›n kifli-
lik davran›fllar›n›n flekillenmesinde önemli ol-
du¤unu ileri sürmektedir. Sheldon da, insanlar›
fiziksel yap›lar›n›n kiflilik özellikleri aç›s›ndan
önemli oldu¤unu vurgulayarak, insanlar› vücut
yap›lar›na göre endomorf, mezomorf ve ekto-
morf olarak üçe ay›rm›flt›r. 

Biliflsel sosyal ö¤renme yaklafl›m›n›n kiflili¤e ba-

k›fl› ve di¤er  kuramlardan farkl›laflan yönlerini

betimlemek.

Bandura’ya göre davran›fllarda bireyin biliflsel ya-
p›s›, ö¤renme, deneyimler ve çevre ile olan etki-
leflimi önemlidir. Bireylerin de¤erlendirmelerin-
de, bireylerin beklentileri ve davran›fl›n deva-

m›nda gelen geri bildirim, davran›fl›n ve gelece-
¤e iliflkin beklentilerin flekillenmesinde etkilidir.
Beklentiler davran›fllar› yönlendirirken, davran›-
fl›n ortaya ç›kard›¤› durum gelecekle ilgili bek-
lentinin flekillenmesine neden olur. Bandura’ya
göre kiflinin davran›fllar› sürekli olarak çevre ile
etkileflim halindedir. Bandura bu durumu karfl›-

l›kl› belirleyicilik olarak adland›rmaktad›r. Birey
davran›fl› gerçeklefltirmeden önce olas› sonuçla-
r›n› düflünür. Bu süreçte bireyin beklentileri ve
içsel etmenler davran›fl› etkilemektedir. Bandura,
insanlar›n gerçekten baflar›l› olacaklar›na, de¤i-
flebileceklerine inanmalar›n› özyeterlik ad›n› ver-
di¤i kavramla aç›klamaktad›r. Kiflilik davran›fllar›
insanlar›n kendi yaflamlar› üzerindeki denetim
gücüne ba¤l› flekilde farkl›laflmaktad›r. Rotter’a
göre birey davran›fl› gerçeklefltirme gücünü ken-
dinde görüyorsa bireyde içten denetimlili¤in et-
kin oldu¤u söylenebilir. 

Kiflilik ölçümünde ve de¤erlendirmede kullan›-

lan yöntemleri, envanterleri ve ölçü araçlar›n›

tan›mak.

Karfl›l›kl› konuflma ve bilgi alma süreci olarak bi-
reysel görüflme ve bireyin günlük hayat›nda or-
taya koydu¤u kendine özgü davran›fllar›n›n do-
¤al halinde ya da yap›land›r›lm›fl bir ortamda in-
celendi¤i gözlem yöntemi kiflilik de¤erlendirme-
de kullan›l›r. Bireylerin belli durumlara yönelik
tepkilerini, duygu ve düflüncelerini standart bir
sürece göre uygulan›p puanland›¤› objektif test-
lerden kullan›m› en yayg›n kiflilik ölçe¤i Minne-
sota Çok Yönlü Kiflilik Envanteri (MMPI), duygu,
heyecan tepkileri, fiziksel ve psikolojik unsurlar›
içeren 550 maddeden oluflmaktad›r. Bu test kap-
sam›nda alt ölçeklerle depresyon, erkeklik ka-
d›nl›k, paranoya, flizofreni gibi benzer birçok un-
sura iliflkin veriler elde edilmektedir. Projektif
testlerden Rorschach Testinde karmafl›k mürek-
kep lekelerinden oluflan 10 kart dizisi kullan›l-
maktad›r. Bireyler kartlarda ne gördüklerini ve
neden öyle gördüklerini anlat›rlar. Bir di¤er pro-
jektif test olan Tematik Alg› Testinde deneklere
kifliler ve olaylar ile ilgili belirsiz resimler göste-
rilerek, bu resimle ilgi bir hikaye oluflturmalar›
istenmektedir. Bireyin oluflturdu¤u hikayelerden
yola ç›karak bireyin o hikayede kendini baflrolde
olay›n kahraman› ya da yan rolde mi konumlan-
d›rd›¤› önemlidir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi kiflilik davran›fllar›n› belirle-
yen özelliklerle ilgili ifadelerden biri de¤ildir?

a. Kiflilik davran›fllar› bireye özgüdür. 
b. Kiflilik davran›fllar› tutarl›d›r.
c. Kiflilik davran›fllar› çevreye göre sürekli de¤iflir.
d. Kiflilik davran›fllar› kal›plaflm›flt›r. 
e. Kiflilik davran›fllar› iliflki kurufl biçimini etkiler  

2. Afla¤›dakilerden hangisi psikodinamik yaklafl›m› iz-
leyen kuramc›lar aras›nda yer almamaktad›r?

a. Albert Bandura 
b. Sigmund Freud
c. Alfred Adler 
d. Erik Erikson
e. Carl Gustave Jung

3. Kiflilik davran›fllar›n›n flekillenmesini sa¤layan kifli-
nin çevre ile olan etkileflimini Bandura nas›l adland›r-
maktad›r? 

a. Özyeterlik
b. Ödünleme
c. Koflulsuz olumlu kabul 
d. Toplumsall›k 
e. Karfl›l›kl› belirleyicilik

4. Afla¤›dakilerden hangisi bireyin davran›fllar›nda top-
lumsal yap› içersinde flekillenen kurallar, gelenekler ve
kiflili¤in ahlaki boyutunu içeren yap›y› tan›mlamakta-
d›r? 

a. Ego
b. Superego
c. ‹d
d. Benlik
e. Bilinçd›fl›

5. Ortak bilinçd›fl›nda insano¤lunun geçmifl yaflant›la-
r›ndan deneyim ve ortak an›lar›ndan oluflmufl ortak dü-
flünce ve davran›fl kal›plar›na  ne ad verilir? 

a. Superego
b. ‹d
c. Arketip
d. Ego
e. Oedipus

6. Erikson’a göre ailesi ve çevresi taraf›ndan di¤er ço-
cuklarla k›yaslanma, ö¤retmenin ilgisini kazanma, di¤er
çocuklar taraf›ndan sevilme iste¤i gibi unsurlar afla¤›da-
ki hangi evrede görülmektedir? 

a. Giriflkenli¤e karfl› suçluluk duyma
b. Baflar›ya karfl› afla¤›l›k duygusu
c. Kimlik kazanmaya karfl› rol karmaflas›
d. Yak›nl›k kurmaya karfl› soyutlanma
e. Üretkenli¤e karfl› durgunluk

7. Freud insan davran›fl›n›n temelinin hangi içgüdüler-
den kaynakland›¤›n› vurgular? 

a. Biyolojik ve çevresel
b. Üretkenlik ve durgunluk
c. Mutluluk ve hüzün 
d. Cinsellik ve sald›rganl›k
e. Bireysellik ve toplumsall›k

8. Afla¤›daki kiflilik özeliklerinden hangisi Büyük Beflli
olarak adland›r›lan kiflilik özellikleri içersinde yer al-

maz?

a. At›lganl›k
b. Nevrotik
c. D›fla dönük  
d. Uyumluluk
e. Özdisiplin 

9. Oldukça karmafl›k mürekkep lekelerinden oluflan
ve bireylerin kartlarda ne gördüklerini ve neden öyle
gördüklerini anlatt›klar› test afla¤›daki seçeneklerden
hangisinde yer almaktad›r?

a. Minnesota Çok Yönlü Kiflilik Envanteri
b. Tematik alg› testi
c. Rorschach Testi 
d. Objektif test
e. Faktör analizi

10. Fark›nda olamad›¤›m›z ama kolayl›kla hat›rlanabi-
lecek bilgiler afla¤›dakilerden hangisini oluflturur?

a. Kolektif bilinç
b. Bilinçalt›
c. Bilinçd›fl›
d. Bilinçöncesi
e. Bilinç 

Kendimizi S›nayal›m
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BEYN‹NE SAPLANAN SERSER‹ KURfiUN K‹fi‹L‹⁄‹N‹

DE⁄‹fiT‹RD‹

Konuflkan, nefleli biri olan Tuncay Alhan’›n kafa-

s›na bir kurflun isabet etti. Beynine giren kurflun

onu öldürmedi fakat tamamen farkl›laflt›rd›. Al-

han, flimdi çok sinirli ve durgun biri.

ERKAN DO⁄AN (HABER MERKEZ‹) 01 Ocak 2000
Yeniflehir’deki bir kasap dükkan›nda kalfal›k yapan
Tuncay Alhan’›n kafas›na giren kurflun, genç adam›n
kiflili¤ini tamamen de¤ifltirdi. Beynin kiflilik merkezine
bask› yapan kurflun nedeniyle, bir zamanlar çok konu-
flan ve hareketli bir insan olan Tuncay Alhan, olaydan
sonra sinirli, durgun biri haline geldi. 

Dolmuflla hastaneye

Yeniflehir’de Nu-
mune Sakatat isimli
kasapta kalfa ola-
rak çal›flan Tuncay
Alhan için 18 fiubat
2005 tarihine kadar
her fley ola¤and›.
Ball›kuyu’da anne-
siyle yaflayan Al-
han’›n Yeniflehir’de
çal›flt›¤› kasap dük-
kan›n çevresinde sürekli kavgalar oluyordu. o gün de
silah seslerini duyan Alhan, ne oldu¤unu anlamak için
dükkan›n önüne ç›kt›. 
5-10 dakika geçtikten sonra yan›na gelen ç›ra¤›, “Usta
kafan kan›yor” dedi. Çat›flmada s›k›lan bir kurflun, Al-
han’›n bafl›na isabet etmiflti fakat Alhan bunu fark bile
etmemiflti. Ne oldu¤unu anlamadan BasmaneTepecik
hatt› dolmufluna binip 200 metre ilerideki ‹zmir Tepe-
cik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne gitti ve yürüyerek
hastanenin acil servisine baflvurdu.

Nefes kesen kurtulufl 

Acil serviste Alhan’› muayene eden Dr. Ulafl C›kla, has-
tan›n kafas›nda bir delik oldu¤unu gördü ve hemen
röntgen çekilmesini istedi. Röntgende ayakta hastaneye
gelen hastan›n, kafatas›n› parçalay›p beynine kurflun
girdi¤i görüldü. 
Alhan’da beyin kanamas›ndan dolay› bilinç kayb› olufl-
tu¤unu gören Dr. C›kla, hastay› tomografi çekilmeden
ameliyathaneye gönderdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz-

man› Opr. Dr. Ozan Ganiüsmen’ü arayan Dr. C›kla, “Be-
yin kanamal› bir hasta var. Durumu kötülefliyor, vakit
kaybetmeden ameliyata almal›y›z” dedi. 
Hemen ameliyathane haz›rland›. Dr. Ganiüsmen, Dr.
Doktor Ulafl C›kla, Dr. Engin Çiftçi, 1.5 saat süren ope-
rasyonda bir k›sm› beyne, bir k›sm› da kafatas›na sap-
lanan kurflunu ç›kartt›. Operasyonun ard›ndan sa¤l›¤›-
na kavuflan Tuncay Alhan, üç gün yo¤un bak›mda, bir
hafta da serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Ç›kan kurflun emniyete teslim edildi.

Taburcu olduktan sonra

Alhan’›n bundan sonraki hayat› tamamen de¤iflti. Kur-
flunun beyninin ön k›sm›ndaki davran›flsal bölgeyi tah-
rip edip çal›flma sistemini etkilemesi nedeniyle kiflili¤i
de¤iflti. 
Hastaneden taburcu olduktan sonra onu kimse tan›ya-
mad›. Bu olaydan önce çok hareketli, çok konuflan, sa-
kin bir insan olan Alhan, ameliyat›n ard›ndan, birden
sinirlenen, asabi ama günün her an›nda durgun, sessiz
biri oldu ç›kt›. 
Sabahlar› herkesi selamlayan Alhan, kimseye “günay-
d›n” bile demez oldu. Kaza an›nda kafas›na kurflun isa-
bet etti¤inin fark›na varmad›¤›n› ve kazay› tam olarak
hat›rlayamad›¤›n› anlatan Alhan, “Kazadan sonra biraz
durgunlaflt›m, eskisi gibi insanlarla çok fazla sohbet et-
miyorum. Bendeki bu de¤iflikliklerin nedenini anlam›fl
de¤ilim” dedi. 
Alhan’›n iflyeri arkadafllar› ise, “Kazadan sonra onu ta-
n›yamaz olduk. Az konuflan ve sinirli biri oldu ç›kt›” di-
ye konufltu. 

UZMANLAR NE D‹YOR?

Yaflama ihtimali çok zay›f olur

Tuncay Alhan’› ameliyat eden ekibin baflkanl›¤›n› ya-
pan ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde görevli Opr. Dr. Ozan Ga-
niüsmen, “Beynine kurflun girenlerin yaflama ihtimali
çok zay›ft›r. Bu benim, beynine kurflun girip yaflatt›¤›m
ikinci hastam. Beynin ön k›sm›nda kiflilik merkezi var.
Kurflun ya da bir tümör bu bölge üzerinde bask› olufl-
tu¤unda hastan›n kiflili¤ini de¤ifltirebiliyor. Ancak fron-
tal bölgeye kurflun isabet eden her hastan›n da kiflili¤i
de¤iflmiyor” diye konufltu.

Yaflam›n ‹çinden

“
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“Tam olarak keflfedilemedi”

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi-
si Pediatri Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Erfla-
hin, beynin frontal bölgesinin kiflilik merkezini olufltur-
du¤unu belirterek, flunlar› söyledi:
“Beynin ön taraf›ndaki davran›flsal bölge etkilenen kifli-
nin davran›fllar› de¤iflebilir. Bu de¤ifliklik iki türlü olabi-
lir. Bu bölgeye kurflun girmesiyle tahribat olursa kiflide
uyuflukluk ve durgunluk oluflur. Bu bölgeye yak›n bir
tümör varsa ve bölgeyi uyar›rsa tam tersi olur. Bilim
dünyas›nda bu tam olarak keflfedilmifl de¤il. “

Kaynak: http://www.psikoyorum.com/Beynine_sap-
lanan_serseri_kursun_kisiligini_degistirdi_284.html

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflilik Kavram›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz. 
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikodinamik Yaklafl›m”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Sosyal Ö¤renme

Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sigmund Freud”  konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Carl Gustave Jung” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Erik Erikson” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikodinamik Yaklafl›m”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ay›r›c› Özellik Yaklafl›m›”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiflili¤in Ölçümü ve De-

¤erlendirilmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikodinamik Yaklafl›m”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Freud’a göre kiflilik; id, ego, superego olarak adland›r-
d›¤› yap›lar›n etkileflimlerinden meydana gelmektedir.
Do¤ufltan gelen ve bilinçd›fl› istek ve güdülerden olu-
flan id sürekli haz peflindedir. Sürekli olarak bu istek ve
güdülere yönelik doyum arayan ve ac›dan kaçan id için
dünyadaki gerçeklik önemli de¤ildir. ‹d için önemli
olan bir an önce bu isteklerin doyurulmas› ya da s›k›n-
t› veren durumdan kaç›lmas›d›r. ‹d bu süreçte tepkisel
davran›fllar ve arzu gerçeklefltirme yoluyla haz alma du-
rumuna ulaflmaya çal›fl›r. Baz› zamanlarda da id bu haz
aray›fllar›na çözüm bulamayan ego, id ve superego ara-
s›ndaki kayg›y› azaltma ad›na gerçekli¤i bir flekilde de-
¤ifltirir. Üstesinden gelebilece¤i bir hale getirir. Örne¤in
iflyerinde patronuna k›zan birey bu k›zg›nl›¤›n› idden
gelen bask› neticesinde hazza dönük flekilde gidermek
isteyecektir. Patrona k›zmak superegodan kaynakl› ola-
rak iflten ç›kar›lma, di¤erleri taraf›ndan sald›rgan olarak
nitelendirilme gibi toplumsal yap›yla ilgili birçok sonu-
cu beraberinde getirece¤inden, birey egonun arabulu-
culu¤uyla bu bask›y› sonuçlar› aç›s›ndan kendisine za-
rar vermeyecek flekilde çözümlemeye çal›fl›r. Bir flekil-
de kifli ya rüyas›nda patronunu dövdü¤ünü hayal ede-
bilir ya da eve gidip kar›s›na ya da çocuklar›na ba¤›ra-
bilir. Daha a¤›r bask›lar sonucu bilinç alt›na itilmifl duy-
gu ve düflünceler neticesinde örne¤in babas›ndan nef-
ret eden bir k›z çocu¤u bir  flekilde fark›nda olmadan
evlenmekten kaçabilir. 

S›ra Sizde 2

‹nsanc›l yaklafl›ma göre insan kendisi ve do¤a ile uyum
içinde yaflamak ister. Bilinçli seçimler yaparak sürekli
mutluluk arar. ‹nsanlar temelde iyidirler. Ayn› flekilde
bireyler sadece d›flar›dan gelen ödül ve ceza ile yönlen-
dirilecek pasif varl›klar de¤ildirler. ‹nsanlar kendileri
için en iyiye ulaflmak ad›na seçimler yapmaktad›r. Bi-
rey bu seçimlerinden ve ortaya koyduklar› davran›fllar-
dan kendisi sorumludur. ‹nsanc›l psikologlar insanlar›n
kendi yaflamlar› üzerinde denetim gücü olan, baz› fizik-
sel k›s›tlamalar olsa da her fleyi de¤ifltirebilme gücüne
sahip varl›klar olarak görmektedirler.  Bu sebeple her-
hangi bir davran›fl› “beni çevrem bu yola itti”, “farkl› bir
ortamda büyüseydim, çok farkl› biri olurdum” gibi ifa-
deler bu yaklafl›mda pek önemli de¤ildir.  Çevre ve d›fl
unsurlardan ziyade bireyin potansiyeli ve tercihleri
önem kazanmaktad›r. Bu sebeple bu yaklafl›mdaki ku-
ramc›lar için bireyin bafl›ndan geçen daha önceki olay-

”

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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lar›n pek önemi yoktur ve çocukluk yaflant›s›ndaki olay-
lar birey davran›fl›n› belirlemede o kadar da etkili de¤il-
dir. Bir flekilde yap›lan herhangi bir yanl›fl davran›fl için
o anki koflullar›n ortaya koydu¤u bir sonuç diyebilmek
mümkün de¤ildir.  Birey kendini gerçeklefltirme yolun-
da en üstün meziyetlere ulaflmaya çal›flmal›d›r. Bu yak-
lafl›mda flimdi ve burada anlay›fl› alt›nda önemli olan bi-
reyin kendisini ve çevresini o an için nas›l alg›lad›¤› ve
seçimlerini ne flekilde oluflturdu¤udur. 

S›ra Sizde 3

‹nsanlar› fiziksel özeliklerine göre s›n›fland›ran kiflilik
kuramlar›n›n insanlar› belli s›n›rlar içersinde de¤erlen-
dirdiklerini görmekteyiz. Çevremize bakt›¤›m›z zaman
bu kuramlar do¤rultusunda baz› insanlar›n belli özellik-
ler sergiledi¤ini söyleyebiliriz. Örne¤in fliflman bir arka-
dafl›m›z›n nefleli ve sempatik oldu¤unu gözlemleyebili-
riz. Fakat tüm bireyleri sadece d›fl görünüfllerine göre
kiflilik olarak s›n›fland›rmak son y›llarda popülerli¤ini
kaybetmifltir. Bu sebeple son y›llarda yap›lan istatistik-
sel çal›flmalar beden yap›s› ve kiflilik özellikleri aras›n-
daki ba¤lant›n›n san›ld›¤›n›n aksine daha düflük oldu-
¤unu göstermektedir. Do¤al olarak fiziksel özellikler,
vücuttaki hormonlar ve benzeri fizyolojik süreçler in-
san davran›fl›n› flekillendirmektedir. Örne¤in ergenlikte
ani de¤iflimlerle ortaya ç›kan yeni beden yap›s› birçok
kifli için istenilen flekilde olmayabilir. Bu süreçte birey-
lerin vücutlar›na iliflkin alg›lamalar› sonucu, düflük ben-
lik sayg›s› gelifltirebilirler ve bu durum da kiflilik davra-
n›fllar›n› etkileyebilir. Ergenlik döneminde afl›r› kilolu
olan bir çocuk bu durumun s›k›nt›lar›n› yetiflkinli¤inde
kilolu bir insan olmasa da kal›c› bir flekilde kiflilik dav-
ran›fllar›na yans›tabilir. 

S›ra Sizde 4

Albert Bandura’ya göre her türlü d›flsal uyar›c›n›n insan
davran›fl›n› yönlendirdi¤i, insan›n edilgen oldu¤u bir
yap› geçerli de¤ildir. Bandura davran›fllarda bireyin bi-
liflsel yap›s›, ö¤renme, deneyimler ve çevre ile olan et-
kilefliminin önemli oldu¤unu vurgular. Sadece d›flsal
ödül ve ceza de¤il, bireylerin durum de¤erlendirmele-
rinde, davran›flla ilgili geri bildirim ve beklentileri de
önemlidir. Beklentiler davran›fllar› yönlendirirken, dav-
ran›fl›n ortaya ç›kard›¤› durum gelecekle ilgili beklenti-
nin flekillenmesine neden olur. Bandura’ya göre kiflinin
davran›fllar› sürekli olarak çevre ile etkileflim halinde-
dir. Bir flekilde davran›fl› belirleyen ödül ve ceza gibi

d›flsal unsurlar ile düflünce ve beklentiler gibi içsel un-
surlar etkileflimli bir flekilde bir sistemin parçalar›n› olufl-
turmaktad›r. Birey davran›fl› gerçeklefltirmeden önce
olas› sonuçlar›n› düflünür ve davran›fllar›n› bu do¤rultu-
da flekillendirir. 

S›ra Sizde 5

Projektif testler ço¤u zaman tek bafllar›na tümüyle kifli-
lik davran›fllar›n›n aç›klamakta yeterli olamamaktad›r.
Fakat bu testler deneklerin testi uygulama s›ras›nda ken-
dilerini açmalar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Bu yolla iletiflimi
bafllatan uygulay›c› ald›¤› ipuçlar› ile baz› kiflilik davra-
n›fllar›n›n sebeplerini daha iyi anlayabilmektedir. Gör-
dü¤ü mürekkep lekelerine iliflkin yapt›¤› ç›kar›mlarda
denek gerek anlat›m›, tak›ld›¤› noktalarla ve sözsüz ifa-
de flekilleriyle testi uygulayanlara ipuçlar› vermektedir.
Örne¤in Tematik Alg› Testinde denek kendisine göste-
rilen kap›dan içeri bakan kad›n resmine yapt›¤› “kad›n
o¤lunu özlüyor, onun yoklu¤unu ar›yor” gibi yorumlar
ve bunu anlat›fl biçimi ile kendi hayat›yla ilgili kendi
annesine duydu¤u özleme dair önemli ipuçlar›n› ileti-
yor olabilir. Bu süreçte testi uygulayanlar›n bireyin tüm
davran›fllar›n› iyi gözlemleyip yorumlamas› önem ka-
zanmaktad›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Stres kavram›n› ve stres sürecindeki aflamalar› tan›mlayabilecek,
Stresin belirtilerini ve stresin meydana gelme sebeplerini aç›klayabilecek,
Stres ve stres üzerinde etkili kiflilik özelliklerini betimleyebilecek,
Stresle bafla ç›kma yol ve yöntemlerini aç›klayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• A ve B tipi kiflilik davran›fl›
• Sa¤l›k psikolojisi
• Engellenme
• Travma sonras› stres bozuklu¤u

• Savunma mekanizmalar›
• Çat›flma 
• Genel uyum sendromu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
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• STRES KAVRAMI
• STRES‹N AfiAMALARI
• STRES BEL‹RT‹LER‹
• STRES KAYNAKLARI
• STRES VE K‹fi‹L‹K ÖZELL‹KLER‹
• STRESLE BAfiA ÇIKMA YOLLARI
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STRES KAVRAMI
Hayatta karfl›laflt›¤›m›z birçok olay stres sebebidir. ‹nsanlar›n hayatlar›n› genifl
çapl› olarak etkileyebilecek savafllar, depremler, büyük kazalar gibi olaylar stres
sebebi olabilirken, öte yandan ifl de¤ifltirmek, sevilen bir yak›n›n kayb›, baflka bir
flehre tafl›nmak, boflanma ya da evlilik haz›rl›¤›, ölümcül bir hastal›¤a yakalan-
mak gibi önemli hayat de¤ifliklikleri de strese yol açabilmektedir. Bu durumun
yan›nda her zaman karfl›lafl›labilecek günlük olaylar da bireylerde önemli bir fle-
kilde stres unsuru oluflturabilmektedir. Cüzdan›n›z› kaybetmek, bir arkadafl›n›zla
tart›flmak, acil yetiflmeniz gereken bir toplant› için yola ç›kt›¤›n›zda trafikte s›k›-
fl›p kalmak gibi olaylar kayg› verici durumlar yaratabilmektedir.

Stres kelimesi kökeni Latince’de “Estrece” kelimesine dayanmaktad›r. Bu keli-
me zorlanma, gerilme ve bask› anlam›n› tafl›maktad›r. Daha sonralar› de¤iflen an-
lam yap›s› içersinde stres kelimesi “bütünlü¤ü koruma”, “esas duruma dönmek
için çaba harcama” gibi etki ve tepki iliflkisini içersinde bar›nd›ran haliyle kullan›-
l›r duruma gelmifltir (Baltafl ve Baltafl, 2002). Stresi oluflturan olaylarla karfl›lafl›ld›-
¤›nda bireyler, bu durumlara iliflkin belli bafll› duygular yaflarlar. Bu duygularla ba-
fla ç›kmak ve çevreden gelen durumlar›n yaratt›¤› bask› ve beklentileri aflmak için
birey çaba göstermek durumundad›r.

Stres, bir gerginlik hali, tehdit oluflturan ve de¤iflme ya da uyum gerektiren her-
hangi bir çevresel istek ya da beklentidir (Morris, 2002). Bir flekilde birey için fizik
ve sosyal çevreden gelen koflullardan dolay›, bedensel ve psikolojik s›n›rlar›n öte-
sinde harcad›¤› gayreti de stres olarak tan›mlamak mümkündür (Cücelo¤lu,2006).
Birey için bu beklenti ve bask›ya karfl› ortaya koydu¤u gayret durumlar› ile kendi
sahip oldu¤u kaynaklar aras›nda bir denge oluflmal›d›r. Dolay›s›yla, bireyin üzerin-
de bask› oluflturan durumun bireyin bu durumla bafla ç›kacak kaynaklar›ndan da-
ha fazla oldu¤u durumlarda stres ortaya ç›kmaktad›r. Bireyin kaynaklar› maddi ya
da manevi tüm sahip olduklar›n› içermektedir. Örne¤in elindeki paras› ay sonun-
da ev kiras›n› ödemeye yetmeyen kifli do¤al olarak strese girebilir. Çünkü elinde-
ki kayna¤›, kira bask›s›n› karfl›layabilecek düzeyde de¤ildir. 

Stresi oluflturan durumla karfl›laflt›¤› süreç içinde birey, elindeki kaynaklar ve
bask› durumu aras›nda bir denge oluflturarak stres yaratan durumlara uyum yap-
maya çal›fl›r. Sa¤l›k psikolojisini ilgilendiren ve bireyin hayat›n› daha kaliteli bir fle-
kilde sürdürmesine olanak tan›yan bu süreçte bireyin uyum yapma becerisi önem-
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li bir yer tutmaktad›r. Nas›l ki çok s›cak bir ortama giren bireyin vücudu fiziksel
olarak terleme yoluyla vücut ›s›s›n› dengelemeye çal›fl›yorsa ve birey davran›fl ola-
rak üzerindeki kaza¤›n› ç›kar›p ortama uyum gösteriyorsa ayn› flekilde birey her-
hangi bir stres durumuyla karfl›laflt›¤›nda da uyumu gerçeklefltirmeye çal›fl›r. Bu
uyum baflar›l› ya da baflar›s›z olabilir. Her ikisinde de organizma için hayat›n› bu
duruma uyum sa¤layarak sürdürme e¤ilimi bulunmaktad›r. Birey karfl›laflt›¤› duru-
mu kabul ederek onunla yaflayabilir ya da bu durumla bafla ç›kmak için mücade-
le edebilir. Örne¤in birey ciddi bir hastal›¤a yakaland›¤›n› ö¤rendikten sonra bu
duruma uyum sa¤lamak için gerçe¤i yok sayabilir ve bafl›na hiç gelmemifl gibi dav-
ranabilir. Bu durumu kadere ba¤layarak gerçekle bu flekilde yüzleflme durumunu
seçebilir. Yine uyum yapma yolunda hastal›kla mücadele ederek hastal›¤› yenme
yolunda kendine bir yol çizebilir. 

Tüm bahsi geçen süreçler birey olarak bizlerin stresi ne flekilde ele ald›¤›m›zla
ilgilidir. Ayn› olaylar›n bireyler taraf›ndan farkl› olarak alg›lanmas› do¤al olarak on-
larda farkl› flekilde tepki bulmalar›na neden olacakt›r. Her bireyin olaylar› alg›lay›-
fl› ve do¤al olarak bu duruma ba¤l› stresten etkilenifl düzeyleri de farkl›d›r. Örne-
¤in yeni bir flehre tafl›nmak, baz› insanlar için heyecan verici yeni bir deneyimken,
baz› insanlar içinse, ne ile karfl›lafl›laca¤› belli olmayan kayg› verici bir deneyim
olarak nitelendirilebilmektedir. Bununla ba¤lant›l› olarak çevremizde baz› insanla-
r›n stres verici durumlarla daha iyi bafla ç›kabildiklerini görmemiz mümkündür.
Bunun tam aksi olarak baz› insanlar da en ufak s›k›nt› yaratan durumlarda dahi pa-
nikleyebilmekte ve üst düzeyde stres yaflayabilmektedirler. 

Yaflam› daha nitelikli bir hale getirme yolunda insanlar›n stres oluflturan du-
rumlara bak›fl aç›lar›ndan yola ç›karak ülser, kalp hastal›klar› hatta so¤uk alg›nl›¤›
gibi baz› fiziksel rahats›zl›klar›n temelinde psikolojik unsurlar›n da yatt›¤›n› söyle-
mek mümkündür. Bu süreçte fiziksel rahats›zl›klarda psikolojik unsurlar›n etkisini
ortaya koymak, ciddi rahats›zl›klarla bafla ç›kmada baflar›l› olan bireylerin baflar›s›-
n› di¤er bireylere aktarmada sa¤l›k psikolojisi etkili bir flekilde rol oynamaktad›r. 

Bireyin üzerindeki bask› ve bireye ait kaynaklar›n kullan›m› aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, iflye-
rinde tamamlamas› gereken projeyle ilgili çok az zaman› kalan kiflinin yaflad›¤› stres du-
rumunu aç›klay›n›z.

STRES‹N AfiAMALARI 
Organizman›n bedensel ve ruhsal s›n›rlar›n›n tehdidiyle ortaya ç›kan stres duru-
munda canl› kendini korumak için “savafl veya kaç” tepki zincirini harekete geçi-
rir. Bireyde stresi oluflturan unsurlara karfl› savunma tepkisi geliflir. Bu süreçte bi-
rey genel uyum sendromu ad› verilen çevresel stres durumlar›na iliflkin fizyolo-
jik de¤iflimleri içersinde bar›nd›ran mekanizmay› harekete geçirir. 

Stres durumuyla karfl›laflan birey s›ras›yla alarm, direnç ve tükenme aflamalar›-
n› geçer (Selye, 1976). Bu aflamalardan ilki olan alarm aflamas›nda bireyin oto-
nom sinir sistemi acil duruma iliflkin olarak harekete geçerek salg› bezlerini uyar›r
ve kana adrenalin pompalanmas›n›, dolay›s›yla vücudun bu alarm durumuna ha-
z›rl›kl› hale gelmesini sa¤lar. Salg›lanan adrenalinin de etkisiyle, vücutta kan daha
h›zl› dolaflarak beyin ve kaslara daha fazla enerji iletilir. Tüm bu süreçte kan fleke-
ri yükselmekte ve sindirim yavafllamaktad›r. Birey tüm bu fizyolojik de¤iflimler so-
nucu ya olaylarla mücadele edecek ya da kaçarak kendini koruyacakt›r. 

Alarm aflamas›ndan sonra ikinci aflama direnç aflamas›d›r. Bu aflamada alarm
tepkisi ortadan kalkarak vücut stres yaratan duruma bir flekilde uyum yapar. Bu
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süreçte vücut taraf›ndan alarm aflamas›nda kimyasallar salg›lanmaya bafllar. D›flar›-
dan bak›ld›¤›nda her fley normalmifl gibi görünse de asl›nda organizman›n ortaya
koydu¤u ciddi bir direnç söz konusudur. Birey strese karfl› kaynaklar›n› tüketme-
ye bafllam›flt›r ve ayn› anda yaflanabilecek di¤er stres unsurlar›na daha hassas ha-
le gelmeye bafllar. Bu durum organizman›n direnç gücünü yavafl yavafl kaybetme-
sine do¤ru ilerleyen bir sürece do¤ru yönlenir. 

Son aflama olan tükenme aflamas›nda stresle iliflkili olarak insan vücudu art›k
tüm direncini kaybetmeye bafllam›flt›r. Her bireyin uyum yetene¤i farkl›laflsa da s›-
n›rl› olan direnme enerjisi son bulmaya bafllar ve organizma geri dönülmesi zor bir
sürece girer. Tükenme ile birlikte insan hastal›k, psikolojik sorunlar gibi birçok
tehlikeye aç›k hale gelir ve tükenme aflamas›nda ölümle bile son bulabilecek du-
rumlarla karfl›laflabilmek mümkündür (Cücelo¤lu, 2006). 

STRES BEL‹RT‹LER‹
Organizma stres alt›nda oldu¤unda bu duruma iliflkin belli bafll› tepkiler ortaya ko-
yar. Stres ve ona ba¤l› durumlar›n her bireyde oluflturdu¤u fiziksel ve psikolojik
tepkilere ba¤l› belirtiler farkl›laflabilir. Genel olarak birçok insanda stres sonucu or-
taya ç›kan baz› belirtileri fiziksel, davran›flsal, duygusal ve biliflsel belirtiler olmak
üzere belli bafll›klar alt›nda incelemek mümkündür. 

Fiziksel belirtiler
S›rt boyun ve baflta gerginlik nedenli a¤r›lar
Terleme, kalp çarp›nt›s› ve kalp rahats›zl›klar› 
Mide a¤r›lar›, ülser ve sindirim sistemi rahats›zl›klar› 
Nefes almakta zorlanmak, nefes darl›¤›
Gürültü ve yüksek sese karfl› duyarl› olma 
Uyku düzeni bozuklu¤u, uykuya dalmakta zorluk 
Bitkinlik hissi
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Resim 5.1

Bitkinlik hissi
stresin fiziksel
belirtileri aras›nda
yer almaktad›r.



Davran›flsal belirtiler
Madde ve alkol kullan›m› 
Sürekli telafl içersinde olmak 
Sosyal ortamlardan uzaklaflma, 
Afl›r› uyuma 

Duygusal belirtiler 
Kayg›, s›k›nt›, gerginlik ve huzursuzluk durumu
Duygusal çökkünlük ve sinirlilik hali
Neflesini kaybetme, sald›rganl›k
Duygusal kay›ts›zl›k ve durgunlaflma

Biliflsel belirtiler
Konsantrasyon kayb› ve alg›sal sorunlar
Karars›zl›k, unutkanl›k, zihin kar›fl›kl›¤›
‹lginin azalmas› ve iflleri organize edememek 
Basit ifllemlerde bile s›k›nt› yaflar duruma gelmek 
Sadece olumsuz yönleri görür hale gelmek

STRES KAYNAKLARI 

De¤iflme 
‹nsanlar yaflamlar›ndaki olaylar›n istedikleri gibi geliflmesini ve kendilerince kon-
trol edilebilir olmas›n› tercih ederler. Plan d›fl›, beklentilerin ötesinde iyi ya da kö-
tü tüm farkl› durumlar bireylerin stres yaflamas›na neden olur. Amerikal› psikolog-
lar olaylar›n belirli bir stres a¤›rl›¤› oldu¤undan yola ç›karak strese neden olan
olaylar›n listesini oluflturmufllard›r. Psikologlar›n yapt›klar› araflt›rmalara göre bire-
yin y›l içersinde toplamda 300 veya daha yukar› puan toplamas› stresin yaratt›¤›
bask› alt›nda çeflitli fizyolojik ya da psikolojik rahats›zl›klara yakalanma riskini art-
t›r›r. Yap›lan araflt›rmalar sonucu dünyada ve Türkiye’de insanlar›n üzerinde önem
s›ras›na göre stres yaratan yaflam de¤iflikliklerine iliflkin sonuçlar Tablo 1 ve 2’de
verilmektedir. 

96 Birey  ve  Davran›fl



Türkiye’de yap›lan araflt›rmada ise stres yaratan olaylarda kültüre ba¤l› farkl›l›k-
lar görülmektedir. Tablolar incelendi¤inde Türkiye’deki araflt›rma sonuçlar›na gö-
re yeni baz› stres unsuru maddeler eklenmifl, baz› maddelerin puan yo¤unluklar›
de¤iflmifltir. 
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OLAYLAR A⁄IRLIK PUANI
100

Eflin ölümü 73

Boflanma 65

Eflinden ayr› yaflamak 63

Hapis cezas› almak 63

Aileden yak›n birinin ölümü 53

Önemli bir kiflisel yaralanma veya hastal›k 50

Evlenmek 47

‹flten at›lmak 45

Efliyle yeniden bir araya gelmek 45

Emekli olma 44

Aile üyelerinden birinin önemli sa¤l›k sorunu 40

Hamilelik 39

Cinsel sorunlar 39

Aileye yeni kat›lmalar (do¤um evlilik) 39

‹fl durumunda ortaya ç›kan önemli sorunlar 39

Gelir durumunda meydana gelen önemli de¤ifliklikler 38

Yak›n bir arkadafl›n ölümü 37

Farkl› bir ifle bafllamak 36

‹flteki sorumluluk yükündeki önemli de¤ifliklik 29

Tablo 5.1
Stres yaratan de¤iflik
yaflam olaylar›n›n
a¤›rl›k puanlar›.

Kaynak: Cücelo¤lu,
D. (2006). ‹nsan ve
Davran›fl›. ‹stanbul:
Remzi Kitabevi
s.322.

OLAYLAR A⁄IRLIK PUANI
100

Çocu¤un ölümü 92

Eflin ölümü 90

Efl taraf›ndan aldat›lma 87

Anne veya baban›n ölümü 87

Hapse mahkûm olma 86

Çocu¤un a¤›r biçimde hastalanmas› veya sakatlanmas› 85

Evlilik d›fl› hamilelik 83

‹stemedi¤i evlili¤i yapma 83

Eflin a¤›r hastal›¤›, kaza ya da yaralanmas› 79

Anne baba geçimsizli¤i veya ayr›lma 78

Efl ile ciddi anlaflmazl›k 77

A¤›r hastal›k, kaza, yaralanma 75

Boflanma 73

Büyük ölçüde borçlanma 72

Hakk›nda kötü söylentiler ç›kar›lma 72

Evlilik d›fl› iliflkiye girme 68

Çocuk düflürme veya düflük yapma 68

Yak›n bir dostun ölümü 66

‹stenmeyen gebelik 65

Tablo 5.2
Türkiye’de stres
yaratan de¤iflik
yaflam olaylar›n›n
a¤›rl›k puanlar›.

Kaynak: Cücelo¤lu,
D. (2006). ‹nsan ve
Davran›fl›. ‹stanbul:
Remzi Kitabevi.
s.323.



Tablolar incelendi¤inde günlük basit olaylardan, çok ciddi sorunlar yaratabile-
cek olaylara uzanan bir yap› görülmektedir. Küçük olaylar da birikerek ya da bir-
birine eklenerek toplamda büyük stres durumlar›na yol açmaktad›r. 

Bask›
Yaflam flartlar›, kültürel, ekonomik s›n›rl›l›klar, kendimize koydu¤umuz hedefler
strese yönelik ayr› bir bask› unsuru oluflturabilir. E¤er birey kendisine ulaflamaya-
ca¤› hedefler koyuyorsa ya da bu hedeflere ulaflma ad›na yeterli bir çaba içinde
de¤ilse bu durumdan dolay› kendisini baflar›s›z olarak nitelendirebilir. Birey ken-
dini, oluflturdu¤u hedefler do¤rultusunda bask› alt›na alabilir. Bireyin hedefleri
onu gerçeklefltirecek kaynaklar›ndan daha üst seviyelerde olabilir. Asl›nda yetene-
¤i olmad›¤› halde kendisine iyi bir flair olmak gibi bir hedef belirleyen kifli, bu he-
defe ulaflamad›¤›nda baflar›s›zl›k sebebiyle stres alt›na girebilir. 

Bireyden beklentiler de bask› sebebidir. Üniversite s›nav›nda kendi istemedi¤i
halde okumak istedi¤inden farkl› bir alan› seçmek zorunda b›rak›lan bir lise ö¤ren-
cisi bu beklentiyi karfl›lamak ad›na ayn› flekilde stresle karfl› karfl›yad›r. Çevrenin
beklentileri do¤rultusunda oluflturulan bir yaflant› flekli bireyin bu duruma ayak
uyduramamas› halinde kayg› verici bir hale dönüflebilmektedir.

Çat›flma 
Bireyler ço¤u zaman farkl› ihtiyaçlar, f›rsatlar, amaçlar aras›nda seçim yapma du-
rumunda kal›rlar. Birden fazla amac›n ayn› anda gerçeklefltirilmeye çal›flmas› çat›fl-
may› do¤urur. Bireylerin tüm isteklerini ayn› anda elde etmek gibi bir koflulun ye-
rine gelmesi pek mümkün olamad›¤›ndan, bireyler seçenekleri de¤erlendirme afla-
mas›nda yaflad›klar› s›k›nt›lara ba¤l› stresle karfl› karfl›ya kal›rlar. 

Lewin (1935), çat›flmay› aç›klarken yaklaflma ve kaç›nma kavramlar›n› kullan-
m›flt›r. Bireyler hoflland›klar›, kendilerine cazip gelen seçeneklere yaklaflmakta,
hofllanmad›klar› ve uzaklaflmak istedikleri seçeneklerden kaç›nmaktad›rlar. Birey-
ler, yaklaflmak ve kaç›nmak istedikleri seçeneklerin farkl› birlikteliklerinden oluflan
yaklaflma-yaklaflma, kaç›nma-kaç›nma ve yaklaflma-kaç›nma çat›flmalar› yaflarlar.
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Yaklaflma-yaklaflma çat›flmas›nda birey kendisi için cazip iki seçenekten biri-
ni seçme konumunda s›k›nt› yaflayabilmektedir. Ayn› saatteki be¤endi¤i iki film-
den sadece birini seyredebilme imkân›n›n olmas›, yaln›z birine paras› yetecekken
be¤endi¤i iki farkl› çift ayakkab›dan sadece birini alabilmek gibi benzer olaylar
bireylerin seçim yapmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Bu tür olaylarda bireyler kendileri
için çekici iki olas›l›ktan birini seçmek zorunda kalmaktad›r. Karfl›lafl›lan olaylar
örneklerde oldu¤u gibi basit seçimler olabildi¤i gibi bireyin tüm hayat›n› etkileye-
bilecek seçimler de olabilir. Kiminle evlenece¤ine karar vermek, farkl› çekici ifl
tekliflerinden birini seçmek bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu tarz çat›flma
durumunda karar vermenin ertelenmesi ya da sürecin uzamas› bireyi daha stresli
bir hale getirebilmektedir.

Kaç›nma-kaç›nma çat›flmas›nda yaklaflma-yaklaflma çat›flmas›n›n tersine ken-
disi için pek de cazip olamayan iki seçenekten birine karar vermek durumundad›r.
Burada seçilecek iki durum da birey için s›k›nt› vericidir. Bireyin seçenekler ara-
s›ndan kendisi için en az s›k›nt› vereni tercih etmesi beklenir. ‹ki olumsuz durum-
la ilgili olarak birey e¤er iki durumu da seçebilme ya da durumdan uzaklaflabilme
flans›na sahipse çat›flma daha kolay çözümlenebilir. E¤er durumda herhangi bir ka-
ç›fl yolu yoksa ve halk aras›nda ifade edildi¤i gibi “afla¤›ya tükürsen sakal, yukar›-
ya tükürsen b›y›k” ise çat›flma sonucu birey s›k›nt› ve gerginlik yaflayacakt›r. Asl›n-
da iflini sevmeyen kiflinin iflini sevmemesine ra¤men iflinden ayr›ld›¤› koflulda ifl
bulamama durumuyla karfl› karfl›ya kalacak olmas› bu çat›flmaya örnek olarak ve-
rilebilir. Kocas›ndan fliddet gören bir kad›n›n ayr›ld›¤› takdirde ekonomik yönden
s›k›nt› yaflayaca¤›n› düflünmesi ve bu iki olumsuz kofluldan birini tercih etmek zo-
runda kalmas› yine farkl› bir örnek olarak sunulabilir. Bu örnekte kad›n›n mevcut
durumdan kaçabilmesi mümkün de¤ildir. Kad›n için olumsuz seçeneklerden biri
evli kalmaya devam ederek fliddet ortam›nda evlili¤ini sürdürmesi, bir di¤eri ise
kocas›ndan boflanman›n getirdi¤i ekonomik ve sosyal bask›larla karfl› karfl›ya kal-
makt›r. ‹ki tercihte de sonuç olarak olumsuz durumlarla karfl›lafl›lmas› karar›n ve-
rilmesini zorlaflt›rmaktad›r ve daha da çok strese neden olmaktad›r.

Yaklaflma-kaç›nma çat›flmas›nda bireyin hem olumlu hem de olumsuz yanlara
sahip bir amaca yönelik karars›zl›k durumunu içerir. Örne¤in, kiflinin ald›¤› flehir
d›fl›ndaki yeni bir ifl teklifi sonucu ailesinden uzak kalmas› söz konusudur. Kifli bu
iflin kendisine getireceklerini düflünerek bu ifli almay› isterken öte taraftan ailesini
ihmal edecek olman›n s›k›nt›s›n› yaflamaktad›r. Çikolata yemeyi sevmesine ra¤men
kilo almaktan korkan bir kad›n da bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Engellenme
Bireyler gerek kendilerinin oluflturdu¤u gerekse çevreleri taraf›ndan onlar için
oluflturulan hedeflere ulaflmalar› önlendi¤inde ortaya ç›kan engellenme ile ilgili
stres yaflayabilirler. Ayn› flekilde çözülemeyen sorunlar, istek ve ihtiyaçlar›n karfl›-
lanamamas› yoluyla engellenen bireyler hayal k›r›kl›¤› yaflayabilmektedirler. Çok
sevdi¤i bir k›zla maddi sebepler dolay›s›yla evlendirilmeyen genç engellenmenin
etkisiyle çevresine ve topluma karfl› kin ve düflmanl›k besleyebilir. Baz› engelleme-
lerde stres durumu daha kolay atlat›labilirken baz› durumlarda yaflanan engelleme-
lerin yaratt›¤› olumsuzluklar daha zor afl›lmaktad›r. Arkadafllar›yla gece sinemaya
gitmek isteyen gencin talebinin ailesi taraf›ndan reddine iliflkin stres durumu ile
daha önceki örnekte yer alan evlilik talebine iliflkin reddedilmenin ortaya ç›kara-
ca¤› stres boyutlar› farkl›l›k gösterecektir. 
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Engellenme durumu kültürden kültüre ve toplumdan topluma de¤ifliklik göste-
rebilmektedir. Kimi bat› toplumlar›nda rekabetçilik, baflar› göstergesi olarak insan-
lara sunulan de¤erlere ulaflamama durumu, bireylerin yaflad›klar› ufak baflar›s›zl›k-
larda dahi yüksek seviyede stres yaflamalar›na neden olabilmektedir. Öte yandan
farkl› toplumlarda bireylerin dil, cinsiyet, etnik köken, ten rengi ve benzeri özel-
liklerinden dolay› ayr›m görmeleri ve bu sebepten dolay› engellenmelerle karfl›lafl-
malar› önemli bir stres unsuru olarak göze çarpmaktad›r. Bu toplumlarda kifliler
bask›n toplum anlay›fl› ile mücadele ve sonucunda yaflad›klar› hayal k›r›kl›klar› se-
bebiyle strese daha çok maruz kalabilmektedirler. 

De¤iflme, engellenme, bask› ve çat›flma gibi genel kavramlar›n yan›nda stres
kaynaklar›n› bireylerin yaflad›klar› çevre ile ilgili ve bireyin kendisi ile ilgili stres
kaynaklar› olarak iki bafll›k alt›nda incelemek mümkündür (Tutar, 2004).

Neden baz› toplumlarda stresle ilgili problemlerin daha çok yafland›¤›n› görmekteyiz?

Çevresel Stres Kaynaklar› 

Aile Sorunlar›
Tüm sorunlar›n bafllad›¤› ve giderildi¤i yer olarak aile ortam›, anlay›fl, dayan›flma
ve sevginin önem kazand›¤› bir ortam olmal›d›r. Aile içersindeki iliflkilerin sa¤-
laml›¤›, yaflanan sorunlar karfl›s›nda aile üyelerinin birbirine deste¤i, stres durum-
lar›n› aflmada önemlidir. Öte yandan e¤er aile içersinde sevgi ve sayg›ya dayal›
sa¤l›kl› bir ortam kurulamam›flsa aile içersinde yaflanan huzursuzluk ve ailenin
bizzat kendisi stres unsuru olmaya bafllar. Örne¤in, ergenlik döneminde yaflad›¤›
s›k›nt›lar karfl›s›nda ailesinden yeterli deste¤i göremeyen gencin bir de ailesiyle
kuflak çat›flmas› içersine girmesi dönem itibariyle yaflad›¤› olaylara iliflkin stresi
daha da art›racakt›r.

Monoton (Tekdüze) Yaflam Düzeni 
Bireyin kendini gerçeklefltirememesi, kendine özgü ilgi ve yeteneklerini ortaya ko-
yan bir yaflam sürememesi de ayn› flekilde stres unsurudur. S›n›rland›r›lm›fl, stan-
dartlaflm›fl bir yaflam bireylerin do¤al yaflamlar›n›n sürmelerinin önünde engel tefl-
kil etmektedir. Büyük kentlerde yo¤un bir flekilde ifl ve ev aras›nda vakit harcay›p
kendi ilgi ve hobilerine ay›ramayan insanlar stresin getirdi¤i zorluklara daha çok
maruz kal›rlar.

Ekonomik Sorunlar
Gerek ülkedeki gerek dünyadaki ekonomik sorunlar, krizler ve bunlar›n bireye
yans›malar› hayat pahal›l›¤›, ifl bulma, iflten ç›kar›lma, kredi kart› borçlar› önemli
stres unsurlar› aras›nda yer almaktad›r. Bireyin kendi temel ihtiyaçlar›n› karfl›lama-
da yaflad›¤› s›k›nt›lar ya da ek gelir amac›yla fazla mesai ya da ek ifller içine girme-
si de yorgunluk ve aile yaflant›s›nda sorunlar› beraberinde getirmektedir. 

Siyasi ve Politik Belirsizlikler
Yerleflik ve demokratik bir siyasi yap›n›n olmad›¤›, siyasi istikrar›n olmad›¤›, kaosun
hüküm sürdü¤ü bir ortamda bireylerin gelecek ve yaflama dair kayg› yaflamalar› nor-
maldir. Bireylerin ait olma ihtiyaçlar›n› gidermeleri için demokrasi ve bütün kurum-
lar taraf›ndan iflletilmesi önemlidir. Farkl› ve ayk›r› görüfllerin bask› alt›nda tutuldu-
¤u ortamlar bu sebeple kifliler için bafll› bafl›na stres unsuru oluflturabilmektedir.
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Sosyal ve Kültürel De¤iflmeler
Kültürün de¤iflmesi, teknoloji kullan›m› ve kentleflme ile ortaya ç›kan kimlik so-
runlar› toplumla birey aras›nda gerilim yaflanmas›na neden olabilmektedir. Top-
lumda yabanc› kültürlerin etkisiyle ortaya ç›kan de¤iflimler, belirsizliklerle ortaya
ç›kan kuflaklar aras› yaflanan çat›flmalar stres nedenleri olarak göze çarpmaktad›r. 

Trafik ve Yaflam Sorunlar› 
Trafikteki zaman kayb›, trafik içersinde gerilime neden olan diyaloglar, gürültü,
kirlilik stres sebebidir. Burada yaflanan olumsuzluklar bireylerin evlerine ve iflyer-
lerine tafl›nmaktad›r. 

Teknolojik De¤iflmeler
De¤iflen teknolojiye uyum sa¤lamak her zaman kolay olamamaktad›r. H›zla geli-
flen teknoloji ve getirdikleri buna uyum sa¤lamakta zorluk çeken bireyler için stres
verici bir durum olabilmektedir. Örne¤in bilgisayar kullanmay› bilmeyen birinin,
iflinin de¤iflen gere¤i olarak Internet üzerinde yaz›flmalar yapmay› gerekli k›lmas›
bu kifli için strese neden olabilecek bir durumdur. Daha önceleri asl›nda hiç bilgi-
sayara gerek duymayan kifli art›k iflini büyütmek için uluslararas› yaz›flmak zorun-
dad›r ve bilgisayar› kullanmak mecburiyetindedir. 

Aile bireyleri ve arkadafllar stres ve ona iliflkin yaflanan sorunlar› aflmada ne flekilde yar-
d›mc› olabilirler?

Bireysel Stres Kaynaklar› 
Stresin kayna¤› oldu¤una inan›lan olaylar ve durumlar bafllatan olaylar olarak ad-
land›r›lmaktad›r. Evin anahtar›n› unutmufl olman›z, k›z arkadafl›n›z›n randevuya
gelmemesi, uzun zamand›r bekledi¤iniz zamm› alamam›fl olman›z gibi olaylar,
bafllatan olaylara örnektir. Bunun yan› s›ra geçmiflten hat›rlad›¤›n›z sizi üzen ya da
utanman›za neden olan örne¤in s›n›f›n ortas›nda ö¤retmeninizin sizi azarlamas› gi-
bi olaylar da bafllatan olaylar olabilir. Clark (2000)’e göre bafllatan olaylar hat›rla-
nan ya da yaflanmakta olan olaylar ve durumlar olabilece¤i gibi, gelecekte bekle-
nen karfl›lafl›lmas› kayg› uyand›racak olay ve durumlar fleklinde de olabilir. Birey-
ler kendileriyle yapt›klar› iç konuflmalarda karfl›laflt›klar› olaylar ve durumlar hak-
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k›nda yorumlar yaparlar. Bu konuflmalarla birey karfl›laflt›¤› olaylarla bafla ç›kmaya
ya da kendini mevcut duruma uyarlamaya çal›fl›r. Bu konuflmalarla birey stres
oluflturan duruma iliflkin “bu bafl›ma gelmemeliydi”, “her zaman en mükemmelini
yapmal›y›m”, “her zaman iyi bir insan olmal›y›m”, “di¤erleri beceriksiz oldu¤umu
düflünecek”, “buna dayanamam” gibi akla ayk›r› inanç ve düflüncelerle yaflad›¤› s›-
k›nt› veren duygular› doruk noktas›na ç›karabilir. Stresle bafla ç›kmada baflar›l›
olan insanlar›n stresli durumlardaki iç konuflmalar› stresli durumu aflmaya yönelik
yorum ve de¤erlendirmeleri bar›nd›ran ak›lc› inanç ve sözlerden oluflur. Stres du-
rumunu bafllatan olaylar, bu olaylar› de¤erlendirdi¤imiz iç konuflmalar, yaflad›¤›-
m›z olaya iliflkin inanç ve iç konuflmalar›n sonucu ortaya ç›kan duygu ve davran›fl-
lar stresle bafla ç›kmada izledi¤imiz süreci belirler. S›n›fta yapt›¤› bir sunuflta bafla-
r›l› olamayan bir ö¤renci bu duruma iliflkin olarak kendini suçlayarak, iyi bir ö¤-
rencinin hiçbir zaman böyle hatalar yapmamas› gerekti¤ine iliflkin bir inanç gelifl-
tirebilir. Bu durum onun yapmas› gereken di¤er sunufllardan kaçmas›na neden
olabilir. Hatta sunufl kelimesi dahi geçse kayg›lanmas›na neden olacak bir stres du-
rumunu yaratabilir. Yaflad›¤› baflar›s›zl›¤› akla uygun biçimde iç konuflmalar›yla
de¤erlendiren birey herkesin hata yapabilece¤ine ve bir sonraki sunuflunda ayn›
hatalardan ders alarak bunlar› tekrar etmeyece¤ine iliflkin bir inanç gelifltirirse, or-
taya koydu¤u davran›fllar da daha sa¤l›kl› olur. Bir flekilde stres sonucu oluflan
davran›fllar›n asl›nda bireylerin olaylara farkl› bak›fl aç›lar›ndan, yorumlar›ndan ve
alg›lamalar›ndan kaynakland›¤›n› söylemek mümkündür. Stres oluflturan unsur ay-
n› dahi olsa bireylerde bu duruma yönelik tepkilerin farkl›laflmas› bu durumla izah
edilebilir. Bu sebeple bireylerin bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirip, olaylara verdikleri
tepkileri daha iyi anlamalar›, stresle bafla ç›kmada önemli bir ad›m say›labilir. 

Stresin meydana gelmesinde farkl›laflan bak›fl aç›lar› ile paralel flekilde bireyin
tutum ve davran›fllar› da önemli bir yer tutmaktad›r. Bu tutum ve davran›fllar› Tu-
tar (2004) flu bafll›klar alt›nda s›ralamaktad›r: 

• Dürtülerin etkisinde kalmak, 
• Acelecilik ve zaman› iyi kullanamamak,
• Her ifli mükemmel yapmaya çal›flmak, 
• ‹nsanlar› memnun etmek için sürekli kendinden ödün vermek,
• Hayat›ndaki di¤er insanlar› ve sorumluluklar› ihmal edecek flekilde çok ça-

l›flmak, 
• Herkesten daha güçlü olma iste¤i,
• Bireyin kendisi için ortaya koydu¤u imkâns›z standartlara ulaflma çabas›, 
• Görevi gere¤inden fazla ifl ve sorumluluk üstlenmek

STRES VE K‹fi‹L‹K ÖZELL‹KLER‹ 
Önceki konularda da görüldü¤ü üzere tüm insanlar›n strese iliflkin bak›fl aç›lar› ve
olaylara yaklafl›m› ayn› de¤ildir. Bu noktada insanlar›n kiflilik tipleri farkl›laflmaya
neden olmaktad›r. Baz› insanlar trafikte kendisine çal›nan bir kornay› hakaret ola-
rak nitelendirebilir. Baz› insanlar içinse bu durumun pek fazla önemi yoktur. Kifli-
nin içe dönük bir yap›da olmas› onun birçok sorunu kendi sorunu gibi ele alma-
s›na ve kafas›nda farkl› flekilde kurmas›na neden olabilir. Kat›, endifleli, sosyal ol-
mayan bir yap› sergilemeleri, kendilerini sürekli kontrol alt›nda tutmalar› stresle
iliflkili özelliklerdir. D›fla dönük yap›daki kifliler ise konuflkan, aktif, sosyal, daha
iyimser bir yap› sergilemektedirler. ‹çe dönük kiflilere oranla bu kiflilerin stres dü-
zeyleri daha düflüktür. Bunun yan› s›ra yap›lan araflt›rmalar baz› insanlar›n kayg›,
ifllerine olan afl›r› ba¤›ml›l›k, ifllerini erteleme al›flkanl›klar›, özgüven eksikli¤i ve
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fazla mükemmeliyetçilik sebebiyle yüksek stres yaflad›klar›n› göstermektedir. Baz› ki-
fliler buna benzer özelliklerinden dolay› kalp damar hastal›klar›na yakalanma aç›s›n-
dan daha riskli gruptad›rlar. Bu tarz kiflilerde görülen sald›rganl›k, h›rs, rekabet, ifl ba-
¤›ml›l›¤›, acelecilik gibi özellikler “A tipi” kiflilik özellikleri olarak adland›r›lmaktad›r.
A tipi kiflilik davran›fllar›n› flu flekilde s›ralamak mümkündür (Ertekin,1993).

• A tipi bireyler yeme içme, konuflma, hareket etme, yürüme gibi günlük ey-
lemlerinde çok daha h›zl›d›rlar.

• Cümlelerin sonunu daha sert vurgulayarak daha h›zl› konuflurlar.
• Hayat›n tüm alan›nda sab›rs›z yap›dad›rlar. ‹letiflimde baflkalar›n›n sözünü

bitirmesini beklemeden sözünü keserek yüksek sesle konuflurlar.
• Ayn› anda iki ya da ikiden fazla ifli düflünerek ayn› zaman dilimine daha çok

ifli s›¤d›rmaya çal›fl›rlar. Ayn› zaman diliminde çok ifli yapmaya çal›flmak bu
kiflilerin üzerindeki bask›y› artt›r›r.

• Dinlenmek, tatile gitmek, ifllerden uzaklaflmak, bu kifliler için suçluluk duy-
gusunun oluflmas›na sebeptir.

• Bu tip davran›fl sahiplerinin beraber yaflad›¤› di¤er insanlardan, ailelerinden
beklentileri de yüksektir. Kendilerinin veya çevresindekilerin bu standartla-
ra ulaflamamas› bireyde s›k›nt› ve mutsuzlu¤a neden olur.

• A tipi davran›fl sergileyen bireylerde rekabet ve zamanla yar›fl duygular›
a¤›rl›k kazanmaktad›r. Çabuk karar verirler. ‹natç› ve sald›rgan davran›fllar
sergilerler.

• Sürekli bir kofluflturma sebebiyle çevredeki güzelliklerin fark›na varamazlar. 

Bunun tam tersi olarak “B tipi “kiflilik özelliklerine sahip olan bireyler daha uy-
sal daha rahat, daha az aceleci ve rekabetçi özelliklere sahiptirler. B tipleri de stres
yaflamalar›na ra¤men olaylar› farkl› flekilde görmeye yönelik daha sakin daha az
panikleyen bir yap›ya sahiptirler. B tipi kiflilik davran›fllar›n› flu flekilde s›ralamak
mümkündür.

• B tipi bireyler sosyal de¤erler için fazla kayg›lanmazlar.
• Zaman›n esiri olmazlar, daha rahat ve sab›rl›d›rlar. Sosyal ortamlarda bulu-

narak, ailelerine, kendilerine daha çok zaman ay›r›rlar.
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• Daha hoflgörülü bir yap›ya sahiptirler. Ayr›nt›lara tak›lmak yerine olaylara
farkl› aç›dan yaklaflabilirler.

• Kolay sinirlenmeyip karar vermede aceleci davran›fllar sergilemezler.
• ‹fl d›fl›nda geçirilen zaman onlar için bofla geçen zaman ya da suçluluk duy-

gusu sebebi de¤ildir. 
A tipi ve B tipi olarak adland›r›lan durumlar asl›nda davran›fl biçimleridir. ‹n-

sanlar›n tümüyle bir davran›fl tipinin tüm özelliklerini tafl›mas› beklenemez. Örne-
¤in bir insanda B tipi davran›fl özellikleri bask›n olabilir. Bunun yan› s›ra bireyde
A tipi davran›fl özelliklerinin de olabilece¤inin bilinmesi gerekir. Burada bilinmesi
gereken önemli olan nokta, A tipi davran›fl özelliklerinin kiflide bask›n olmas› se-
bebiyle kiflinin strese ve dolay›s›yla çeflitli fiziksel rahats›zl›klara daha aç›k oldu¤u-
dur. Yine bu konuda yap›lan araflt›rmalara göre, A tipi davran›fl özellikleri göste-
renlerin kalp damar hastal›klar›na yakalanma riski B tipi davran›fl sergileyenlere
göre daha fazlad›r (Tutar, 2004).

Kanser ve benzeri ciddi rahats›zl›klara yakalanmada ve tedavide strese yönelik kiflilik
özellikleri ve bak›fl aç›lar› ne ölçüde etkilidir? 

STRESLE BAfiA ÇIKMA YOLLARI 
Bireyler için önemli olan, stres oluflturan bir durumla karfl›lafl›ld›¤›nda, bu durumu
sorunsuz bir flekilde uyumu sa¤layarak atlatabilmektir. Bu süreçte bireyden bireye
farkl›laflan uyum durumlar› söz konusudur. Bireyler stres yaratan bir durumla kar-
fl›laflt›klar›nda farkl› seçimler yapabilirler. Birey bu duruma iliflkin olarak ya do¤ru-
dan bafla ç›kma yoluyla strese neden olan durumla yüzleflecek, ya da kendini sa-
vunma yoluna baflvuracakt›r. Bask›, engellenme, çat›flma gibi unsurlarla ortaya ç›-
kan stres durumu karfl›s›nda birey, tüm kaynaklar›n› harekete geçirerek elinden
geldi¤ince stresi yenmeye çal›fl›r. Savunma yoluyla bafla ç›kmay› tercih eden birey
olay›n olas› sorunlar›yla yüzleflmemek için olay›n gerçekli¤inden kendini s›y›rarak
bir flekilde kendini kand›r›r. Gerçekli¤i de¤ifltirir ve gerçe¤i kendisi için en kolay
flekilde üstesinden gelebilece¤i bir duruma büründürür.

Do¤rudan Bafla Ç›kma 
Do¤rudan bafla ç›kma durumunda birey stres yaratan duruma iliflkin üç flekilde
tepki verebilir. Bunlar, yüzleflme, uzlaflma ve geri çekilmedir (Morris, 2002). Bu sü-
reçte yüzleflmede strese iliflkin bir olayla karfl›laflan birey tüm gücüyle stresi mey-
dana getiren olayla mücadele edebilir. Uzlaflma durumunda kendinden bir fleyler
feda eder veya karfl› taraftan alacaklar›n›n bir k›sm›na raz› olabilir. Karfl› taraf› ba-
z› isteklerinden vazgeçmesini konusunda raz› edebilir. Geri çekilmede ise birey
kendisine zarar gelebilece¤ini ya da s›k›nt› yaflabilece¤ini düflünerek yenilgiyi ka-
bullenir. K›z arkadafl› taraf›ndan ifline fazla vakit ay›rd›¤›, k›z arkadafl›na yeterli il-
giyi göstermedi¤i için terk edilen bir genç ayr›l›k ve sonras›na iliflkin stres yafla-
maktad›r. Genç bu durumda daha çok çabalayarak iliflkisini kurtarmaya çal›flabilir.
Kendisiyle yüzleflir ve gerçekten ifliyle ve k›z arkadafl›na ay›rd›¤› zamanla ilgili öze-
lefltiri yapabilir. ‹flini ya da çal›flma fleklini tümüyle de¤ifltirebilir. Bu noktada k›z
arkadafl›n›n gönlünü almak için zaman›n› ve tüm imkânlar›n› seferber edebilir. Bir
flekilde kendi hatalar› ve iliflkisinin sonlanmas›na neden olabilecek tüm sorunlarla
yüzleflerek bu hatalar› düzeltme yolunda ad›m atar. Uzlaflma yolunu seçen genç
ise iliflkisini kazanma ad›na baz› noktalarda kendinden ödün verir. Orta yolu bul-
mak için tümüyle iflinden vazgeçmek yerine belli günlerde k›z arkadafl›na daha
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çok vakit ay›rabilir. Fakat k›z arka-
dafl›n›n da ilgi ve zaman gibi baz›
konularda daha anlay›fll› olmas›n›
bekleyebilir. Son olarak birey iliflki-
sini kurtaramayaca¤›n›, çünkü iflin-
den ve yaflama fleklinden vazgeç-
mesinin mümkün olmad›¤›n› anlar
ve geri çekilme yolunu seçer. 

Yüzleflme aflamas›nda birey so-
runun varl›¤›n› kabul eder ve soru-
nu aflmak için çaba harcar. Bu afla-
mada tepkilerin ortaya konufl biçi-
mi önemlidir. Öfkenin ya da stresle
beraber ortaya ç›kan duygular›n ifa-
desi stresin boyutlar›n› da flekillen-
dirir. Öfke sonucu ortaya konulan
sald›rgan davran›fllar karfl›l›¤›nda
gelecek tepki ve çevredeki olumsuz-
luklar stresin daha da artmas›na neden olabilmektedir. Strese tepki olarak ortaya
konan öfkenin yans›malar› ço¤u zaman y›k›c› ve kifli için zarar verici durumlara
yol açabilmektedir. Strese tepki olarak duygular›n ifadesinde daha yap›c› ve ak›lc›
davran›fllar›n ortaya konulmas› önemlidir. Trafik s›k›fl›kl›¤›nda yetiflmeniz gereken
önemli bir toplant› oldu¤unu düflünün. Toplant›ya yetiflemedi¤iniz takdirde belki
de ifliniz aç›s›ndan çok önemli bir f›rsat› kaç›rmak üzeresiniz. O s›rada önünüzde
bulunan araç trafi¤i t›k›yor. Siz ona korna çald›ktan sonra size el kol hareketleriy-
le karfl›l›k veriyor. Bu olay karfl›s›nda çok k›zg›n olarak araban›zdan inip arac›n sü-
rücüsü ile kavga edebilirsiniz. Bu davran›fl sonucu k›zg›nl›¤›n›z ya da strese sebep
olan durum ortadan kalkm›fl m›d›r? Bu tarz bir davran›fl stres unsurunu ortadan
kald›rmad›¤› gibi bireyin k›zg›nl›k ve y›k›c› duygular›n› daha da artt›rarak yaflama-
s›na neden olabilecektir. Kifli bütün gün boyunca bu durumu düflünecek ve belki
yetiflebilece¤i toplant›y› kaç›rabilecek, yetiflse dahi bu olay›n etkisiyle kendisinden
bekleneni ortaya koyamayacakt›r.

Stresi meydana getiren olayla karfl›laflan bireyler uzlaflma yolunu seçtiklerinde
isteklerinden daha az›na raz› olurlar. Geri çekilme durumunda birey tümüyle so-
run durumunu halletmek yerine kendisini geri çekmektedir. Bak›ld›¤› zaman geri
çekilme bir yenilgi olarak görülebilir. Bireyin sorunla karfl›laflmak yerine çekinerek
kendini geri çekmesi baz› olaylarda organizma için en olumlu tepki olarak görüle-
bilir. Bu durum ormanda y›rt›c› bir hayvanla karfl›lafl›ld›¤›nda dövüflmek yerine
kaç›p kendini kurtarmak gibidir. Birey için kendisinin aflabilece¤inden büyük ve
üzerine gitti¤inde kendisi için zararl› olabilecek bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda geri
çekilmek bu sebeple baz› durumlarda tercih edilebilmektedir. Geri çekilmenin
olumsuz yönü ise bireyin stresi meydana getiren olaylarla karfl›laflt›¤›nda geri çe-
kilmeyi al›flkanl›k haline getirmesidir. Birey bu sebeple asl›nda aflabilece¤i baz›
durumlardan da geri çekilerek kurtulmaya çal›fl›r. Örne¤in, yo¤un trafikte araba
kullanmay› ö¤renmeye çal›flan bir sürücü aday› bu konuda baflar›s›z olunca, ara-
ba kullanman›n kendisi için uygun olmad›¤›n› düflünüp art›k araba kullanmak is-
temeyebilir. Hatta çok rahat araba kullanabilece¤i bofl bir trafik an›nda bile araba
kullanmaktan kaç›nabilir.
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Savunma Yoluyla Bafla Ç›kma 
Birey karfl›laflt›¤› stres oluflturan olaylar› tan›mlad›¤›, tahmin edebildi¤i, bildi¤i öl-
çüde olaylarla yüzleflir, uzlafl›r ya da geri çekilir. E¤er birey olaylar›n kayna¤›n›, se-
bebini tam olarak alg›layam›yorsa gerçekli¤in kendisi organizma için tehdit edici
olabilir. Bu durumda birey olay›n gerçekli¤ini de¤ifltirir ve daha kabul edilebilir,
daha az kayg› verici bir duruma dönüfltürür. Daha önce verilmifl örnekte, k›z arka-
dafl› taraf›ndan terk edilen genç iliflkisini kurtarmak için yüzleflme, uzlaflma ve ge-
ri çekilme gibi gerçekli¤in kendisini inkâr etmeden onunla do¤rudan bafla ç›kmak
yolunu seçmekteydi. Savunma yoluyla bafla ç›kma fleklini tercih eden birey gerçek-
li¤i de¤ifltirerek kendisi için daha kolay üstesinden gelinebilir bir hale getirir. ‹flin-
den ve yaflama fleklinden vazgeçemeyen ve sorunun kendisinden kaynakland›¤›na
iliflkin gerçe¤i kabullenemeyen genç asl›nda k›z arkadafl›n›n baflkas›ndan hoflland›-
¤›n› ve bu durumu bahane etti¤ini ya da çok çal›flmadan, çok para kazanmadan
iliflkilerin yürümeyece¤ine dair yeni bir gerçeklik gelifltirir. Bu yolla birey stres ve
ona dair belirtilerle daha kolay bafla ç›kar. Çünkü gerçe¤in s›k›nt› veren yüzü ile
yani suçlunun asl›nda kendisi oldu¤u gerçe¤iyle yüzleflmek daha zordur. 

Savunma Mekanizmalar› 
Stresi meydana getiren olay çarp›t›larak ya da farkl› duygu ve davran›fl flekilleriyle
ortaya konulabilmektedir. Bu gibi durumlarda insanlar savunma mekanizmalar›-
n› kullanmaktad›rlar. Savunma mekanizmas›n› kullanan birey bir flekilde karfl›lafl-
t›¤› olayda sorunun kendisini ve nedenlerini de¤ifltirmektedir. ‹nsanlar›n stres du-
rumunda kulland›klar› belli bafll› savunma mekanizmalar› bulunmaktad›r. 

Bast›rma
Ac› ve s›k›nt› veren duygu, deneyim ve an›lar›n bilinçd›fl›na itilmesi, orada tutul-
mas› ve bir flekilde unutulmas›d›r. Di¤er bütün savunma mekanizmalar›na temel
teflkil edecek flekilde bilinçd›fl›na itilerek, orada tutulan dürtüler, istekler, an›lar ve
duygular›n bilinç düzeyine ç›kmas› genellikle benlik taraf›ndan uygun bulunmaz.
Bunlar üstbenli¤e (süperego) göre yasaklanan ve benli¤e ac›, bunalt› veren du-
rumlar olduklar›ndan bast›r›l›rlar. Bir asker için savafl an›nda yaflad›¤› s›k›nt› vere-
cek bir olay› hat›rlamakta zorluk çekmek, asl›nda pek sevmedi¤i arkadafl›na verdi-
¤i randevuyu unutmak gibi durumlar bu savunma mekanizmas›na örnek olarak
verilebilir.

‹nkar (Yads›ma)
Benlik için tehdit olarak alg›lanan ve bunalt› do¤urabilecek, ac› verici bir gerçe¤i
kabullenememek, reddetmek, yok saymak, görmemektir. Birey birçok yanl›fl›n›,
utanç ya da suçluluk do¤uran eski deneyimlerini bilinç alt›na iterek bunlar› hiç ya-
flanmam›fl gibi alg›layabilir. Öfkelendi¤inde “k›zg›n de¤ilim” diyerek içinde bulun-
du¤u durumu inkâr eder flekilde kendini ortaya koymak, bu duruma örnek olarak
verilebilir. Örne¤in, kocas›n› kaybeden bir kad›n, onu kaybetmenin verdi¤i stres
ve s›k›nt› ile yüzleflmek yerine onun öldü¤ünü inkar ederek, sanki o hala yafl›yor-
mufl gibi her akflam sofraya kocas› için de bir tabak koyabilir. 

Yans›tma
Birey inkar edilemeyen ya da bast›r›lamayan sorunu oluflturan duygu, ihtiyaç ve
olaylar› d›flar›ya aktar›p ya da baflkalar›na yükleyip d›flar›dan kendisine yöneltili-
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yormufl gibi alg›lar. Birey kendi içinde toplumca onaylanmayan ve yads›d›¤› bir
durumu baflkalar›nda görür ve çat›flman›n kayna¤›n› kendi d›fl›na kayd›r›r. ‹flyerin-
de bulundu¤u konuma gelebilmek için birçok kifliyi k›ran ve üzen bir kifli, suçlu-
nun asl›nda kendisi olmad›¤›n›, ifl ortam›n›n çetin ve zorlu yap›s›n›n ayakta kala-
bilmek için bu tarz yaklafl›mlar› zorunlu k›ld›¤›n› öne sürebilir. Di¤er insanlara kar-
fl› öfke ve k›skançl›k duygular› besleyen bir kifli asl›nda di¤er insanlar›n kendisin-
den nefret etti¤ini ve kendisini k›skand›¤›n› ifade edebilir. “Bende yok, as›l onlar-
da var” mant›¤› bu savunma mekanizmas›n› flekillendirir. 

Özdeflim Kurma 
Yans›tman›n tersi olarak iflleyen bu
savunma mekanizmas›nda, baflka-
s›n›n özelliklerini sanki kendi bafla-
r›s› ya da özelli¤i gibi üstlenme du-
rumu ön plana ç›kmaktad›r. Kendi
yetersizli¤iyle yüzleflmek yerine bi-
rey hayran› oldu¤u sanatç›n›n öze-
liklerini kendisine yükleyerek onun
gibi davranabilir. Kendisi doktor ol-
mak istemesine ra¤men bunu bafla-
ramayan baba, o¤lu doktor oldu-
¤unda onun baflar›s›yla özdeflim ku-
rarak sanki kendi doktor olmufl gi-
bi hissedebilir.

Yüceltme
Birey, toplumca onaylanmayan baz› ilkel dürtü, e¤ilim ve gereksinimlerini toplum-
ca hofla giden kabul edilebilir biçimlere dönüfltürür. ‹çindeki sald›rganl›kla ilgili ih-
tiyac› rekabetçi ortama tafl›yarak ifl yaflam›nda baflar›ya ulaflabilir. Bunun yan›nda
sald›rganl›kla ilgili güçlü ihtiyaçlar›n› spora yönlendirerek dövüfl sanatlar›nda ba-
flar› kazanabilir. Sürekli ilgi görmek isteyen bir insan kendini bu iste¤ini gerçeklefl-
tirebilece¤i sahne sanatlar›na yönlendirebilir.

Gerileme 
Stres meydan getiren bir olayla karfl›laflan birey, s›k›nt› veren durumla yüzleflmek
yerine çaresizli¤ini yafl›ndan beklenenin alt›nda bir davran›flla ortaya koyar. ‹flye-
rinde projesi ve görüflleri kabul görmeyen bir kifli, a¤lama nöbeti geçirebilir. Kar-
defli oldu¤unda bütün ilginin ona kayd›¤›n› gören 4-5 yafllar›ndaki bir çocuk yafl›n-
dan beklenmeyecek flekilde emeklemeye bafllayabilir ya da ilgi çekmek için par-
ma¤›n› a¤z›na götürme al›flkanl›¤›n› edinebilir. 

Yer De¤ifltirme 
Birey bast›rd›¤› güdü ve davran›fllar›n› gerçekten olmas› gereken de¤il de onlar›n
yerini alabilecek durum ve nesnelere yönlendirir. ‹flyerinde patronuna k›zan bir
çal›flan patronuna yönelik olarak ortaya koymas› gereken öfkesini evde kar›s›na ya
da çocuklar›na gösterir. Bireyin iflyerindeki k›zg›nl›¤›, çocuklar›na ba¤›rma, masa-
y› tekmeleme, ya da kendisine zarar verme yoluyla bir flekilde yer de¤ifltir.

1075.  Ünite  -  Stres  ve  Sa¤l ›k  Psiko lo j is i

Resim 5.6

Bireyler toplumca
hofl karfl›lanmayan
sald›rganl›k
dürtülerini
toplumca kabul
edilebilir alanlara
yöneltebilirler.



Karfl›t Tepki Gelifltirme 
Birey asl›nda hissettiklerinin tam tersi düflünce ve duygular› abart›l› bir flekilde orta-
ya koyabilir. Kendi içindeki dürtü ve e¤ilimlerin tam karfl›t› tepkileri ortaya koyarak
benli¤ini savunabilir. Birey içindeki nefret ve kabal›k e¤ilimlerine karfl› afl›r› derece-
de kibar ve nazik; olabilir. Asl›nda hiç sevmedi¤i arkadafl›n› abartarak övme, içinde-
ki k›skançl›k ve nefret hislerini saklamaya çal›flman›n bir ifadesi olabilmektedir.

Savunma mekanizmalar›n› kullanman›n sa¤l›kl› olup olmad›¤›n› tart›fl›n›z.

Strese Karfl› Neler Yap›labilir? 
Bireyler stresle ilgili olarak günlük iflleyiflten farkl›, beklenmedik bir flekilde meydana
gelen, dehflet, kayg› ve panik yaratan, bireyin olaylar› anlamland›rma süreçlerini bo-
zan travma ad› verilen sorunlar› yaflayabilmektedir. Ciddi kazalar, tecavüz, deprem
ve benzeri y›k›c› do¤a olaylar›, sald›r›ya u¤rama gibi olaylar bu duruma örnektir. Bü-
yük çapl› olarak bireyde travma yaratan olay ve durumlar sonras›nda bireyler travma
sonras› stres bozuklu¤u denilen bir çeflit psikolojik bozukluk yaflayabilirler. Birey, bu
olaya ait izleri gün içinde geri dönüfllerle, rüyalar ve kâbuslar yoluyla yeniden hat›r-
layabilir. Birey normal olarak görünse de, olay›n üzerinden uzun zaman geçse de ola-
ya iliflkin psikolojik belirtileri yaflayabilir. Baz› zamanlarda durumun düzelmesi çok
uzun y›llar sürebilir. Bu süreci atlatabilmek, hastan›n ailesinin ve yak›nlar›n›n duygu-
sal deste¤i ve uzmanlar›n verece¤i psikolojik yard›mla sa¤lanabilir.

Ciddi travma ya-
ratan olaylar›n ya-
n›nda bireyler gün
içersinde daha kolay
bafla ç›kabilecekleri
stres oluflturan, de-
¤iflik yo¤unlukta bir-
çok olaylarla karfl›la-
flabilirler. Trafikte si-
nirlenmek, üzerinize
yemek dökmeniz,
arkadafl›n›zla kavga
etmeniz, tam iflinizi
yetifltirmeye çal›fl›r-
ken bilgisayar›n›z›n

bozulmas› gibi birçok olay günümüz insan›n›n karfl›laflabilece¤i strese neden ola-
bilecek olaylard›r. 

Bu olaylarla karfl›laflt›¤›nda bireyin daha donan›ml› olmas› için bedensel sa¤l›-
¤›na dikkat etmesi önemlidir. Sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›¤›, zararl› g›dalardan uzak
durma, fiziksel egzersizler, do¤a yürüyüflleri gibi aktiviteler bireyin bedensel aç›-
dan stres durumlar›na daha dayan›kl› olmas›n› sa¤lar. Öte yandan düflüncelerde
odaklanarak kaslar› gevfletmeyi ve rahatlamay› sa¤layacak gevfleme tekniklerinin
ö¤renilmesi, meditasyon, yoga gibi rahatlat›c› aktivitelerle u¤rafl›lmas› strese yöne-
lik rahatlama aç›s›ndan faydal› olarak nitelendirilmektedir. 

Zaman› iyi bir flekilde düzenleyebilme ve yönetebilmeye iliflkin al›flkanl›k ka-
zanma bireyleri son anlara s›k›flan ifllerin yaratt›¤› stresten koruyacakt›r. Bunun ya-
n› s›ra bireylerin kendi ifllerinin d›fl›nda edindikleri hobiler, sosyal aktiviteler ve
bofl zaman etkinlikleri de stresle mücadelelerinde onlara avantaj sa¤layacakt›r. Bi-
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Travma: Beklenmedik bir
flekilde meydana gelen
dehflet, kayg› ve panik
yaratan ciddi kazalar,
tecavüz, deprem ve benzeri
y›k›c› do¤a olaylar› sonucu
bireyin olaylar›
anlamland›rma sürecinin
bozulmas›d›r.

Resim 5.7

Marmara
Depremi’ni
yaflayan insanlar›n
birço¤unda
depremle ilgili
travma sonras› stres
bozuklu¤u
görülmüfltür.



reylerin sergiledikleri A tipi kiflilik davran›fllar›na dikkat etmeleri, onlar› de¤ifltirme
ve yerine daha az stres oluflturacak B tipi kiflilik davran›fllar› yerlefltirme çal›flmala-
r› da stresle bafla ç›kmada önemli ad›mlar olacakt›r. Yine karfl›lafl›lan sorunlarda ar-
kadafl deste¤i almak yeni arkadafll›klar edinmek strese iliflkin s›k›nt›lar› azaltmaya
yard›mc› olacakt›r. 

Stres yatan olaylara bak›fl aç›s›n› de-
¤ifltirip daha olumlu bir bak›fl aç›s›n› ve
düflünce yap›s›n› yakalaman›n, alg›lama
ve de¤erlendirmelerimizi gözden geçir-
menin, stresle mücadelede baflar›l› insan-
lar› gözlemlemenin de stresle bafla ç›k-
mada faydal› olaca¤›n› söylemek müm-
kündür. Dökmen (2008) bu konuda zih-
ni yeniden düzenlemenin gerekli oldu-
¤unu, stres yaratan düflünce biçimlerini
de¤ifltirmenin, di¤er insanlar›n size ne ya-
paca¤›n›z› söyledi¤i suflörlü bir yaflam-
dan uzaklaflarak çevresindeki güzellikleri
daha dikkatli incelemenin, yaflam tarz›n›
de¤ifltirerek yaflam enerjisini artt›rman›n
gereklili¤inden söz etmektedir. 

Stres her zaman için y›k›c› ve insanlar›n bütünlü¤üne zarar verici yap›da olma-
yabilir. Stresin uygun seviyede yaflanmas›n›n baflar›da etkisi oldu¤u söylenebilir.
Hiç stres yaflamayan birey baflar›ya ulaflma ad›na gerekli güdülenmeyi sa¤layama-
yacakt›r. Nas›l ki bir kemandan en iyi sesi almak için onun uygun gerginlikte ol-
mas› beklenirse, bireyden de baflar›l› olma ad›na uygun bir stres seviyesinde ol-
mas› beklenebilir. Çok gergin olan bir tel kopabilece¤i gibi çok gevflek olan tel-
den de ses almak mümkün de¤ildir. Bu yüzden etkili bir performans sergileme ve
baflar›ya ulaflma yolunda stresle bafla ç›kmada bu durumun da göz ard› edilme-
mesi gerekmektedir. 
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Resim 5.8

Ayn› zaman
diliminde birçok ifli
yetifltirmeye
çal›flmak bafll›ca
stres sebepleri
aras›ndad›r.
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Stres kavram›n› ve stres sürecindeki aflamalar›

tan›mlamak.

‹nsanlar›n hayatlar›n› genifl çapl› olarak etkileye-
bilecek büyük çapl› olaylar ya da önemsiz gibi
görünebilecek günlük olaylar da önemli stres un-
surlar›d›r. Stresi oluflturan olaylarla karfl›lafl›ld›-
¤›nda bireyler, bu durumlara iliflkin belli bafll›
duygular yaflarlar. Bu duygularla bafla ç›kmak ve
çevreden gelen durumlar›n yaratt›¤› bask› ve bek-
lentileri aflmak için birey çaba göstermek duru-
mundad›r. Stresi oluflturan durumla karfl›laflt›¤›
süreç dahilinde birey, elindeki kaynaklar ve bas-
k› durumu aras›nda bir denge oluflturarak mev-
cut ani ya da günlük stres yatan durumlara uyum
yapmaya çal›fl›r. Sa¤l›k psikolojisi yaflam› daha
nitelikli bir hale getirme yolunda insanlar›n stres
oluflturan durumlara ve ciddi rahats›zl›klara bafla
ç›kmada bak›fl aç›lar›nda farkl›l›k yaratmay›
amaçlar. Stres durumunda canl› kendini koru-
mak için “savafl veya kaç” tepki zincirini hareke-
te geçirirken bu süreçte birey genel uyum sen-
dromu ad› verilen çevresel stres durumlar›na ilifl-
kin alarm, direnç ve tükenme aflamalar›n› geçer 

Stresin belirtilerini ve stresin meydana gelme se-

beplerini aç›klamak.

Birey stres alt›nda oldu¤unda belli bafll› tepkiler
ortaya koyar. Stres ve ona ba¤l› durumlar›n her
bireyde oluflturdu¤u farkl› fiziksel, davran›flsal,
duygusal ve biliflsel belirtiler görülmektedir. Bu-
nun yan›nda yaflamdaki plan d›fl›, kontrol edile-
meyen de¤iflmeler, yaflam flartlar›, kültürel, eko-
nomik s›n›rl›l›klar, kendimize koydu¤umuz he-
deflerden kaynakl› bask›lar, bireylerin ço¤u za-
man farkl› ihtiyaçlar, f›rsatlar, amaçlar aras›nda
seçim yapmak durumunda oldu¤u çat›flmalar
stres kayna¤› olabilmektedir. Bireyler bu aflama-
da yaklaflmak ve kaç›nmak istedikleri seçenekle-
rin farkl› birlikteliklerinden oluflan yaklaflma-

yaklaflma, kaç›nma-kaç›nma ve yaklaflma-ka-
ç›nma çat›flmalar› yaflayabilirler. Bireyler hedef-
lerine ulaflmalar› önlendi¤inde ortaya ç›kan en-
gellenme ile ilgili stres yaflayabilirler. Ayr›ca bi-
reyler aile sorunlar›, monoton (tekdüze) yaflam
düzeni, ekonomik sorunlar, siyasi ve politik be-
lirsizlikler, sosyal ve kültürel de¤iflmeler, trafik

ve yaflam sorunlar› ve teknolojik de¤iflmeleri kap-
sayan çevresel stres kaynaklar› ile olaylara bak›fl
aç›lar› ile ilgili bireysel stres kaynaklar›na maruz
kalabilirler. 

Stres ve stres üzerinde etkili kiflilik özelliklerini

betimlemek.

‹nsanlar›n strese iliflkin bak›fl aç›lar› ve olaylara
yaklafl›m› ayn› de¤ildir. ‹nsanlar›n kiflilik tipleri
farkl›laflmaya neden olmaktad›r. Kiflinin içe dö-
nük bir yap›da ya da d›fla dönük yap›da olmas›
stresi farkl› flekilde kurmas›na neden olabilir. Ba-
z› kifliler kiflilik özelliklerinden dolay› kalp da-
mar hastal›klar›na yakalanma aç›s›ndan daha risk-
li gruptad›rlar. Bu tarz kiflilerde görülen sald›r-
ganl›k, h›rs, rekabet, ifl ba¤›ml›l›¤›, acelecilik gibi
özellikler “A tipi” kiflilik özellikleri olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. “B tipi “kiflilik özelliklerine sahip
olan bireyler daha uysal daha rahat, daha az ace-
leci ve rekabetçi özelliklere sahiptirler. 

Stresle bafla ç›kma yol ve yöntemlerini aç›klamak.

Bireylerin stres yaratan bir durumla karfl›laflt›kla-
r›nda farkl› seçenekleri mevcuttur. Birey bu du-
ruma iliflkin olarak ya do¤rudan strese neden
olan durumla yüzleflecek, uzlaflacak ya da geri
çekilecektir. Birey tüm bunlar›n d›fl›nda gerçek-
li¤i de¤ifltirerek ya da gerçe¤i kendisi için en
kolay flekilde üstesinden gelebilece¤i bir duru-
ma büründürdü¤ü bast›rma, inkar, özdeflim kur-
ma, yans›tma, ye de¤ifltirme, yüceltme, karfl›t
tepki gelifltirme gibi savunma mekanizmalar›n›
da kullanabilir.
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1. Genel uyum sendromu ile ilgili afla¤›daki evrelerden
hangisinde vücut çeflitli kimyasallarla stres yaratan du-
ruma bir flekilde uyum sa¤lamaya çal›fl›r?

a. Alarm aflamas›
b. Direnme aflamas›
c. Çat›flma aflamas›
d. Tükenme aflamas›
e. Kaç›nma aflamas› 

2. Arkadafl›n›n paras›n› izinsiz alan bir çocu¤un asl›n-
da tüm insanlar›n uygun ortam oldu¤unda di¤er insan-
lara zarar verece¤ini savunmas› hangi savunma meka-
nizmas›na bir örnektir?

a. Yer de¤ifltirme
b. Yüceltme
c. Yans›tma
d. Karfl›t tepki gelifltirme
e. Bast›rma

3. Afla¤›dakilerden hangisi çevresel stres kaynakla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Engellenme
b. Monoton yaflam düzeni 
c. Ekonomik sorunlar
d. Sosyal de¤iflmeler
e. Aile sorunlar› 

4. Bir kiflinin akflama arkadafllar› ile çok sevdi¤i resto-
rana gitmek istemesi ile yapt›¤› rejimi bozmaktan kork-
mas› çat›flma biçimlerinden hangisine bir örnektir?

a. Yaklaflma-yaklaflma
b. Kaç›nma -kaç›nma
c. Yaklaflma-kaç›nma 
d. Yans›tma-karfl›t tepki gelifltirme 
e. Bask›-engellenme

5. Afla¤›dakilerden hangisi stresle ilgili fiziksel belirti-
lerden biri de¤ildir?

a. Mide a¤r›lar› 
b. Karars›zl›k
c. Nefes darl›¤› 
d. Yüksek sese karfl› afl›r› duyarl› olma 
e. Terleme

6. Afla¤›dakilerden hangisi stresle bafla ç›kma yollar›n-
dan biri olamaz?

a. A tipi kiflilik davran›fllar›n› benimseme 
b. Gevfleme teknikleri uygulama
c. Zaman yönetimi 
d. Sa¤l›kl› beslenme
e. Ak›lc› iç konuflmalar yapma

7. Afla¤›dakilerden hangisi B tipi kiflilik davran›fl›d›r?
a. Ayn› anda iki ya da ikiden fazla ifli düflünürler
b. Ailelerinden beklentileri yüksektir 
c. Rekabet ve zamanla yar›fl duygular› a¤›rl›k ka-

zanmaktad›r. 
d. Sürekli bir kofluflturma sebebiyle çevredeki gü-

zelliklerin fark›na varamazlar 
e. ‹fl d›fl›nda geçirilen zaman suçluluk duygusu se-

bebi de¤ildir. 

8. Annesine k›z›p arkadafl›n› tersleyen bir kiflinin duru-
mu hangi savunma mekanizmas› ile aç›klanabilir?

a. Yüceltme
b. Karfl›t tepki gelifltirme
c. Yans›tma
d. Bast›rma
e. Yer de¤ifltirme

9. Afla¤›dakilerden hangisi stresle ilgili duygusal belir-
tilerden biri de¤ildir?

a. S›k›nt› ve gerginlik durumu 
b. Sürekli telafl içersinde olmak
c. Sinirlilik hali
d. Neflesini kaybetme
e. Durgunlaflma

10. Stresi meydana getiren olayla karfl›laflan birey han-
gi aflamada beklentilerinin daha az›na raz› olmaktad›r?

a. Geri çekilme 
b. Uzlaflma
c. Direnme
d. Kaç›nma 
e. Yüzleflme

Kendimizi S›nayal›m
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Bas›n mensuplar› neden stres yapar?

Ankara Üniversitesi E¤i-

tim Bilimleri Fakültesi

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.

Üstün Dökmen, her mes-

le¤in kendine göre bir

stresi bulundu¤unu ifa-

de ederek, “Gazetecinin

muhatap oldu¤u d›fl faktörler stres yaratmaz, onun al-

g›lama flekli stres yarat›r” dedi.

TRT-1 televizyonunda Eylül ay›nda bafllayacak yeni dö-
neminde yay›na girecek “Üstün Dökmen’le Küçük fiey-
ler” program›n›n 13 bölümünün son çekimi, bugün TRT
Tepebafl› Stüdyolar›’nda tamamland›. Dökmen, progra-
m›n›n ard›ndan, “Bas›n mensuplar›nda stresle bafla ç›k-
ma” konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Dökmen, kon-
feransa kat›lan gazetecilere mesleklerinin stresli olup
olmad›¤›n› sordu. Gazetecilerden “Çok stresli bir mes-
lek” yan›t›n› alan Prof. Dr. Dökmen, bunun nedenlerini
sordu. Prof. Dr. Üstün Dökmen, gazetecilerin “haber at-
lama, zamanla yar›fl, yanl›fl haber yapma endiflesi gibi
nedenlerle stres yaflad›klar›n›” belirtmeleri üzerine,
problemin asl›n›n insan›n kendisinden kaynakland›¤›-
n›, bir meslekte yaflayabilece¤i en kötü fleyi düflünme-
nin kiflide stres yaratt›¤›n› söyledi. Türk halk›n›n gene-
linde kendi hayat› için felaket senaryolar› çizmenin ege-
men oldu¤unu belirten Prof. Dr. Dökmen, oysa do¤ada
kötü olaylarla karfl›laflma olas›l›¤›n›n, iyi olaylara göre
çok daha az oldu¤unu vurgulad›. Prof. Dr. Dökmen,
meslek hayat› boyunca binlerce haber yapan bir gaze-
tecinin 3-5 tane yanl›fl haber yapabilece¤ini, haber atla-
yabilece¤ini ya da haberi zaman›nda yetifltiremeyebile-
ce¤ini kaydetti. Gazetecinin ya da onun yöneticisinin
yanl›fllardan çok bu kiflinin yapt›¤› do¤ru haberi görme-
si gerekti¤ini ifade eden Prof. Dr. Dökmen, “Do¤ru ha-
berleri görmeyip yanl›fl haberi gören o amiri siz de bofl
verin gitsin” dedi. ”
STRESS‹Z MESLEK YOK “- Prof. Dr. Dökmen, gazeteci-
li¤in genellikle stresli bir meslek olarak alg›land›¤›n›
ifade ederek, flöyle devam etti: “Pilota sorarsan›z en
stresli meslek onunkidir. Yüzlerce kiflinin hayat› onun
ellerindedir. Doktora sorarsan›z insanlar›n hayat› onun
elindedir. ‹tfaiyeciye sorarsan›z öyle. Baflka bir meslek
sahibine sorarsan›z en stresli meslek kendisininkidir.
Tüm meslek gruplar›nda stres vard›r. Olaylar önemli
de¤il, olaylar› alg›lama fleklimiz önemlidir. Stressiz bir

meslek söyleyebilir misiniz? Belki ‘deniz feneri bekçili-
¤i’ ya da ‘çobanl›k’ diyebilirsiniz. Ancak tüm deniz fe-
nerleri dolu durumda. Siz de onu yapabilir misiniz? Siz
gazeteci olarak bu mesle¤i seçti¤inize göre, size hitap
eden bir yan› var demektir. Mesle¤i kendiniz seçtiniz,
metazori olarak yapm›yorsan›z çok da flikâyet etmeye
hakk›n›z yok. ‘Stresim çok’ derseniz, hemen bu ifli b›ra-
k›n. O zaman da geçim stresi bafllar.” 
OLAYLARI ALGILAMA fiEKL‹- Prof. Dr. Dökmen, olay-
lardan çok, olaylar› alg›lama fleklinin önemli oldu¤unu
vurgulayarak, afl›r› gürültü karfl›s›nda insanlar›n farkl›
farkl› tepkiler verdi¤ini, baz› kiflilerin gürültü ç›karan›
polise flikayet etmekle yetindi¤ini, bir k›sm›n›n sineye
çekti¤ini, genç bir kiflinin hatta bundan hofllanabildi¤i-
ni, baz› kiflilerin de gidip gürültü ç›karanla tart›fl›p cina-
yet bile iflleyebildi¤ini ifade etti. Töre cinayetlerinde de
ayn› durumun söz konusu oldu¤unu kaydeden Prof.
Dr. Dökmen, çocu¤u tecavüze u¤rayan bir kiflinin bu-
nu cinayet nedeni olarak görebildi¤ini, bir baflka kifli-
nin polise gitti¤ini, bir baflkas›n›n da çocu¤unu al›p psi-
kiyatriste ve tedavi yoluna baflvurabildi¤ini anlatt›. Prof.
Dr. Dökmen, “Töre, cinayet iflletmez, töreyi alg›lama
flekli cinayet iflletir” diye konufltu. Gazetecilerin de kar-
fl›laflt›klar› olaylar› alg›lama biçimlerinin önemli oldu¤u-
nu kaydeden Üstün Dökmen, “Gazetecinin muhatap
oldu¤u d›fl faktörler stres yaratmaz, onun alg›lama flek-
li stres yarat›r. Stresle mücadeleyi kendimiz gerçeklefl-
tirmek durumunday›z. Bu bizimle ilgili bir meseledir”
diye konufltu. (aa)

Kaynak: http://www.tumgazeteler.com/?a=1620971 16
Nisan 2009 tarihinde eriflilmifltir.

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stresin Aflamalar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savunma Mekanizmalar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stres Kaynaklar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çat›flma” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stres Belirtileri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stresle Bafla Ç›kma Yollar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stres ve Kiflilik Özellikleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savunma Mekanizmalar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stres Belirtileri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stresle Bafla Ç›kma”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

Hat›rlanaca¤› üzere bireylerin üzerlerindeki bask›, bire-
yin bu durumla bafla ç›kmada kullanaca¤› kaynaklar›n›
afl›yorsa stres durumu hissedilir. Birey elinde mevcut
kaynaklarla, mevcut stres durumuna iliflkin çözüm yol-
lar› üretmeye çal›fl›r. ‹flyerinde bitirmesi gereken proje-
yi yetifltirmeye çal›flan bireyin zaman aç›s›ndan elinde-
ki kaynak k›s›tl›d›r ve üzerindeki bask›n›n bu k›s›tl› kay-
nak sebebiyle stresi meydana getirmesi kaç›n›lmazd›r.

S›ra Sizde 2

Özellikle Bat› toplumlar›nda baflar›ya ulaflmak ve top-
lum taraf›ndan ortaya konulan hedefleri yakalamak an-
cak rekabetçi ortam gereklerine uymakla yerine getiri-
lebilmektedir. Rekabetçi ortamda ayakta kalabilme be-
cerisi, insanlar›n birbirleri ile sürekli bir mücadele içer-
sinde olmalar›n›n, k›sa zaman dilimlerinde mümkün
oldu¤unca h›zl›, zamana karfl› yar›fl›r bir biçimde dav-
ranmalar›n›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Büyük
flehirlerde trafik, kalabal›k ortamlar, zamanla yar›flmak,
bireylerin kendilerine vakit ay›ramamalar›, sa¤l›ks›z
beslenmeleri, destek sa¤layacak aile ya da arkadafl
gruplar›ndan mahrum olmalar› stresin etkilerini daha
da artt›rmaktad›r.

S›ra Sizde 3

Aile ve arkadafl iliflkilerin sa¤laml›¤›, yaflanan sorunlar
karfl›s›nda aile üyelerinin ve arkadafllar›n birbirine des-
te¤i, stres durumlar›n› aflmada önemlidir. Aile ve arka-
dafll›k iliflkileri aç›s›ndan sevgi, sayg› ve deste¤e dayal›
sa¤l›kl› bir yap› kurulamam›flsa aile içersinde ve iliflki-
lerde yaflanan huzursuzluk, aile ve arkadafllar›n bizzat
kendisi stres unsuru olmaya bafllar. Aile bireyleri ve ar-
kadafllar birbirlerine yaflanan stres durumlar›nda soru
ve sorunlar›n paylafl›m› aç›s›ndan her zaman bir destek
unsuru olduklar›n› hissettirmelidirler.

S›ra Sizde 4

Bireylerin olaylara iliflkin bak›fl aç›lar›ndaki olumlu ya
da olumsuz düflünce biçimleri onlar›n strese ne ölçüde
maruz kalacaklar›n› da etkilemektedir. Günümüzde ya-
p›lan araflt›rmalar kanser ve di¤er ciddi rahats›zl›klara
yakalanmada stresin önemli bir pay›n›n oldu¤unu gös-
termektedir. Özellikle A tipi kiflilik davran›fllar› göste-
ren bireyler ciddi hastal›klara yakalanmaya e¤ilimlidir-
ler. Bireylerin üzerindeki stres ayn› zamanda bu hasta-
l›klar›n seyri konusunda da belirleyici olabilmektedir.
Bireyin olumsuz ve kötümser bak›fl aç›s›ndan kaynakl›
yaflad›¤› stres, hastal›¤›n daha da kötüye gitmesine se-
bep olabilmektedir. Kiflinin neden kendisinin bu hasta-
l›¤a yakaland›¤›, ya da art›k kurtulma yolunda bir ümi-
din kalmad›¤›na iliflkin görüflü bu tür hastal›klarda,
hastal›¤›n iyileflmesine katk›da bulunmamaktad›r. Bir-
çok yay›n organ›nda görüldü¤ü üzere iyimser bak›fl
aç›s›, ak›lc› inanç ve bu düflüncelerin yans›d›¤› davra-
n›fl biçimleri hastal›¤›n gidiflat›na olumlu yönde katk›
sa¤layacakt›r.

S›ra Sizde 5

E¤er birey karfl›laflt›¤›, üzerinde bask› ve stres oluflturan
duruma iliflkin olarak bu durumu oldu¤u gibi kabul
edip durumla yüzleflecek bir yaklafl›mda kaç›n›yorsa
savunma mekanizmalar› devreye girmektedir. Savunma
mekanizmalar› benli¤i kayg› verici durumdan korumak
için ortaya ç›kan tepkiler olarak da düflünülebilir. Birey
gerçekli¤i oldu¤u gibi de¤il de inanmak istedi¤i gibi
görür ve iflini kolaylaflt›r. Bu durum asl›nda bireylerin
benlik yap›lar›n› sa¤l›kl› bir flekilde sürdürmeleri için
gayet mant›kl›d›r. Fakat bireyin sorununun ya da ihti-
yaçlar›n›n gerçekten karfl›lanmas› aç›s›ndan sorunlar
oluflturabilmektedir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Normal ve normal d›fl› davran›fl kavramlar›n› tan›yacak, normal d›fl› davran›fllar›n
belirlenmesinde kullan›lan ölçütleri, normal d›fl› davran›fllarla ilgili yaklafl›mlar›
ve normal d›fl› davran›fllar›n s›n›fland›r›lmas› ile ilgili konular› aç›klayabilecek,
Kayg› kaynakl›, bedenle ilgili ve dissosiyatif bozukluklara iliflkin normal d›fl›
davran›fllar› betimleyebilecek,
Psikozlar ve organik zihinsel bozukluklarla ortaya ç›kan normal d›fl› davra-
n›fllar›n oluflmas›nda etkili yap›lar› tan›yabilecek,
Kiflilik bozuklu¤u, psikoseksüel bozukluk ve kötü al›flkanl›klara ba¤l› bozuk-
luklardan kaynaklanan normal d›fl› davran›fllar›n oluflmas›nda etkili unsurlar›
tan›mlayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Hipokondriyasis 
• Psikojenik a¤r› 
• Hiperkondriyasis 
• Konversiyon histerisi 
• Amnezi 
• Dissosiyatif füg

• Çoklu kiflilik 
• fiizofreni 
• Bipolar bozukluk
• Korsakov psikozu
• Antisosyal kiflilik

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N

N

N
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NORMAL DIfiI DAVRANIfi KAVRAMI
Ço¤u zaman çevremizde baz› insanlar›n sergiledikleri davran›fllar al›fl›lageldik dav-
ran›fllardan farkl›laflmaktad›r. Genellikle bu davran›fllar, davran›fl bozuklu¤u, ruh-
sal bozukluk, ruh sa¤l›¤›, anormal davran›fl, normal d›fl› davran›fl gibi genel kav-
ramlar çerçevesinde de¤erlendirilmektedir. Bu terimlerin içinde normal d›fl› dav-
ran›fl terimi en genifl kapsaml› olarak kullan›land›r. Çünkü bu terim normal kifliler-
de zaman zaman görülen garip davran›fllar› da içersinde bar›nd›rmaktad›r. Normal
d›fl› davran›fl her zaman için organik bir hastal›k olarak görülmemelidir. Ancak
“normal d›fl›”n›n ne oldu¤unu tan›mlamak oldukça zordur. 

Normal d›fl› davran›fllar birçok alanda ço¤unlukla intihar, adam öldürme, cinsel
sald›r› gibi toplum normlar›ndan sapma gösteren farkl› örneklerle sunuldu¤undan
davran›flsal bozukluklar toplum d›fl› ya da tehlikeli davran›fllarla özdefl olarak an›-
l›r hale gelmifltir. Hâlbuki baz› normal d›fl› davran›fl flekilleri ola¤andan farkl› ve
toplum için tehlikeli olmas›na karfl›l›k, baz›s› sadece kiflinin yaflam› süresince kar-
fl›laflt›¤› güçlüklerle etkin bir biçimde bafl etmesini engelleyen ve kifliye s›k›nt› ve-
ren yap›dad›r. 

Bilimsel olarak normal ve normal d›fl› davran›fllar›n ayr›m›n› yapmakta kullan›-
labilecek temel bir ölçüt bulunmamaktad›r. Örne¤in insan vücudu yap›s› ve ifllev-
leri bilindi¤inden fiziksel hastal›klar› tan›mlay›p ortaya koymak kolayd›r. Buna kar-
fl›l›k psikolojik düzeyde temel say›labilecek normallik kavram›na iliflkin bir model
bulmak zordur. Ak›l hastal›klar›n› ortaya koymada normal d›fl› davran›fllar› katego-
rik yaklafl›m ve boyutsal yaklafl›m alt›nda incelemek mümkündür. Örne¤in bir in-
san›n kilosunun tan›mlarken normallik ve anormallik aras›nda aç›k bir ayr›m bu-
lunmamaktad›r ya da bireylere göre de¤iflir. Kifliyi afl›r› kilolu, bal›k etli, normal ki-
lolu, t›¤ gibi fleklinde kifliden kifliye de¤iflen göreceli bir flekilde kategorilere ay›ra-
biliriz. Benzer flekilde normal d›fl› davran›fl›n normal davran›fltan nicelik anlam›n-
da farkl›laflt›¤›n› söylemek mümkündür. 

Normal d›fl› davran›fllarla ilgili çeflitli görüfller birbirine karfl›t iki temel görüfl et-
raf›nda toplan›r. Birinci görüfle göre toplumun normlar›na uyma oran› normali, bu
kurallardan sapma oran› ise normal d›fl›n› belirlemektedir. Bu görüflü benimseyen-
ler, toplum kabul etti¤i sürece belirli bir davran›fl›n normal d›fl› say›lamayaca¤›n›
iddia ederler. Bir di¤er görüfle göre ise belirli bir oranda toplum kurallar›na uyma,
toplu halde yaflamak için gereklidir. Bunun karfl›t› tutumlar bireyin kendisi ve top-
lum için zararl›d›r. Fakat gerçek normallik ölçütü, toplumun onay› de¤il, kiflinin

Normal D›fl› Davran›fllar



kendisini iyi hissedebilmesidir. Kendini iyi hissetme yaln›zca yaflam› sürdürebilme-
yi de¤il, potansiyelleri ve istekleri gerçeklefltirebilmeyi de kapsamaktad›r. 

Normal Nedir?
Normallik kavram›n› tek bir flekilde aç›klamak mümkün görünmemektedir. Bu ko-
nuda tek bir tan›m ortaya koyabilmek güç oldu¤undan, araflt›rmac›lar konuyu dört
aç›dan ele almaktad›rlar:

• Normallik sa¤l›kl› olmakt›r. Bu geleneksel görüfle göre normal ve sa¤l›kl› in-
san herhangi bir hastal›¤› olmayan insand›r.

• Normallik diye bir durum yoktur. Normallik organizman›n tüm kiflilik yap›-
lar›n›n birbiriyle denge durumunda olmas›n› ya da uyumlu bir birlik içinde
ifllevlerini sürdürebilmesini ortaya koyuyorsa, gerçekleflmesi imkans›z olan
bu durumda normallik kavram›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. 

• Normallik ortalama ile efl anlaml›d›r. Bu yaklafl›m davran›fllar›n normallik
oranlar›n› ölçmek amac›yla, günümüzde de¤erlendirmeyi matematik ilkesi-
ne göre yapmaktad›r. Bir baflka ifade ile ço¤unlu¤u oluflturan grup normal
say›l›rken, ço¤unluktan uzaklaflan uçlardaki durumlar, normal d›fl› olarak
de¤erlendirilir.

• Normallik bir süreçtir ve normal davran›fl birbiriyle etkileflim durumunda
olan sistemin ortak bir ürünüdür. Bir baflka deyiflle normallik herhangi bir
andaki durumu tan›mlamaktan ziyade, organizmada görülen de¤iflikliklere
ya da süreçlere iflaret eder. ‹nsan› genel olarak bir sistem anlay›fl› içinde ele
alan bu yaklafl›ma göre normallik, biyolojik, psikolojik ve toplumsal de¤iflik-
liklerinin katk›s›yla ve zaman›n süreklili¤i içersinde ifllevini sürdürebilmektir.

Normal D›fl› Davran›fllar›n Tan›mlanmas›ndaki Ölçütler
Normal d›fl› davran›fllar›n tan›mlanmas›nda belli baz› ölçütler kullan›lmaktad›r. Bu
ölçütler normdan uzaklaflma, istatistiksel olarak az rastlanan davran›fl gösterme, ki-
flisel rahats›zl›k ve idealden sapmad›r.

Normdan uzaklaflma: Normal d›fl› ya da a-normal kelimesi ‘normdan uzakta’
anlam›n› tafl›maktad›r. Bir flekilde toplumun kabul edilebilir davran›fllarla ilgili
normlar›ndan sapan ve farkl›laflan davran›fllar normal d›fl› olarak kabul edilir. Tüm
insan gruplar›, normlar oluflturarak do¤ru ve yanl›fl davran›fllar› için dayanak yara-
t›rlar. Bu durum nerede, ne zaman, kime, nas›l davran›lmal› sorular›n›n yan›tlar›n›
vermek için önemlidir. Örne¤in birey yemek yeme eylemini nerede ve ne zaman
isterse ayn› flekilde gerçeklefltirememektedir. Birey futbol maç›nda ya da konserde
bir fleyler yiyebilirken, camide ya da senfoni orkestras›n› izlerken ayn› flekilde ye-
mek yiyemez. Sosyalleflme ile buna benzer normlar ve davran›fl kal›plar› ö¤renilir.
Kifliler içinde yetifltikleri toplumun normlar›n› sorgulamazken, di¤er toplumlar›n
normlar› onlara garip, gereksiz gelebilmektedir. Küçük bir toplulukta normlar ve
ortaya konulan davran›fllarla ilgili fazla sorun yaflanmaz. Genel olarak küçük top-
lumlarda bireyler sorgusuz bir flekilde bu normlara uygun davran›fllar› gerçekleflti-
rirler. Büyük ve karmafl›k toplumlarda ise farkl› gruplar aras›nda do¤ru ve uygun
davran›fl›n ne oldu¤una iliflkin ayr›l›klar oluflabilmektedir. Örne¤in eflcinsellik bü-
yük bir toplum içinde, toplumun baz› kesimlerinde kabul edilebilir fakat baz› ke-
simlerinde ise anormal davran›fl içersinde tan›mlanabilir. Bu anlamda bak›ld›¤›nda
normal d›fl› davran›fllar›n de¤erlendirilmesinde bir ölçüt olarak normlar›n kullan›l-
mas› yayg›n olmakla birlikte asl›nda uygun görülmemektedir. Normlar›n evrensel
olmay›fl› ve zamana göre de¤iflen yap›lardan oluflmas› bu durumun göstergesidir. 
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‹statistiksel olarak az rastlanan davran›fl gösterme: ‹statistiki anlamda ba-
k›lacak olursa normal d›fl›l›k ortalamadan sapma biçiminde ortaya konulabilir. Ör-
ne¤in, zekâ testleri ile zeka düzeyi ölçülür. Bu yaklafl›ma göre ortalamadan ayk›r›
olan normald›fl› olan› simgeler. Yeni istatistiksel yaklafl›mlara göre ortalamadan her
sapma normal d›fl›l›k olarak adland›r›lmamaktad›r. 

Kiflisel rahats›zl›k: Kiflinin ortaya koydu¤u, sorumlu oldu¤u bir davran›fl bir
gerginli¤e, strese neden oluyorsa, bu davran›fl normal d›fl›d›r. Bu noktada kiflilerin
düflünceleri, davran›fllar› kendilerini rahats›z ediyorsa o zaman tedavi gerekebil-
mektedir. Kifliyi, topluma de¤il de kiflinin kendi görüflüne göre ele almaktad›r. Ay-
n› davran›fl, farkl› kiflilerde farkl› derecelerde doyum yaratt›¤›ndan kiflisel rahats›z-
l›kla ilgili ortak bir yap› oluflturmak mümkün olamamaktad›r. Her zaman için ra-
hats›zl›¤›n olmas› durumun normal d›fl› oldu¤unu göstermez. Baz› zamanlar da ki-
flisel mutsuzlu¤un, kayg›lar›n olmamas› da bir sorun olabilmektedir. Hiç sorunu
olmamak ve dünyay› sürekli olarak pembe gözlüklerle görmek de baz›lar› için
normald›fl›d›r.

‹dealden sapma: Psikolojik sa¤l›k için gerekli olan ve kuramsal olarak en dü-
flük düzeyden afla¤›da olan davran›fllar normal d›fl› olarak nitelendirilir. Normal
d›fl› davran›fllar›, toplumlar genellikle kazan›lm›fl, ö¤renilmifl inanç sistemleri çer-
çevesinde aç›klamaktad›r. Bu yaklafl›m›n en temel zaaf›, istenen ve istenmeyen
davran›fllar›n fark›n› ortaya koyacak bir yap›n›n olmay›fl›d›r. Böyle bir yap› olma-
d›¤›ndan ortalama davran›fl ideale göre belirlenmektedir. ‹deale ulaflmak çok zor
oldu¤undan insanlar›n ço¤u yaflamlar›n›n baz› dönemlerinde uyumla ilgili sorun-
lar yaflayabilmektedirler.

Normal D›fl› Davran›fllarla ‹lgili Yaklafl›mlar 
Normal d›fl› davran›fllarla ilgili olarak farkl› kuramc›lar farkl› yaklafl›mlarda bulun-
mufllard›r. Bu yaklafl›mlar biyolojik yaklafl›m ve psikolojik yaklafl›mlar d›r.

Biyolojik Yaklafl›m
Bu yaklafl›m normal d›fl› davran›fllar› sinir sistemi, salg› bezleri gibi organik ifllev
bozukluklar› ve kal›tsal faktörlerle ortaya ç›kan yanl›fl iflleyifl çerçevesinde aç›kla-
maktad›r. Bu bozuklu¤un kayna¤› bir virüs veya mikrop, do¤ufltan gelen organik
eksiklik, bafl›n üzerine düflmek gibi a¤›r bir kaza ile olabilmektedir. Sorunun ne-
deni ne olursa olsun bu modelin 3 varsay›m› bulunmaktad›r. Bunlar;

• Hasta bir hastal›ktan dolay› fiziksel ya da duygusal ac› çekmektedir
• Bu hastal›¤› belli bir belirtiyle tan›mlayabilmek olas›d›r.
• Her hastal›¤›n kendine özgü ve belli bir nedeni bulunmaktad›r. 
Ça¤›m›zda biyolojik yaklafl›m zihinsel bozukluklar›n ve normal d›fl› davran›flla-

r›n tümünü aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r.

Psikolojik Yaklafl›mlar
Bu yaklafl›ma göre normal d›fl› davran›fllar bireyin çevresiyle etkileflimi sonucu orta-
ya ç›kar. Bireyde derin iz b›rakan bir olay, çok fazla stres, y›k›c› aile iliflkileri gibi
pek çok faktör bu tür davran›fllar› aç›klayabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak çok
farkl› psikolojik yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Baz› yaklafl›mlar tek bir davran›fl üzeri-
ne odaklan›rken, baz›lar›, normal d›fl› davran›fllar› bir bütün olarak ele almaktad›r.
Baz›lar› normal d›fl› davran›fllar› tan›mlamada çocukluk yaflant›lar›n›, baz›lar› ise flim-
diki zaman› ölçüt olarak almaktad›r. Baz› yaklafl›mlar ise davran›fllar›n tamamen d›fl-
sal unsurlarla belirlendi¤ini savunmaktad›r. Bu anlamda üç temel yaklafl›m vard›r.
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• Psikodinamik yaklafl›m 
• Biliflsel Davran›flç› yaklafl›m 
• ‹nsanc›l-Varoluflsal yaklafl›m

Psikodinamik Yaklafl›m
Bireyin davran›fllar› bilinçd›fl› taraf›ndan, cinsellik ve sald›rganl›k güdüleriyle yön-
lendirilmektedir. Davran›fl bozukluklar› yaflam›n ilk y›llar›ndan bafllayarak bilinçd›-
fl›ndaki çat›flmalar›n ürünü olarak görülmektedir. Örne¤in kar›s›na fliddet uygula-
yan bir adam asl›nda küçüklük y›llar›ndan itibaren bilinçd›fl›nda annesine olan öf-
kesini yans›t›yor olabilir. Psikodinamik yaklafl›ma göre normal d›fl› davran›fllar›n
sebebi, çeliflki ile ortaya ç›kan kayg›n›n bilinçd›fl›nda kalmas› için sergilenen sa-
vunma mekanizmalar›d›r. Bu savunma mekanizmalar› bireyin kayg›s›n› azaltmakla
birlikte, bireyin gerçekle iliflkisini de kesmektedir. Bu tutumun ileriye götürülmesi
baflka hastal›klar› da ortaya ç›karabilmektedir. Psikodinamik yaklafl›m›n›n kurucu-
su Freud çekici ve de¤iflik fikirler ortaya koymas›na karfl›l›k, zihinsel bozukluklar-
la ilgili nedenleri ve tedavi yollar›n› aç›klayan bilimsel kan›tlar› ortaya koymakta
yetersiz kalm›flt›r. 

Biliflsel-Davran›flç› Yaklafl›m
Davran›flç› yaklafl›m normal d›fl› davran›fllar›n aynen di¤er davran›fllar gibi ö¤renil-
mifl davran›fllar sonucu olufltu¤unu savunur. Normal d›fl› davran›fllar›n klasik ko-
flullama, edimsel koflulamadan farkl› bir flekilde, beklenti ve yap›lan ifllerin sonuç-
lar›n› görme gibi içsel süreçlerin de etkisiyle flekillendi¤ini varsayar. Örne¤in iflye-
rinde asl›nda yetenekli ve zeki olan bir çal›flan kendisine verilen bir projeyi ta-
mamlamay› beceremeyece¤ini düflünerek en kötü flekilde sonland›r›r. Bu süreç so-
nunda patronundan azar ifliten çal›flan, kendisinin bu konuda yetersiz biri oldu¤u-
na dair bir yap› gelifltirir. Bu yap› onun bu tarz iflleri beceremeyece¤ine olan inan-
c›n› sa¤lamlaflt›r›r. Bu da beraberinde daha sonra da al›nan görevlerle ilgili bir k›-
s›r döngüyü ortaya koyar. Biliflsel-davran›flç› yaklafl›m normald›fl› davran›fl alt›nda
yatan bu tarz bak›fl aç›lar›n› düzenlemeyi hedefler. 

‹nsanc›l - Varoluflsal Yaklafl›m
Bu yaklafl›ma göre, bireyler psikolojik geliflim, büyüme ve sa¤l›kl› denge yönünde
en iyi flekilde davranmaya e¤ilimli olarak do¤maktad›rlar. Bu e¤ilim kendini ger-
çeklefltirme olarak adland›r›l›r. Bu yaklafl›mda birey kendi psikolojik geliflim ihti-
yaçlar›na göre arzu ve ihtiyaçlar›n› tutarl› bir biçimde ortaya koyar. Bu kendini or-
taya koyufl tarz› bazen sald›rganl›k, bazen cinsellik, bazen de ba¤›ms›z olma biçi-
minde olabilmektedir. Çocu¤un büyürken baz› ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda orta-
ya konulan engeller, çocu¤un temel ihtiyaçlar›n› yads›mas›na ve gerçekte ne iste-
di¤ini bilemedi¤inden duygusal çöküntüye u¤ramas›na neden olabilir.

Normal D›fl› Davran›fllar›n S›n›fland›r›lmas›
Anormal davran›fl› tan›mlama ve tan› kategorilerine ay›rma güçlü¤üne karfl›n, dav-
ran›fl bozukluklar›n› s›n›fland›rmada Amerikan Psikiyatri Birli¤i (APA) resmi bir sis-
tem oluflturmufltur. Zihinsel Bozukluklar›n Tan›sal ve ‹statistiksel El Kitab›’nda be-
lirtilen bu sistem, ilk kez 1952’de Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA) taraf›ndan
(DSM-I) yay›nlanm›flt›r. En son elden geçirilen, arada yay›mlanan DSM II ve DSM
III ‘e eklemelerle DSM IV 1994 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r. DSM IV normal d›fl› davran›fl-
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larla ilgili ayr›nt›lar› aç›klayarak zihinsel bozukluklar›n listesini ve sonuç olarak ko-
nulacak tan›lar›n daha güvenilir olmas›n› amaçlamaktad›r. Bu do¤rultuda farkl› uz-
manlar›n ayn› zihinsel bozuklu¤a iliflkin benzer tan›lar koymalar› mümkün olmak-
tad›r. DSM’de güncellemelerle artan tan›mlanabilir zihinsel bozukluk say›lar›n›n as-
l›nda para kayna¤› elde etmek için oluflturuldu¤unu ya da baz› kad›nlar›n adet dö-
nemleri öncesi yaflad›klar› duygu yo¤unluklu ve sinirlilik hali gibi biyolojik do¤al
tepkilerin anormal davran›fl olarak bu listeye konmamas› gerekti¤ini savunanlar
bulunmaktad›r. 

KAYGI ‹LE ‹LG‹L‹ BOZUKLUKLAR
Tüm insanlarda farkl› derecelerde görülebilen kayg› durumunun türü ve derecesi
önemlidir. Birço¤umuz yaflad›¤›m›z kayg›n›n sebebini bilebiliriz. Kayg› bozuklu¤u
yaflayan kifliler neden kayg›land›klar›n› bilemezler ya da yaflad›klar› kayg› o an
içinde bulunduklar› durumla uyumlu de¤ildir. Baz› durumlarda kayg› rahats›z ede-
cek kadar fliddetli yaflanabilir. Birkaç saatten birkaç güne kadar süren krizler flek-
linde ortaya ç›kabilir. Kayg›n›n nedeni ne hasta ne de ailesi ve yak›nlar› taraf›ndan
anlafl›labilir. Kayg› ancak böyle durumlarda bir uzman taraf›ndan incelenerek or-
taya ç›kart›labilir. Kayg› halinin etkisi alt›na kalan birey, bedensel ve psikolojik be-
lirtiler gösterir. Bedensel belirtiler, flöyle s›ralanabilir: 

• Kaslar›n çok gergin olmas›yla birlikte kaslarda titreme, gevfleyememe durumu
• Terleme, kalp çarp›nt›s›, bafl dönmesi ile ilgili olarak otonom sistemin çok

faal olmas›.
Kayg› hali ile ilgili psikolojik belirtiler ise flöyle s›ralanabilir:
• Bireyin normal davran›fl› bir çeflit bozulma gösterir. Birey her zaman üzüle-

rek, kendisi ve baflkalar› için kötü fleyler düflünür. Kayg›y› gizleme arzusu
sonucunda bireyin günlük yaflam› etkilenir. Bu da bireyi normal bir yaflam
sürmekten al›koymaktad›r.

• Birey mant›ks›z davran›fllar gösterir. Anlam› olmayan davran›fllarda bulunur.
Bazen bir davran›fl› defalarca tekrarlamak ya da otobüse binmekten kork-
mak gibi yersiz korkulara sahiptir.

• Kayg› bozuklu¤u yaflayanlar bunalt›c› olsa da, gerçekle ba¤lant›lar›n› kopar-
mazlar. Bu kifliler fantezi dünyas›nda yaflamazlar.

Fobiler
Kayg› duymak birçok kifli için normal bir durumdur. Fakat duyulan kayg› kiflinin
yaflam›n› aksatacak düzeye ulafl›yorsa bu durumda fobilerden söz etmek mümkün-
dür. Gerçekte hiçbir tehlike olmad›¤› halde mant›k d›fl› duyulan korkular fobi ola-
rak adland›r›l›r. Örne¤in, yükseklikten, kapal› ya da aç›k alanlarda kalmaktan,
asansörden, kalabal›ktan, y›landan, karfl› cinsten korkmak fobi örnekleridir. Fre-
ud’un görüflüne göre ise fobi, bilinçd›fl›nda alt›nda çözümlenmemifl çeliflkilerden
oluflmaktad›r. Fobileri basit ve karmafl›k fobiler olarak s›n›fland›rmak mümkün-
dür. Belirlenmifl tek bir nesneden veya durumdan duyulan korku basit fobi olarak
tan›mlan›r. Örne¤in y›lan fobisi, yükseklik fobisi basit fobilere örnektir. Karmafl›k
fobilerde ise sebep tam olarak belirgin de¤ildir. Bu fobilerin sebepleri çok boyut-
lu olabilmektedir. Agorafobi olarak nitelendirilen aç›k alana ç›kma fobisinin sebe-
bi farkl› uyar›c›lar› içerebilir. Bu fobi, di¤er insanlarla bir araya gelme, yabanc›lar-
la karfl›laflma, ya da en basitinden telefonla konuflma gibi farkl› boyutlarda ortaya
ç›kabilmektedir.
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tehlikenin olmad›¤› mant›k
d›fl› korkulard›r.



Basit fobilerin tedavisi daha kolayken karmafl›k fobilerin tedavisinde zorluklar
yaflanabilmektedir. Çünkü birey fobiye neden olan uyar›c›dan sürekli kaç›nmak-
ta, ona olan korkusunu yenmek için olumlu tecrübe aray›fl›na girmemektedir.
Yüksekten korkan birey yüksek yerlere ç›kmaktan kaç›narak yüksek bir yerden
güzel bir manzaran›n keyfine varma gibi olumlu bir tecrübe edinme flans›n› yitir-
mektedir. Öte yandan birey hep bafl›na ilk yaflad›¤› olumsuz deneyin gelebilece-
¤ini düflünerek olumlu deneyimi kaç›rmaktad›r. Köpekten korkan ve köpek gör-
dü¤ünde yine beni kovalayacak gibi bir düflünce tarz› korkunun yerleflmesine ne-
den olacakt›r.

Belli bafll› fobileri flu flekilde s›ralamak mümkündür: 
• Akrofobi: Yükseklik, 
• Hidrofobi: Su, 
• Agorafobi: Aç›k alan,
• Ailorofobi: Kedi,
• Amaksofobi: Araba sürmek,
• Anthofobi: Çiçekler, 
• Niktofobi: Karanl›k, 
• Brontofobi: Gök gürültüsü, 
• Fonofobi: Yüksek sesle konuflma, 
• Klostrofobi: Kapal› yerler, 
• Thanatafobi: Ölüm.

Fobilerin tedavisi neden zor olmaktad›r. Bir örnek vererek tart›fl›n›z.
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Resim 6.1

Baz› insanlarda
sosyal fobi, baflka
insanlar›n önünde
konuflma korkusu
fleklinde de
görülebilir.
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Obsesif-Kompülsif Bozukluklar
Saplant›-zorlant› bozuklu¤u olarak nitelendirilen bu psikolojik rahats›zl›¤a sahip
kifliler sürekli tekrar ettikleri fakat kontrol edemedikleri al›flkanl›klar ve huylar ge-
lifltirmektedirler. Bu zarars›z görünen, garip al›flkanl›klar kiflinin yo¤un ve kar›fl›k
duygular›n› kontrol edebilme ve düzenleme amac› ile ortaya ç›kmaktad›r. Tekrar
eden davran›fllar ve düflünceler kifli için büyük bir endifle ve mutsuzluk kayna¤› ol-
maya bafllad›¤› anda kiflinin normal yaflam› belirgin bir flekilde aksamaya bafllar. 

Kiflilerin tüm giriflimlerine ra¤men durduramad›klar› istem d›fl› düflünce ve fikir-
ler saplant› (obsesyon), kiflilerin tekrarlamak sorunda olduklar› törensel davran›fl-
lar da zorlant›lar (kompulsiyon)d›r. Kifliler belirli düflünceleri düflünmeyi önleme-
ye var gücüyle çal›fl›rsa, bu tür düflüncelerin zihinlerine daha çok yerleflmesine ve
sürekli tekrarlanmas›na yol açarlar. Obsesyon denilen düflünceler hemen hemen
her zaman üzücü ve rahats›z edici bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kiflinin bu dü-
flünceleri önleme çabas› genelde baflar›s›z olmaktad›r. Düflünceler istemsiz ve ira-
de d›fl› olarak, genellikle nahofl ve sevimsiz bulunur. Fakat bu düflünceler kifliye
özgüdür. Bunlar bireyleri huzursuz ve gergin bir hale getirerek, davran›fl ihtiyac›n›
ortaya ç›karmaktad›r. Bu davran›fllar k›sa süreli bir normalleflme ve rahatlama sa¤-
lama amaçl›d›r. Bu tekrarlayan ve rahats›z edici düflünceleri atmak veya ortadan
kald›rmak için yap›lan istem d›fl› zorlant› davran›fllar› ile sadece k›sa süreli bir ra-
hatlama sa¤lanmaktad›r. Bu k›sa süreli rahatlama, davran›fllar›n tekrarlanmas›na
yol açt›¤›ndan kompulsiflerin yerleflmesine yol açar. 

Obsesif-Kompulsif kiflili¤e sahip hastalar sahip olduklar› bu düflüncelerin, dür-
tülerin ve ihtiyaçlar›n hiç bir mant›kl› sebebi olmad›¤›n› bilseler dahi, durdurmaya
çal›flmak konusunda kontrolleri olmad›¤›n› bilirler. Genelde s›k olarak görülen
saplant›lar; 

• Bulafl›c› hastal›klar ve mikroplar› kapmaktan korkmak, örne¤in tokalaflmak
ile hastal›k kapmaktan korkmak. 

• Oca¤› aç›k unutmak, ütüyü üzerinde b›rakmak, kap›y› kilitlemeyi unutmak
gibi endifleler tafl›mak.
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Resim 6.2

Büyük al›flverifl
merkezi, kalabal›k
dükkanlar ve pazar
yerlerine gitmekten
korkan
agorafobikler
yaln›z kalabal›k
yerlerden de¤il,
tünel ve asansör
gibi hemen ç›kmas›
mümkün olmayan
yerlerden de uzak
dururlar.

Saplant›: Kiflilerin
durduramad›klar› istem d›fl›
düflünce ve fikirlere saplant›
ad› verilir .

Zorlant›: Kiflilerin sürekli
tekrarlad›klar› törensel
davran›fllara zorlant› ad›
verilir.



• Afl›r› düzen ve temizlik, her gün evin her taraf›n›n tozlar›n› alma, eksik, te-
mizlenmemifl bir yer kal›rsa büyük bir s›k›nt› ve rahats›zl›k yaflamak. 

• Zarar vermekten korkmak. Örne¤in sürekli olarak birisinin çocu¤una zarar
verece¤i korkusunu yaflamak.

Obsesyon ve kompulsiyon aras›ndaki farklar› örnekler vererek tart›fl›n›z. 

Gerçekçi bir sebep olmasa da ani olarak ortaya ç›kan bunalt›c› yo¤unluktaki
korku ya da dehflet yaflant›s›na panik bozuklu¤u ad› verilmektedir. Kayg› bozuk-
luklar›n›n bir di¤er türü olan ve s›k panik ataklarla birlikte görülen panik bozuk-
lu¤unda kifli bir felaketin olabilece¤ini düflünerek, gö¤üs a¤r›s› çekebilir. Bafl dön-
mesi ile bay›lacak gibi olabilir. Birkaç dakika süren ataklar sona erip tekrar neden-
siz yere bafllayabilir. 

BEDENDE GÖRÜLEN (SOMATOFORM)
BOZUKLUKLAR
Herhangi bir neden olmasa da kayg›n›n neden oldu¤u bedensel (somotoform) bo-
zukluklar yaflanabilmektedir. Duygusal belirleyiciler bedensel hastal›klar›n oluflu-
munda etkilidir. Bu tarz bozukluklarda duygular›n boflal›m› aç›s›ndan yollar ka-
panm›fl oldu¤undan, gerilim iç organlara yans›r. Bu süreçte bilinçd›fl› rol oynamak-
tad›r. Bu tür kifliler, hiçbir belirti olmamas›na ra¤men bedensel hastal›klardan ya-
k›n›rlar. Hiçbir bedensel rahats›zl›klar› olmamas›na ra¤men bu tür rahats›zl›klarda
ortaya ç›kan belirtilerle birlikte duygulara efllik eden bedensel tepkiler abart›l› ola-
rak ortaya konulur. Bedende görülen (Somatoform) bozukluklar aras›nda hipo-
kondriyasis, konversiyon histerisi, hiperkondriyasis ve psikojenik a¤r› yer al›r. 

Hipokondriyasis
Kiflinin beden fonksiyonlar›yla afl›r› derecede ilgilenmesi ve iç organlar›n ifllevle-
rinde bozukluk veya hastal›k oldu¤u konusunda mant›k d›fl› inan›fllara sahip olma-
s› durumu hipokondriyasis olarak adland›r›l›r. Sa¤l›k kurulufllar›na baflvuran
hastalar›n yaklafl›k %4-6's›nda bu tarz yak›nmalar görülür. Kad›nlar ve erkeklerde
eflit oranda görülen bu durum erkeklerde en s›k 30, kad›nlarda ise 40 yafllar›nda
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Resim 6.3

Bulafl›c› hastal›klar
ve mikroplar›
kapmaktan korkma
sebebiyle afl›r›
flekilde el y›kama
obsesif-compulsif
davran›fllar
içersinde
gösterilebilir.

Panik Bozuklu¤u: Gerçek bir
sebep olmadan bir anda
ortaya ç›kan bunalt›c› korku
ya da dehflet yaflant›s›d›r.

Hipokondriyasis: Kiflinin
beden fonksiyonlar›yla afl›r›
derecede ilgilenerek iç
organlar›n ifllevlerinde
bozukluk veya hastal›k
oldu¤u konusundaki mant›k
d›fl› inan›fllar›d›r.



ortaya ç›kar. Hipokondrik kifliler kendilerinde ciddi bir hastal›k oldu¤una dair ke-
sin bir inançlar› vard›r ve bu hastal›¤›n iyileflme umudu yoktur. Hasta kiflinin vü-
cut fonksiyonlar›na ve duyular›na karfl› do¤ufltan afl›r› duyarl› olmas› ya da ve a¤-
r› efli¤inin düflük olmas› mümkündür. Kabul edilemeyen suçluluk duygusu yüzün-
den kendini cezaland›rmak isteyen birey bilinçd›fl› kaynakl› a¤r› ve ac› çekme his-
si yaflayabilir. Bu aflamada etkilenen organ›n sembolik bir anlam› olabilir. Doktor
muayenelerinde incelemelere ra¤men fiziksel bir hastal›k bulunamad›¤› görülür.
Kifli doktorun hastal›k bulunmad›¤› fleklindeki güvencesini kabul etmez.

Freud’a göre hasta yer de¤ifltirme savunma mekanizmas›n›n bir sonucu olarak
bilinçd›fl›nda çözemedi¤i bir kayg›y› çözme ad›na vücudunda farkl› bir bedensel
hastal›k oluflturmaktad›r. Çünkü vücuttaki bir a¤r› ile yüzleflmek, as›l kayg› veren
durumla yüzleflmekten daha kolay olmaktad›r. Kocas›n› kaybeden bir kad›n›n as-
l›nda fiziksel bir temeli olmamas›na ra¤men sürekli olarak gö¤sünde a¤r› hisset-
mesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Davran›flç› psikologlara göre ise hasta-
l›k dolay›s›yla çevresinden ilgi gören bir kifli ilgiyi devam ettirmek için bu yola
baflvurmaktad›r. 

Hipokondriyak ve hiperkondriyak hastalar›n herhangi bir fizyolojik rahats›zl›k durumun-
da tedavi ve iyileflme süreçleri ne flekilde farkl›laflmaktad›r. 

Hiperkondriyasis
Hipokondriyasis’in tam tersi olarak görülen bu durumda kifliler, hastal›k belirtileri
yaflamalar›na ra¤men doktora gitmekten çekinirler. Birey kendisine bir fley olma-
yaca¤›n› düflünerek, ya da kendisi ile ilgi güçlü olma yönündeki benlik bilincini
korumak ve hastal›k ihtimalinin yaratt›¤› kayg›dan kaçmak için tedaviyi reddeder.
Bu tarz kifliler tedaviyi reddettiklerinden ciddi tedavi gerektiren kalp hastal›¤›, kan-
ser, böbrek, karaci¤er iltihaplanmas› gibi hastal›klardan ölürler. Belirtileri önemse-
memek, doktora gitme ve tedaviye bafllama sürecini geciktirmektedir. 

Konversiyon Histerisi
Bu tür bozuklu¤u olan bireyde fizyolojik ve nörolojik hiçbir neden olmad›¤› hal-
de belirli duyu organlar›nda ifllevsel yetersizlikler görülebilmektedir. Örne¤in, ki-
flide hiçbir bedensel bozukluk olmamas›na karfl›n iflitme kayb› oluflur ya da bede-
ninde felç durumlar› görülür. Evde kocas› taraf›ndan a¤›r hakaretlere maruz kalan
kad›n fiziksel hiçbir s›k›nt›s› olmamas›na ra¤men iflitme yetene¤ini yitirebilir. Ka-
d›n için a¤›r hakaretler duymak kayg› verici ve benli¤i yaralay›c› bir unsurdur. Ki-
fli bu durumla bafl etmek yerine, kayg› verici bir durumdan bilinçd›fl› olarak ifllev
kayb›yla kaçmay› tercih etmektedir. Freud böyle bireylerin davran›fl bozukluklar›-
n› konversiyon (biçim de¤ifltirme) olarak adland›rmaktad›r. Freud’a göre, bilinçd›-
fl›ndaki bu çat›flma biçim de¤ifltirerek kendini bedene yans›tmaktad›r.

Psikojenik A¤r›
Konversiyon histerisine benzeyen psikojenik a¤r›da farkl›l›k ifllev kayb› yerine be-
denin herhangi bir yerinde devaml› a¤r› ve ac›n›n oluflmas›d›r. A¤r›n›n fizyolojik ya
da nörolojik bir sebebi bulunmamaktad›r. Ayn› flekilde yaflanan ac› ve a¤r› kayg›-
dan kaç›fl›n ya da çevreden gelebilecek ilginin ifadesi olabilmektedir. 
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D‹SSOS‹YAT‹F BOZUKLUKLAR
Dissosiyatif bozukluklar bireyin bütünlü¤ünü parçalayan, bölen bozukluklard›r.
Söz konusu oldu¤unda birey stres ya da kayg›y› azaltarak kendi kiflili¤inden kaçar.
Bireyin bilinci bölümlere ayr›l›r ve iliflkisiz biçimde ifllemeye bafllar. Amnezi, dis-
sosiyatif füg ve çoklu kiflilik olmak üzere üç temel dissosiyatif bozukluk vard›r. 

Amnezi
Dissosiyatif Amnezi’de (bellek yitimi) yeni bilgileri ö¤renme kapasitesi bozulma-
m›fl olmakla birlikte, genellikle stresli ve travmatik durumlarda görülen önemli bil-
gilerin ani kayb› söz konusudur. Bu unutma, ola¤an bir unutkanl›kla aç›klanamaz.
Hastalar, genellikle bellek kayb›ndan haberdar ve bu konuda uyan›kt›r. En yayg›n
tipinde, bölgesel bellek kayb› söz konusudur. Burada, k›sa bir zaman dönemine
ait olaylar unutulmaktad›r. Hastalarda bu tür k›sa süreli haf›za kayb›na karfl› belir-
li bir ald›rmazl›k söz konusu olabilir. Bilinçte hafif bir sislenme görülebilir. Disso-
siyatif bozuklular›n en yayg›n olan›d›r. Felaketlerin ard›ndan veya savafl anlar›nda
daha s›k görülür. Kad›nlarda da fazla görülür. Ergenlikte, erken eriflkinlikte ortaya
ç›kar. Duygusal travmalar hastal›¤a katk›da bulunur. Hastal›k aniden sonlanabilir,
az say›da tekrarlamalar olabilir. Önemli kiflisel bilgilerin s›radan bir unutkanl›kla
aç›klanamayacak biçimde an›msanamamas› ile ilgili hastada bu durumu aç›klayan
organik bir bozukluk bulunmamaktad›r. Kiflisel yaflant›lara iliflkin normalde bilinç-
li zihne ça¤r›labilen an›lar elde edilememekte ya da geçici olarak elde edilse bile
bilinçte tam olarak tutulamamaktad›r. Baz› an›, duygu ve düflünceler ya da büyük
an› gruplar› ve bunlarla ba¤lant›l› duygulara eriflilememektedir. S›kl›kla genellefl-
mifl bir amnezi ard›ndan daha s›n›rl› bir amnezi durumuna geçilir. ‹yileflme genel-
de kendili¤inden oluflur. Ço¤u vaka görünürde tamamen iyileflir, ama özellikle
stres etkenleri devam ediyorsa yinelemeler görülebilir.
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Resim 6.4

Psikojenik a¤r›da
fizyolojik ya da
nörolojik bir sebebi
olmasa da bedenin
herhangi bir
yerinde devaml›
a¤r› ve ac›
hissedilmektedir.



Dissosiyatif Füg (Tüm Bellek Kayb›)
Bireyin bir anda tüm bellek kayb› ile ilgili durumuna dissosiyatif füg ad› verilir.
Hasta, kiflisel reddedilme, kay›plar, baflar›s›zl›klar, evlilik sorunlar› ve parasal s›k›n-
t›lar gibi durumlarla, her zamanki evinden veya iflinden uzak bir yere, ani, beklen-
medik seyahatlere ç›kar. Önceki kimli¤ini, ailesini, ad›n› yani önceki kimli¤inin
önemli k›sm›n› hat›rlayamaz ya da hat›rlamakta güçlük çeker. Genellikle yeni bir
kimlik tak›n›r. Ani bellek kayb›yla birlikte, amaçl›, aç›k zihinle, uzak mesafelere,
uzun süren seyahatlere ç›kma görülür. Seyahat daha çok bafl›bofl dolaflma fleklin-
dedir. O s›rada, geçmifl yaflam›yla ilgili k›smi ya da tam bellek kayb› söz konusu-
dur ve kifli bunun fark›nda de¤ildir. Yeni kimli¤iyle tamamen normal bir görünüm-
dedir; gariplik içinde görülmez. Bazen bu yeni kimlikte flaflk›nl›k ve yönelim bo-
zuklu¤u olabilir. Nadir görülen bir hastal›kt›r. Felaketler ard›ndan ve savafl zaman-
lar›nda artar. Duygusal travmalar hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›na katk›da bulunur. Afl›r›
alkol kullan›m› yatk›nl›k gelifltirebilir. K›sa ya da aylarca sürebilir ve çok uzak me-
safelere seyahatler görülebilir. ‹yileflme genellikle kendili¤inden olur ve h›zl›d›r.
Hastal›¤›n yinelemesi nadirdir. Kifli kendisini birden nas›l geldi¤ini bilmedi¤i bir
yerde bulur, aradan geçen sürede olanlar› hat›rlamamaktad›r. Dakikalar, saatler, ya
da günler sürebilen böyle bir füg (kaç›fl) dönemi s›ras›nda her zamankinden fark-
l› bir kimlik edinmifl gibi davran›r, karmafl›k ifllevleri yerine getirebilir ve çevresin-
dekilerce durumundaki ola¤an d›fl›l›k fark edilmeyebilir. 

Çoklu Kiflilik
Ayn› kiflide ayr› kiflilik ve kimlikler yaflan›r. Kifli o s›rada, sanki di¤er kiflili¤i yok-
mufl gibi, o anda yaflad›¤› kiflilik, tutumlar›na ve davran›fllar›na hakim olur. Hasta
ikinci bir kimli¤e geçti¤inde, gerçek kiflilik genellikle hat›rlanmaz. Gerçek kiflilik
di¤erinden haberdar de¤ildir. Bir kiflilikten di¤erine geçifl genellikle anidir. Her ki-
flili¤in ayr› karakteristik yap›-
lar› vard›r. ‹ki kiflilik psikolo-
jik teste tabi tutulduklar›nda
tamamen ayr› sonuçlar verir-
ler. ‹ki kiflilik, baflka cinsiyet-
ten, baflka yafltan baflka ›rktan
olabilir. Bu hastal›k daha çok
filmlere konu olmakla birlikte,
eskiden san›ld›¤› kadar az gö-
rülmedi¤i düflünülmektedir.

Zihindeki bir bilginin bafl-
ka bir bilgi ile normalde olma-
s› gereken ba¤› azalmakta,
kopmaktad›r. Burada sadece
bilgi de¤il; an›, duygu, düflün-
ceden bahsedilmektedir. Kifli
bu içeri¤in bir bölümüne za-
man zaman eriflemez. Eriflilemeyen bilgi asl›nda yok olmam›flt›r, varl›¤› kimi kli-
nik belirtiler içersinde dolayl› olarak ortaya ç›kar, fakat hasta ona her durumda
ulaflamaz.
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Resim 6.5

Çoklu kiflilik
durumunda ayn›
kiflide ayr› kiflilik ve
kimlikler yaflan›r.

Dissosiyatif Füg: Kiflisel
reddedilme, kay›plar,
baflar›s›zl›klar, evlilik
sorunlar› ve parasal
s›k›nt›lar gibi durumlarla
ortaya ç›kan tüm bellek
kayb›d›r.



PS‹KOZLAR
Önemli psikolojik bozukluklar psikoz olarak adland›r›l›r ve genellikle hastanede
tedavi görmeyi gerektirir. Psikozlar fonksiyonel ve organik psikozlar diye ikiye ay-
r›l›r. fiizofreni ve psikotik duygusal bozukluklar gibi herhangi bir beyin zedelen-
mesi veya bozuklu¤u bulunmuyorsa fonksiyonel psikoz, beyin zedelenmesi, beyin
tümörü, ya da beynin çal›flmas›ndaki aksakl›klar bulunuyorsa organik psikozdan
söz edilebilir.

En yayg›n psikoz türü flizofrendir. Bu hastal›¤›n özelli¤i düflünme tarz›nda bo-
zukluk ve gerçeklerden kaç›flt›r. Bu düflünce bozukluklar›nda, halüsinasyon, de-
lüzyon (sanr›) vard›r. Halüsinasyon, olmayan fleyleri görme durumudur. Delüzyon
(sanr›) olan kifliler ise hiçbir geçerli¤i olmayan düflüncelere do¤ruymufl gibi inan›r-
lar. Birey, sürekli polislerin onu takip etti¤ini, herkesin onun peflinde oldu¤unu,
telefonunun dinlendi¤ini sürekli düflünüyor ve söylüyorsa, bu durumda delüzyon
(sanr›)dan flüphe edilir. fiizofrenlerin hepsinde sanr› belirtisi yoktur. Konuflma
özellikleri bazen belirgin bazen de belirsizdir. Bunlar›n konuflmalar›nda mant›ksal
yap› görülmez. Donuk yüz ifadesi, monoton bir konuflma, monoton bir duygusal-
l›k ve hiçbir heyecan belirtisi olmayan davran›fllarda bulunurlar. Kendi içine ka-
panma, di¤er bireylerle iliflki kuramama ve kaç›nma flizofreninin belirtileridir. fii-
zofrenler de¤iflik davran›fl bozukluklar› gösterirler. 

fiizofreni
Kiflide düflünme tarz›nda bozulmalar›n meydana gelmesidir. Bu bozulmalar halü-
sinasyonlar, sanr›lar, tuhaf konuflmalar fleklinde gerçekleflmektedir. Alg›sal bir
bozukluk olan ve gerçekte olmayan fleyleri görmek olarak nitelendirilen halüsinas-
yonalr›n yan›nda kifliler sanr› ad› verilen düflünce ve inanç bozuklu¤u da yaflarlar.
Kifliler bunlara sanki gerçek gibi inan›rlar. Kiflilerde sanr›lar flu bafll›klar alt›nda
gruplanabilir: 

• Kiflinin bask› alt›nda olmas›: Bireyin gerçeklikle ilgisiz bir flekilde kendisinin
suikasta kurban gidece¤ini düflünmesi 

• Kiflinin muhteflemli¤i: Kiflinin kendisini Napolyon sanmas›.
• Kiflinin hakk›n›n yenmesi: ‹lgisiz bir flekilde kiflinin, patronun kendisinden

nefret etti¤i için iflyerinde bütün yüklü iflleri ona verdi¤ini düflünmesi.

fiizofreni Türleri
Basit flizofren: Bu tür rahats›zl›k yavafl biçimde geliflir. Erinlik döneminden son-
ra bireyde ilgisizlik artar, çevresiyle ba¤lar kopmaya bafllar ve okul baflar›s›nda
düflme görülür. Ailesiyle ve arkadafllar›yla ilgilenmez. Karfl› cinse ilgisiz kal›r. Hiç
bir fleye dikkatini vermez. Çal›flmak için çaba göstermez. Birey çok az konuflur.
Basit flizofreninin en büyük özelli¤i içe yönelim belirtisidir. Birey gerçeklerden ka-
çar içe yönelir.

Paranoid flizofren: Büyüklük ya da eziyet etme hayalleri paranoyak flizofren-
ler için geçerlidir. Kendilerini büyük görürler. Baflkalar›n›n kendilerine eziyet et-
tiklerinden, arkalar›ndan konufltuklar›ndan k›sacas› aldat›ld›klar›ndan kuflku du-
yarlar. Birey, ço¤u zaman düflman, kuflkucu ya da sald›rgan olabilir. Özellikle de
sald›rgan davran›fl yayg›nd›r. Bir toplulukta kendi aralar›nda gülüflmekte olan bi-
reylerin kendisinden söz ettikleri inanc›na kap›l›r; bazen radyo ya da televizyon-
daki konuflmac›lar›n kendisiyle ilgili üstü kapal› haberler verdiklerine inan›r. Daha
sonra bu durum yerini daha mant›kd›fl› ve de¤iflmez baz› iddialara b›rak›r ve çev-
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resindeki insanlar›n kendisine karfl› baz› tasar›lar haz›rlad›klar›na ve giriflimlerde
bulunduklar›na inan›r. Ona göre bu insanlar kendisini izlemekte ya da zehirleme-
yi tasarlamaktad›rlar. Kifli gaipten ses duyup ve buna uyarak baz› fliddet gösterile-
rinde bulunabilir.

Katatonik flizofren: Burada her türlü hareket birden yitirilir ve kifli belirli bir
beden durumunu de¤ifltirmeksizin, bir heykel gibi, saatlerce hatta günlerce bulun-
du¤u yerde kal›r. Katatonik donmada gözler bofl bakar, yüz anlat›ms›zd›r, tehdit-
lere ve ac› veren uyaranlara tepki gösterilmez. Beslenme ve giyinme ifllevlerine
yard›m edilmesi gerekir. Kimi katatonikler kendisinden istenilenlere otomatik bir
biçimde uyar fakat tek sözcük konuflmaz. Bazen katatonik birey, h›zl› ad›mlarla
dolafl›r, konuflur, hayk›r›r, çevresindekilere tehlikeli bir biçimde sald›r›p yaralaya-
bilir ya da öldürebilir.

Hebefrenik flizofreni (Da¤›n›k flizofreni): Çocuksu konuflma ve k›k›rdama,
ba¤lant›s›z konuflma, el ve kol hareketleri ve yüz mimikleri, kendi kendine konufl-
ma, nedensiz bir kahkahay› izleyen a¤lama nöbetleri, d›flk› ve idrara afl›r› ilgi, d›fl-
k›n›n elbisesine, duvarlara sil-
mesi, utanç duygusunun tüm-
den ortadan kalkarak cinsel
organlar›n› göstermesi, öfke
nöbetleri ve sald›rganl›k he-
befrenik flizofreninin belirti-
leridir. Hebefrenik flizofreni-
de birey, d›fl çevreye kendisi-
ni kapatarak, kendine özgü
bir düfl dünyas› içinde yafla-
makta ve davran›fl biçimlerin-
de gerileyerek yetiflkin yafla-
m›n zorlanmalar›ndan kaç-
maya çabalamaktad›r.

fiizofreninin geliflmesinde sosyal s›n›f ve toplumsal ölçütler ne ölçüde önemli olabilir?
Tart›fl›n›z. 

Psikotik Duygusal Bozukluklar
Psikozlar kategorisinde duygusal bozukluklar›n artmas› ile görülen bu bozukluk-
lar bireyin ruh durumuna göre de¤iflkenlik gösterir. Bu bozukluklar, hepimizin za-
man zaman çekti¤i can s›k›nt›lar›yla kar›flt›r›lmamal›d›r. Bunlar geçicidir ve belli bir
düzen göstermezler. Duygusal bozuklu¤u olan birey duygusal çöküntü ve duygu-
sal coflkulanma yaflar. Bu duygulardan kendini kurtarmak kendi inisiyatifinde de-
¤ildir. Normal çal›flma düzenine ayak uyduramay›p, bu duygular›n etkisi alt›nda
çevrelerine uyum sa¤layamazlar. Bu dönemler ya manik ya da depresif olup ge-
nellikle alt› ay sürer. Duygusal bozukluklar, depresyon (duygusal çöküntü), mani
(duygusal coflku), mani depresyon (bipolar bozukluklar) ve intihar fleklinde ken-
dini gösterir.

Depresyon (Duygusal Çöküntü)
Bu dönemde kifli de¤ersizlik, suçluluk ve umutsuzluk duygular› içindedir. Baz›
hastalar s›k s›k a¤layarak, hayal ürünü günahlar›ndan söz ederler. Bir k›sm› da ye-
me içmeyi unutur. Normal yaflant›lar›yla ilgileri kalmayan bu hastalar›n genellikle
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giyinme ve temizlenme gibi gündelik görevlerini yerine getiremedi¤i görülür. Duy-
gusal çöküntüler artar ve kifli kendi kendine bakamaz duruma gelir.

Mani (Duygusal Coflku)
Depresyonun tam tersidir. Birey bu dönemde neflelidir. Kendine güveni vard›r.
Kendisini devaml› olarak büyük görür ve gücünün yetemeyece¤i iflleri yapmaya
kalkar. Geçmifl yaflant›lar ya da gelecek projeler hakk›nda ayr›nt›l› fikirler gelifltirir.
Çok konuflur ve konudan konuya atlar.

Manik Depressif (Bipolar Bozukluk)
Bu dönemde birey hem coflkulu hem de çöküntülü günler geçirmektedir. Coflku
devresi haftalarca, aylarca sürdükten sonra bu devreyi normal bir süre izler, daha
sonra uzunca bir süre devam edecek olan çöküntü devresi bafllar. Bu devreler dü-
zenli olmamakla birlikte, devrelerin ne zaman bafllayaca¤› ve ne zaman bitece¤i
belli de¤ildir. Mani sonras›nda birey kendisini devaml› olarak coflkulu görmekte,
geçmifl yaflant›lar ya da gelecek projeler hakk›nda ayr›nt›l› fikirler gelifltirip, sani-
yede 200 kelime gibi bir h›zla konuflabilmektedir. Konuflurken konudan konuya
atlar ve kendisini yarg›layan bir tutum gelifltirir. Hiçbir fleyin yolunda gitmedi¤ine
inanan kifli, kendi görüflüne önem vermez, ifltah› azal›r ve normal yaflant›ya karfl›
ilgisi de kalmaz.

‹ntihar
‹ntihar bireyin içinde bulundu¤u ruh halinin etkisiyle ortaya ç›kar. Bu devre k›sa-
d›r. Birey bu dönemi, atlatabilirse intihar etmekten vazgeçer. ‹ntihar›n belirtileri
genellikle duygusal çöküntü, sessizlik, kendini be¤enmeme ve küçük görme, ken-
dini suçlama, yaflam› anlams›z görme biçiminde ortaya ç›kar. Bu belirtileri göste-
ren kifli yaln›z b›rak›lmamal›, sürekli izlenmelidir.
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ORGAN‹K Z‹H‹NSEL BOZUKLUKLAR
Beyin zedelenmesi sonucu ortaya ç›kan, sebepleri gözlenebilen organik bozukluk-
lard›r. Beyin zedelenmesi sonucu ortaya ç›kan davran›fl bozukluklar› Genel felç ha-
li, Korsakov Psikozu ve zeka gerili¤idir.

Genel Felç Hali
Bulafl›c› hastal›klar›n neden oldu¤u, beynin zedelenerek felç halinin yafland›¤› du-
rumlard›r. Örne¤in, frengiye yakalanan bir kiflide hastal›¤›n son devresinde duygu-
sal kütleflme, sinirlenme, bir derece bellek kayb› olabilir. Frengi hastal›¤› ilerledik-
çe kifli paranoid sanr›lar görmeye bafllar. Belleklerinin büyük bir k›sm›n› kaybeden
bu hastalar, ortalama befl sene sonra ölür. Erken tan› konulursa tedavi edilebilir.

Korsakov Psikozu
Sürekli al›nan bir ilaç veya baflka bir kimyasal madde ile beyinde zedelenme ve
ifllev bozuklu¤unun oluflmas› Korsakov psikozu ad› verilen ifllevsel bozuklu¤a
yol açabilir. Sürekli olarak alkol kullan›m› ve alkol ile geçirilen uzun y›llar bey-
nin bozulmas›yla bu hastal›¤› tetikleyebilir. Bu hastal›¤›n en büyük belirtisi ante-
rograd bellek kayb›d›r. Buna yakalanan birey ö¤le ve akflam yeme¤inde ne yedi-
¤i gibi bilgilere dayanan son zamanlarda meydana gelen olaylar› hat›rlamaz. Bi-
reyler bu durumun fark›ndad›r ama haf›za kayb›n› uydurma olaylarla baflkalar›n-
dan saklarlar.

Zekâ Gerili¤i
Organik zihinsel bozukluklardan biri de zekâ gerili¤idir. Bir bireyin davran›fl›n›n
de¤iflik sosyal ve e¤itim ortamlar›nda sürekli yetersiz kalmas› bu kiflinin zekâ geri-
li¤i göstermesine iflarettir. Down sendromu olarak adland›r›lan hastal›k zekâ geri-
li¤i türlerinin en yayg›n›d›r. Özellikle 40’l› yafllardan sonra yap›lan do¤umlarda
kromozom yap›s›n›n normalden farkl› olmas›yla geliflir. Beyinde meydana gelen
bozukluk mongolism olarak da bilinen down sendromunun temelinde yatar. Bu
tür hastal›¤a tutulan bebekler çok fazla yaflamaz. Bu hastal›¤›n beraberinde getir-
di¤i kalp rahats›zl›klar› olabilir.

K‹fi‹L‹K BOZUKLUKLARI
Birey toplum düzenini bozucu nitelikte davran›fllar sergiliyor olup, çok say›da ki-
fliye zarar veriyorsa ve bu konuda hiçbir suçluluk ve piflmanl›k duygusu yaflam›-
yorsa, bireyde kiflilik bozuklu¤u oldu¤undan söz edebiliriz. Kiflilik bozuklu¤u,
hatal› kiflilik geliflmesinden meydana gelen davran›fl bozuklu¤udur. Bu tür kifliler
topluma ve di¤er bireylere uyum sa¤lamada zorluk çekerler. Bu bireyler, olgunlafl-
mam›fl ve toplumsallaflmam›flt›r. Benmerkezci, sorumsuz ve düflüncesizce davra-
nan bireylerdir. Bu kiflileri tedavi olmak için hastaneye yat›rmak fayda etmez. On-
lar ancak yasay› çi¤nedikleri için yasalarca cezaland›r›rlar. Belli bafll› kiflilik bozuk-
luklar›, flizoid kiflilik ve antisosyal kifliliktir. 

fiizoid Kiflilik
Genç eriflkinlik döneminde bafllayarak, afla¤›daki belirtilerden en az dördünün
varl›¤› ile kendini belli eder. Toplumsal iliflkilerden kopman›n ve kalabal›k ortam-
larda k›s›tl› bir duygu ifadesinin görüldü¤ü bir kiflilik sorunudur. S›k olarak görü-
len belirtiler:
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• Yak›n iliflkiye girmeme ya da girmekten zevk almama, 
• Baflkalar›yla cinsel deneyimin yaflanmas› konusunda ilgisizlik, 
• Yap›lan aktivitelerden zevk alamama,
• Birinci derece akrabalar›n›n d›fl›nda yak›n arkadafllar› ya da s›rlar›n› paylafl-

t›klar› dostlar›n›n bulunmamas›, 
• Kendilerine yöneltilen övgü ya da elefltirilere kars› ilgisiz görünme,
• Duygusal olarak so¤uk, uzak, monoton bir duygu durumu gösterme,
• Di¤er bireylerde s›cakl›k ve sevecenlik hissi uyand›rmama.
Bu grup kiflili¤in temel özelli¤i sosyal iliflkilerden uzaklaflmad›r. Bu kifliler bafl-

kalar› ile birlikteyken duygu ifadelerini k›s›tl› olarak yans›t›rlar. Kendi bafllar›na va-
kit geçirmeyi tercih ederek, baflkalar› ile irtibat gerektirmeyen tek bir u¤rafl ya da
etkinlikle u¤raflmaktan hofllan›rlar. Bilgisayar, matematik oyunlar›, astronomi, bul-
macalar, yap-boz oyunlar›, pul koleksiyonu gibi soyut, mekanik iflleri tercih eder-
ler. Sosyal hayat› gerektirdi¤i baz› durumlara beklenen uygun karfl›l›klar› vereme-
diklerinden, toplumsal becerilerden uzak, içine kapan›k kifliler olarak yaflarlar.
Normalde sergilenmesi gereken karfl›laflmalar esnas›ndaki gülümseme, tokalaflma,
baflla selamlama gibi davran›fllar çok az görülür. Üzerlerine gidilip, k›flk›rt›lsalar bi-
le öfke ve gerginliklerini göstermek konusunda s›k›nt› yaflarlar. Genellikle evlen-
meyip ailelerine ba¤›ml› olarak hayatlar›n› sürdürmeyi seçerler. 

Antisosyal Kiflilik
Bu bireyler toplum beklentilerine ve gerçekli¤e uymayan bir yap› sergilerler. Akl›-
na geldi¤i gibi hareket eden bu bireyler için hiçbir yasa ve kural bulunmaz. Sürek-
li heyecan ve hareket aray›fl› içindeki bu kifliler çabuk s›k›l›rlar. Afla¤›daki davran›fl
yap›lar›n›n yo¤un bir flekilde tek bir kiflide bulunmas›, o kiflinin antisosyal kiflilik
yap›s›na sahip oldu¤unu göstermektedir.

• Kendisinin yak›nlar›n›n ya da baflkas›n›n güvenli¤ini umursamama.
• Tutuklanmas›na yol açacak davran›fllar› sürekli tekrarlama ve sosyal davra-

n›fllara uymama.
• Devaml› olarak yalan söyleyerek, farkl› takma adlar kullanma, zevk ya da

kiflisel ç›kar› için baflkalar›n› aldatma gibi dürüst olmayan davran›fllarda
bulunma.

• Aniden sonucunu düflünmeden davran›fllar yapma, gelecek için planlar
yapmama.

• Sürekli tekrarlayan kavga, dövüfl, sald›r›lar ile birlikte öfkelenme.
• Bir ifli yürütememe veya parasal sorumluluklar›n› yerine getirmeme ile gi-

den sürekli kendini suçlama
• Yap›lan h›rs›zl›k, yaralama gibi zarar verici davran›fla ra¤men duruma ilgisiz

kal›p, kendini hakl› göstermeye çal›flma ve bundan vicdan azab› duymama.

PS‹KOSEKSÜEL BOZUKLUKLAR
Duyarl›, özenli ve sorumluluk yüklü cinsel deneyimler, olgunlaflman›n en önemli
ad›m›d›r. Cinsel deneyimler, cinsel tabular›n varl›¤› yüzünden bireyin çeliflki için-
de yaflamas›na yol açabilir. Bu çeliflki baz› bireylerin cinsel olarak bozukluk gös-
termelerini tetikleyebilir. Psikologlar, cinsel bozukluklar› genel olarak üç bölümde
incelerler. ‹lk bölümde cinsel iste¤in kayb›, iktidars›zl›k gibi bireyin tedavi görme-
sini gerektirecek bozukluklar bulunmaktad›r.

132 Birey  ve  Davran›fl



Eflcinsellik, 1973 y›l›nda Amerikan Psikiyatr› Toplulu¤u (APA), resmi olarak efl-
cinselli¤i ruhsal bir bozukluk olmaktan ç›karak, eflcinsellerin tedavilerinin sadece
kendi istekleri çerçevesinde gerekli oldu¤unu vurgulam›flt›r. Bununla beraber ba-
z› eflcinsellerin topluma yönelik sald›rgan davran›fl ve tutumlar gelifltirmeleri eflcin-
selli¤in normal d›fl› davran›fllar içersinde nerede oldu¤u konusunda tart›flmalar› da
beraberinde getirmektedir. 

Baz› psikologlara göre erkekte eflcinselli¤in kökeninde, anne imgesinin kad›n-
lara genellefltirilmesi ve bu nedenle tüm kad›nlardan vazgeçilmesine iliflkin bir sa-
vunma mekanizmas› yatmaktad›r. Kad›ndaki eflcinsellik ise ilk iliflkinin anneyle ol-
mas›ndan kaynakl› erkekten farkl› olarak, kad›n karfl› cinsle gelifltirdi¤i iliflkilerde
düfl k›r›kl›¤›na u¤rar ya da engellenmelerle karfl›lafl›rsa, kendi cinsine yönelebil-
mektedir. Bu tür kad›nlarda erkeksi davran›fllar görülebilir. Baz› kad›n eflcinseller-
de ise, erkeklerle kurulan iliflkilerinde düfl k›r›kl›¤›na u¤ramadan dolay› çocukluk
dönemine dönüfl görülür. 

Cinsel bozukluklar›n ikinci bölümü, cinsel sapmalard›r. Cinsel sapmalar top-
lumsal ahlaki kurallar› tehdit eden bir yap›da ortaya ç›kar. Cinsel sapma toplumu
da tetikleyici tahrik edici boyutlara ulaflabilir. Cinsel aç›dan sapk›n kifli teflhircilik,
›rza geçme gibi suçlar› iflleyebilir. Zaman içerisinde bu davran›fllar masum insanla-
ra yönelebilir. Teflhirci olarak nitelendirilen kifliler hiçbir zaman karfl› cinse sald›r-
mazlar. Karfl›lar›ndaki kifliler ne kadar korkar ve flok olursa o kadar hofllar›na gi-
der. Psikodinamik yaklafl›m teflhircili¤i içsel çat›flmalara bir tepki, baz› yaklafl›mlar
ise, teflhircili¤i, kendine güveni olmayan erkeklerin kendilerini kan›tlama yolu ola-
rak aç›klamaktad›r. 

Bir di¤er psikoseksüel bozukluk olan ›rza geçme, nadir bir flekilde kontrolsüz
ani bir dürtünün etkisiyle ortaya ç›kmaktad›r. Genel olarak bu eylem, birey taraf›n-
dan önceden planlan›r. Irza geçmenin nedenleri flu flekilde flöyle s›ralanabilir:

• Karfl› cinsten nefret etme
• Kendini kan›tlama iste¤i
• Kurban›n bu durumu istedi¤i ya da teflvik etti¤ine iliflkin yanl›fl inanç
• Karfl› cinsi bir nesne olarak görme.
Psikoseksüel bozuklukta bir di¤er kategori ise cinsel kimlik bozukluklar› ile il-

gilidir. Transseksüeller bu grupta yer al›r. Bu kifliler kendi cinsiyetlerinden mem-
nun olmayan bireylerdir. Karfl› cinse ait giysiler giyerek cinsel doyum sa¤lama yo-
luna giderek, karfl› cinsten biriymiflçesine hissetmek ve davranmak isterler. Baz›
araflt›rmalara göre yaln›z transseksüel e¤ilimde olan bireylerin genellikle karfl› cin-
se istek duyabildi¤i de ortaya konmufltur.

KÖTÜ ALIfiKANLIKLARA BA⁄LI BOZUKLUKLAR
Alkol, eroin, kokain gibi uyuflturuculara ba¤›ml›l›k ve beraberinde getirdi¤i sorun-
lar da anormal davran›fllar›n içerisinde yer al›r. A¤r› kesici ya da strese karfl› kulla-
n›lan yat›flt›r›c›lar da bu gruba dahildir. Uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› genellikle, bir
uyuflturucunun afl›r› miktarda kullan›m› olarak tan›mlan›r. S›k olarak kullan›lan ve
ba¤›ml›l›¤› en yayg›n olan uyuflturucular alkol, amfetamin, kokain, eroin ve mari-
huanad›r. Bu yayg›nl›¤a reçeteyle sat›lan ilaçlar da dahildir. ‹laçlara ba¤›ml›l›k dav-
ran›fl bozukluklar›n›n önemli bir kategorisi olarak görülmektedir. Bu ba¤›ml›l›kta
al›nan maddeye fiziki bir gereksinim geliflir ve beden fizyolojisi de¤iflmesinden do-
lay› madde al›nmad›¤› zaman yoksunluk belirtileri ortaya ç›kar. Alkol ba¤›ml›l›¤›
insanlar›n yaflam süresini k›s›tlamaktad›r. Kayg› duygular›n› ve yaflamdaki s›k›nt›-
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lar› alkol yard›m›yla geçifltirme çabalar› kiflilik düzeninin bozulmas›na ve zihinsel
ifllevlerde bir düflmeye neden olur. Konsantrasyon, bellek ve yarg›lama yetenekle-
rinde bozulmalar oluflur. Birey sorumluluklar›ndan kaçmaya, ailesi ve d›fl görünü-
flü ile ilgilenmemeye bafllar. Toplumsal de¤erler önemini yitirmeye bafllar ve kifli
onurunu yitirici davran›fllarda bulunmaktan çekinmez. ‹fl yaflam›n› sürdürmekte
güçlük çeker ve alkole olan zaaf› elefltirildi¤inde sinirli bir hale bürünür.

Alkol alan kiflilerde genel olarak ortak befl özellik saptanm›flt›r:
• Kiflilerle gerçek duygusal iliflki kurmada güçlük çeken, benmerkezci davra-

nan, olgunlaflmam›fl kiflilik yap›s›,
• Umutsuzluk, yaln›zl›k, de¤ersizlikle birlikte sürekli depresyon içinde olma

durumu,
• Çevresine afl›r› ba¤›ml› olma hali,
• Di¤er insanlara karfl› düflmanl›k duygular› gelifltirme,
• Cinsel yönden olgunlaflamama.
Sürekli olarak biriken öfke ve düfl k›r›kl›¤› duygular› alkol yard›m›yla bask› al-

t›na al›narak daha kolay bafl edilebilir duruma gelir. Uzun süreli alkol kullan›m›,
bu maddeye karfl› dayan›kl›l›k efli¤inin düflmesine ve beyinde oluflan hasarlarla
normald›fl› davran›fllar›n, psikotik tepkilerin ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu tep-
kiler içersinde en s›k karfl›lafl›lan› delirium tremens ’tir. Bu durum k›sa süreli tedir-
ginlik ve uykusuzluk döneminden sonra baz› belirtilerle ortaya ç›kmaktad›r. Bu ra-
hats›zl›¤›n en büyük belirtisi, h›zla hareket eden fare, y›lan ve böcekler biçiminde
ortaya ç›kan ve bireyi s›k›nt›ya düflüren görme sanr›lar›d›r. Di¤er bir rahats›zl›k ise
uzun süre alkol al›nmas› sebebiyle etkinlik kazanan akut alkol hallüsinasyonudur
ve bafll›ca belirtisi olmayan sesleri duymak gibi iflitme sanr›lar›d›r.
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Özet

Normal ve normal d›fl› davran›fl kavramlar›n›

tan›mak, normal d›fl› davran›fllar›n belirlenme-

sinde kullan›lan ölçütleri, normal d›fl› davra-

n›fllarla ilgili yaklafl›mlar› ve normal d›fl› dav-

ran›fllar›n s›n›fland›r›lmas› ile ilgili konular›

aç›klamak.

Psikolojik düzeyde temel say›labilecek normallik
kavram›na iliflkin bir model bulmak zordur. Nor-
mal d›fl› davran›fllarla ilgili çeflitli görüfller birbiri-
ne karfl›t iki temel görüfl etraf›nda toplan›r. Birin-
ci görüfle göre toplumun normlar›na uyma oran›
normali, bu kurallardan sapma oran› ise normal
d›fl›n› belirlemektedir. Normallikle ilgili baz› gö-
rüfller, normalli¤in sa¤l›kl› ve ortalama olmakla
ayn› anlamda oldu¤unu vurgularken, normal
davran›fllar›n belli bir süreçte belli bir sistem içer-
sinde ortaya ç›kt›klar›n› ileri sürmektedirler. Nor-
mal d›fl› davran›fllar›n tan›mlanmas›nda belli ba-
z› ölçütler kullan›lmaktad›r. Bu ölçütler normdan
uzaklaflma, istatistiksel olarak az rastlanan dav-
ran›fl gösterme, kiflisel rahats›zl›k ve idealden
sapmad›r. Normal d›fl› davran›fllarla ilgili olarak
farkl› kuramc›lar farkl› yaklafl›mlarda bulunmufl-
lard›r. Bu yaklafl›mlar biyolojik yaklafl›m ve psi-
kolojik yaklafl›mlard›r. Psikolojik yaklafl›mlar
kendi içersinde ise Psikodinamik yaklafl›m, Bilifl-
sel Davran›flç› yaklafl›m, ‹nsanc›l-Varoluflsal yak-
lafl›mdan meydana gelmektedirler. Anormal dav-
ran›fl› tan›mlama ve tan› kategorilerine ay›rma
güçlü¤üne karfl›n, davran›fl bozukluklar›n› s›n›f-
land›rmada Amerikan Psikiyatri Birli¤i Zihinsel

Bozukluklar›n Tan›sal ve ‹statistiksel El Kitab›’n›
oluflturmufltur.

Kayg› kaynakl›, bedenle ilgili ve dissosiyatif

bozukluklara iliflkin normal d›fl› davran›fllar›

betimlemek.

Kayg› bozuklu¤u yaflayan kifliler neden kayg›-
land›klar›n› bilemezler ya da yaflad›klar› kayg› o
an içinde bulunduklar› durumla uyumlu de¤il-
dir. Baz› durumlarda kayg› rahats›z edecek ka-
dar fliddetli yaflanabilir. Kayg› bozukluklar›nda
bireyin normal davran›fl› bozulma gösterir. Birey
her zaman üzülerek, kendisi ve baflkalar› için kö-
tü fleyler düflünür. Kayg›y› gizleme arzusu sonu-
cunda bireyin günlük yaflam› etkilenir. Bu da bi-
reyi normal bir yaflam sürmekten al›koymakta-
d›r. Kayg› bozukluklar› içinde fobiler gerçekte
hiçbir tehlike olmad›¤› halde mant›k d›fl› duyu-
lan korkulard›r. Fobileri basit ve karmafl›k fobiler
olarak s›n›fland›rmak mümkündür. Di¤er bir kay-
g› bozuklu¤u obsesif-kompülsif ya da saplant›-
zorlant› bozuklu¤u olarak nitelendirilen bu psi-
kolojik rahats›zl›¤a sahip kifliler sürekli tekrar et-
tikleri fakat kontrol edemedikleri al›flkanl›klar ve
huylar gelifltirmektedirler. Kiflilerin tüm giriflim-
lerine ra¤men durduramad›klar› istem d›fl› dü-
flünce ve fikirler saplant› (obsesyon), kiflilerin
tekrarlamak sorunda olduklar› törensel davran›fl-
lar da zorlant› (kompulsiyon)d›r. Bir di¤er kayg›
bozuklu¤u olarak gerçekçi bir sebep olmasa da
ani olarak ortaya ç›kan bunalt›c› yo¤unluktaki
korku ya da dehflet yaflant›s›na panik bozuklu¤u
ad› verilmektedir. Duygusal belirleyiciler beden-
sel hastal›klar›n oluflumunda etkilidir. Bu tür ki-
fliler, hiçbir belirti olmamas›na ra¤men bedensel
hastal›klardan yak›n›rlar. Bedende görülen (so-
matoform) bozukluklar aras›nda hipokondriya-
sis, konversiyon histerisi, hiperkondriyasis ve
psikojenik a¤r› yer al›r. Dissosiyatif bozukluklar
bireyin bütünlü¤ünü parçalayan, bölen bozuk-
luklard›r. Söz konusu oldu¤unda birey stres ya
da kayg›y› azaltarak kendi kiflili¤inden kaçar. Bi-
reyin bilinci bölümlere ayr›l›r ve iliflkisiz biçimde
ifllemeye bafllar. Amnezi, dissosiyatif füg ve çok-
lu kiflilik olmak üzere üç temel dissosiyatif bo-
zukluk vard›r. 
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Psikozlar ve organik zihinsel bozukluklarla orta-

ya ç›kan normal d›fl› davran›fllar›n oluflmas›nda

etkili yap›lar› tan›mak.

Önemli psikolojik bozukluklara psikoz ad› veri-
lir. Psikozlar fonksiyonel ve organik psikozlar di-
ye ikiye ayr›l›r. fiizofreni ve psikotik duygusal
bozukluklar gibi herhangi bir beyin zedelenmesi
veya bozuklu¤u bulunmuyorsa fonksiyonel psi-

koz, beyin zedelenmesi, beyin tümörü, ya da
beynin çal›flmas›ndaki aksakl›klar bulunuyorsa
organik psikozdan söz edilebilir.En yayg›n psi-
koz türü flizofrendir. fiizofrenide halüsinasyon,
delüzyon (sanr›) bulunmaktad›r. Basit flizofreni,
paranoid flizofreni, katatonik flizofreni, hebefre-
nik flizofreni belli bafll› flizofreni çeflitleridir. Psi-
kozlar kategorisinde duygusal bozukluklar›n art-
mas› ile psikotik duygusal bozukluklar görülür.
Duygusal bozuklu¤u olan birey duygusal çökün-
tü ve duygusal coflkulanma yaflar. Duygusal bo-
zukluklar, depresyon (duygusal çöküntü), mani
(duygusal coflku), mani depresyon (bipolar bo-
zukluklar) ve intihar fleklinde kendini gösterir.
Beyin zedelenmesi sonucu ortaya ç›kan, sebep-
leri gözlenebilen organik bozukluklard›r. Beyin
zedelenmesi sonucu ortaya ç›kan davran›fl bo-
zukluklar› Genel felç hali, Korsakov Psikozu ve
zekâ gerili¤idir.

Kiflilik bozuklu¤u, psikoseksüel bozukluk ve kötü

al›flkanl›klara ba¤l› bozukluklardan kaynakla-

nan normal d›fl› davran›fllar›n oluflmas›nda etki-

li unsurlar› tan›mlamak.

Birey toplum düzenini bozucu nitelikte davran›fl-
lar sergileyip çevresindekilere zarar veriyorsa ve
bu konuda hiçbir suçluluk ve piflmanl›k duymu-
yorsa kiflilik bozuklu¤undan söz edilebilir. Kifli-
lik bozuklu¤u, hatal› kiflilik geliflmesinden mey-
dana gelen davran›fl bozuklu¤udur. Belli bafll›
kiflilik bozukluklar›, flizoid kiflilik ve antisosyal
kifliliktir. Cinsel deneyimler, cinsel tabular›n var-
l›¤› yüzünden bireyin çeliflki içinde yaflamas›na
yol açabilir. Bu çeliflki baz› bireylerin cinsel ola-
rak bozukluk göstermelerine yol açar. Cinsel bo-
zukluklar cinsel iste¤in kayb›, iktidars›zl›k gibi
genel bozukluklar› da içerir. ‹leri cinsel bozuk-
luklar ve cinsel sapmalar toplumsal ahlaki kural-
lar› tehdit eden bir yap›ya sahiptir. Cinsel sapk›n
kifli teflhircilik, ›rza geçme gibi suçlar ifller. Bir di-
¤er psikoseksüel bozukluk ›rza geçmedir. Alkol,
eroin, kokain gibi uyuflturuculara ba¤›ml›l›k da
anormal davran›fllar›n içerisinde yer al›r. Bir çok-
lar›n›n, a¤r› kesici ya da strese karfl› kulland›kla-
r› yat›flt›r›c›lar da bu gruba dahildir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi normal d›fl› davran›fllar›n ta-
n›mlanmas›nda kullan›lan ölçütlerden biri de¤ildir?

a. Normdan uzaklaflma
b. ‹statistiksel olarak az rastlanan davran›fl gösterme
c. Kiflisel rahats›zl›k
d. Toplumsal denge
e. ‹dealden sapma

2. Sürekli tekrar edilen fakat kontrol edilemeyen al›fl-
kanl›klar ve huylar hangi davran›fl bozuklu¤unun bir
iflaretidir? 

a. Konversiyon histerisi
b. Obsesif-kompusif
c. Fobi
d. Hipokondiyasis
e. Hebefrenik flizofreni

3. Afla¤›daki yaklafl›mlardan hangisinde davran›fl bo-
zukluklar› yaflam›n ilk y›llar›ndan bafllayarak bilinçd›-
fl›ndaki çat›flmalar›n ürünü olarak görülür? 

a. Psikodinamik Yaklafl›m 
b. Biliflsel Davran›flç› Yaklafl›m 
c. ‹nsanc›l - Varoluflsal Yaklafl›m 
d. Biyolojik Yaklafl›m 
e. Biliflsel Yaklafl›m 

4.Afla¤›dakilerden hangisi bir kayg› bozuklu¤udur? 
a. Psikojenik a¤r› 
b. Fobi 
c. Konversiyon histerisi
d. Hipokondiyasis
e. Amnezi

5. Afla¤›dakilerden hangisi flizofreni türlerinden biri
de¤ildir?

a. Basit flizofreni 
b. Paranoid flizofreni
c. Hebefrenik flizofreni 
d. Katatonik flizofreni
e. Psikojenik flizofreni

6. Yükseklik fobisine ne ad verilir? 
a. Akrofobi 
b. Klostrofobi
c. Hidrofobi
d. Fonofobi
e. Agorafobi

7. Kiflinin beden fonksiyonlar›yla afl›r› derecede ilgi-
lenmesi ve iç organlar›n ifllevlerinde bozukluk veya
hastal›k oldu¤u konusunda mant›k d›fl› inan›fllara sahip
olmas› durumu afla¤›dakilerden hangisiyle ifade edilir? 

a. Psikojenik a¤r›
b. Konversiyon histerisi
c. Disosiyatif füg
d. Hipokondriyasis
e. Hiperkondriyasis

8. Afla¤›dakilerden hangisinde bireyde fizyolojik ve nö-
rolojik hiçbir neden olmad›¤› halde belirli duyu organ-
lar›nda ifllevsel yetersizlikler görülebilmektedir? 

a. Psikojenik a¤r› 
b. Konversiyon histerisi
c. Hiperkondriyasis
d. Hipokondriyasis
e. Bipolar bozukluk

9. Afla¤›dakilerden hangisinde ani bellek kayb›yla bir-
likte, amaçl›, aç›k zihinle, uzak mesafelere ve uzun sü-
ren seyahatlere ç›kma davran›fl› görülür? 

a. Hipokondriyasis 
b. Bipolar bozukluk
c. Dissosiyatif füg
d. Amnezi
e. Paranoid flizofreni

10. Afla¤›dakilerden hangisi psikotik duygusal bozuk-
luklardan biri de¤ildir?

a. Bipolar bozukluk
b. Depresyon
c. ‹ntihar 
d. Mani
e. Konversiyon histerisi
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Yaflam›n ‹çinden 

fiizofreni tedavisi gören bir

kad›nla evlenebilirim

fiizofren bazen Tanr› oldu¤u-

nu, bazen Mars’tan geldi¤ini

söyleyebilir. Dünyaca ünlü fli-

zofreni uzman› Dr. Os, flizofre-

ninin bir beyin hastal›¤› oldu-

¤unu ve kendisinin de böyle

bir kad›nla evlenebilece¤ini

söyledi

Psikiyatrik Edidemiyoloji Profesörü Jim Van Os, Hol-
landa Maastricht Üniversitesi Psikiyatri ve Röropsikolo-
ji Baflkan› olarak görev yap›yor. fiizofreni konusunda
dünyan›n en önemli uzmanlar›ndan biri olarak görülen
Prof. Os, sorular›m›z› yan›tlad›: 

fiizofreniyi normal psikozlardan ay›ran fley ne-
dir? Psikoz genel bir kavramd›r ve birtak›m psikotik
semptomlar› içerir. Bunlar sanr›, hezeyan... Do¤ru olma-
yan bir düflüncedir fakat bu düflünceye sahip olan has-
ta kifli bunun do¤rulu¤una inan›r, istedi¤iniz kadar ka-
n›tlara dayanarak düflüncenin yanl›fl oldu¤unu anlatma-
ya çal›fl›n; o bunun yanl›fl oldu¤unu kabul etmez. Mese-
lâ kendisinin Tanr› oldu¤una inan›r, baflkas›n›n kendisi-
ni zehirleyece¤ine ya da Mars’tan gelen ›fl›nlara, hiç kar-
fl›laflmad›¤› baflbakan›n kendisine afl›k oldu¤una inan›r.

Belirtiler bu kadar aç›k olunca, herkese flizofreni
teflhisi koyulabilir ama flizofreni maskeli olabilir
mi, etraftaki insanlar›n anlayamayaca¤› gibi bir
fley? Bu sayd›klar›m tek bafl›na flizofreni belirtisi de¤il-
dir. Bir flizofreni hastas›nda bu belirtiler olabilir. Bunun
d›fl›nda baflka belirtiler de olabilir. Meselâ hat›rlayama-
ma, plan yapamama ve dikkatini yo¤unlaflt›ramama...
Bunlar toplam olarak beyinde bir hastal›¤›n varl›¤›n› bi-
ze gösterir. Psikotik semptomu ay›rt etti¤imiz nokta,
tam da buradad›r. Mühim olan iddia etti¤i fleylerin kül-
türel olarak kabul edilip edilmemesidir. Baz› durumlar-
da kufllar›n, a¤açlar›n birbiriyle konuflmas› normal ka-
bul edilir. Kültürel kabul kriterimizdir. O zaman bu ki-
flinin hasta oldu¤unu hatta flizofreni oldu¤unu söyleye-
meyiz. Bu kültürel bir inan›flt›r. 

fiizofreni; hasta ve yak›n çevresi için zor bir has-
tal›k. Siz tedavisi süren flizofren bir kad›nla evle-
nir miydiniz? ‹liflkiyi benimle eflit koflullarda sürdüre-
bilen flizofreni bir kad›na afl›k olsayd›m, o zaman fli-
zofreni teflhisinin aram›za girmesine izin vermezdim.
Çünkü hepimiz bir flekilde risk alt›nda yafl›yoruz. Bu
mide kanseri ya da bunama riski olabilir. O nedenle,
burada as›l mesele eflinizin sa¤l›kl› ya da sa¤l›ks›z ol-
mas› de¤il! Hepimiz bir gün psikotik hastal›klara, be-
yin tümörüne, Parkinson’a ya da bunama hastal›¤›na
yakalanabiliriz. Önemli olan bu hastal›¤› nas›l yönete-
bildi¤imizdir. Benim evlenmeyece¤im tek kiflilik kate-
gorisi, psikopatlard›r.

Tipik bir flizofreni hastas›n›n portresini çizebilir
misiniz? Erkek, 21 yafl›nda, üniversite ö¤rencisi, bir
k›z arkadafl› var, topluma entegre yaflamakta. Fakat son-
ra garip fikirler gelifltirmeye bafll›yor. Çevreyle konufl-
maz oluyor, k›z arkadafl› onu terk ediyor, aile ne yapa-
ca¤›n› bilmiyor. Akademik baflar›s› düflüyor. Neticede
var oluflu ortadan kalk›yor. Parça parça oluyor. Çevre-
nin bunu fark etmesi zaman oluyor, bu kiflilerin t›bbi
yard›mdan faydalanmas› zaman al›yor. Okul iliflkileri,
sosyal iliflkileri çöküyor hatta sokakta çöp tenekesin-
den yemek yeme potansiyeline geliyor. 

Neden erkek bir örnek verdiniz, erkeklerde flizof-
reni daha m› fazla görülüyor? Erkek örne¤i verdim
çünkü flizofreni hastalar›n›n büyük ço¤unlu¤u erkektir.
Kad›nlarda daha az görülür ve daha geç yaflta bafllar,
afla¤› yukar› 5 y›l daha geç bafllar. Meselâ 26-35 yafllar›
aras›nda. Ve daha az fliddette seyreder. 

fiizofreni hastalar› suç ifllemeye, çevrelerine za-
rar vermeye hatta cinayete daha m› yatk›nlar? fii-
zofreni ile suç yani baflkas›na zarar verme aras›ndaki
iliflki, tüm dünyada en fazla araflt›r›lan konulardan bi-
ri. ‹sveç, Amerika ve ‹ngiltere’de yap›lan araflt›rmalar
gösterdi ki; bir flizofrenin çevresi için tehlikeli olma
olas›l›¤› çok düflüktür. Bir flizofrenin baflka bir insana
zarar verme olas›l›¤›, sizin ya da benim baflkas›na za-
rar verme olas›l›¤›mdan çok fazla de¤ildir. E¤er bir fli-
zofreni hastas› birini öldürürse, o zaman medya da bu-
nu ön plana ç›kart›yor. ‹nsanlar meseleyi olumsuz aç›-
dan görüyorlar.

“



Türkiye’de dinsel inan›fllar nedeniyle ‘Tanr›’dan
ses geldi, o¤lumu kurban ettim’ vakalar›na çok
rastlan›yor. Sizce bu bizdeki flizofrenlerin suç ifl-
leme olas›l›¤›n› art›r›yor mu? Çok küçük bir oranda;
belki bu bahsetti¤iniz kültürel backround’un etkisi ola-
bilir. Ben Hollanda’da, ‹spanya’da, Fransa, Fas ve Endo-
nezya’da çal›flt›m. Asl›nda her yerde hastal›¤›n sunufl ve
flekli ayn›yd›. Meselâ Fas’taki bir hasta, kendisinin pey-
gamber oldu¤unu, Hollanda’daki ‹sa oldu¤unu söylü-
yordu. Hastal›ktaki hezeyan›n›n taktim biçimi ayn›yd›.
fiizofreni bir beyin hastal›¤›d›r. Nas›l Alzheimer’›n, bu-
naman›n Endonezya’da da Türkiye’de de oldu¤unu söy-
lüyorsak ayn› flekilde flizofreni de hem Hollanda hem
de Türkiye’de ayn› patolojik nedenlere ba¤l›d›r. Olsa
olsa semptomlar›n ortaya ç›k›fl›nda farkl›l›k olabilir. 

Annesi ya da babas› flizofren olan birinin flizofren
olma riski ne kadar? Soya çekim faktörü var. Birinci
dereceden bir yak›n›n›z flizofrense, o zaman sizin de fli-
zofren olma riskiniz artm›fl oluyor. fiizofren bir kardefli-
niz varsa, sizin flizofreni olma riskiniz de 10 kat art›yor.
Hem anneniz hem baban›z flizofrense, o zaman 50 kat
art›yor. Ailesinde flizofreni bulunmayan birinin riski ise
yüzde 1. 

Bulafl›c› olabilir mi? Efller ya da anne-babadan ço-
cuklara bulaflmas› mümkün mü? Mümkün de¤il. Efl-
lerin aras›nda bulaflma ve etkilenme söz konusu de¤il.
Bildi¤imiz 5 tane flizofreni geni var ihtimali art›ran. Ayr›-
ca çevresel etkileflimlerden söz etmifltik. ‹htimalleri art›-
ran çevresel ortam örnekleri, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, Hint
keneviri, kokain gibi maddelerin kullan›ld›¤› ortamlar ve
bunlar›n kullan›m› genlerle etkilemeye girerse artar.

Alkol ba¤›ml›l›¤›n›n etkisi ne? Alkolün tetikleyici et-
kisi yoktur. 

fiizofreni hastalar› intihar yatk›n m›? E¤er teda
vi edilmezse yüksek bir intihar oran› var. fiizofreni has
talar›nda intihar oran› yüzde 10-15 dolay›nda. fiizofreni 
hastalar›n›n yüzde 10-15’i intihar sonucu ölüyor. Teda
vi edilmedikleri için bu insanlar sokaklarda yaflamaya 
bafll›yor, ard›ndan tüberküloz veya Hepatit gibi hasta
l›klar› kapabiliyorlar. Ya da zaten sigara içme ihtimalle
ri yüksek oldu¤u için kronik akci¤er hastal›klar› oluyor, 
uyuflturucu ba¤›ml›s› olma ihtimalleri art›yor, tecavüze 
u¤rayabiliyor, böylece cinsel yolla bulaflan hastal›klara 
yakalanabiliyorlar

Kaynak: http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/10/gny/sag
105-20060510-200.html

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Normal D›fl› Davran›fllar›n
Tan›mlanmas›ndaki Ölçütler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kayg› ile ‹lgili Bozukluklar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Normal d›fl› Davran›fllarla
‹lgili Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kayg› ile ‹lgili Bozukluklar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiizofreni” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fobiler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bedende Görülen Bozuk-
luklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bedende Görülen Bozuk-
luklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dissosiyatif Bozukluklar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikozlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

”

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Çünkü birey fobiye neden olan uyar›c›dan sürekli ka-
ç›nmakta, ona olan korkusunu yenmek için olumlu tec-
rübe aray›fl›na girmemektedir. Yükseklikten korkan bi-
rey yüksek yerlere ç›kmaktan kaç›narak yüksek bir yer-
den güzel bir manzaran›n keyfine varma gibi olumlu
bir tecrübe edinme flans›n› yitirmektedir. Birey hep ilk
yaflad›¤› olumsuz deneyin tekrarlanabilece¤ini düflüne-
rek olumlu deneyimi kaç›rmaktad›r. Kediden korkan
kifli kedinin yine kendisi t›rmalayaca¤›n› düflünerek ke-
dilerle ilgili olumlu tecrübeden yoksun kalmaktad›r. Bu
durum, bireyin fobi sebebi olan durumlara iliflkin yeni
ö¤renme yaflant›s› kazanmas›n› ya da korkulan nesne
ile ilgili yeni bir biliflsel yap› gelifltirmesini engellemek-
tedir. Karmafl›k fobilerin tedavisinde daha da çok zor-
luklar yaflanabilmektedir. Çünkü, karmafl›k fobilerin
meydana gelmesinde birçok unsur farkl› flekilde etkili
olmaktad›r.

S›ra sizde 2 

Obsesyonlar tekrarlay›c› davetsiz olarak akla gelen im-
ge ya da durumlard›r. Bunu yaflayan kimse bu durumu
akla ayk›r› ve kontrol edilemez olarak nitelendirir. Bir-
çok insan benzer durumlar› hayat›nda yaflar. Fakat bu
obsesif kifliler bu durumlar› günlük hayat düzenlerini
bozacak flekilde s›k bir biçimde yaflarlar. Örne¤in has-
tal›k bulaflma korkusu buna örnek olarak verilebi-
lir.Kompulsiyonda ise kifli s›k›nt›y› azaltma için yada
olas› kötü bir durumu önlemek için zorunlu olarak ba-
z› davran›fllar› tekrarlama hissi yaflamaktad›r. Ortaya ko-
nulan davran›fl›n görünen amac›yla aras›nda gerçekçi
bir ba¤ bulunmaktad›r. A¤za at›lan bir lokmay› 100 ke-
re çi¤nemek zorunda hissetmek, e¤er çi¤nenmezse kö-
tü bir fleyler olaca¤›n› düflünmek, bu duruma örnek ola-
rak verilebilir. Kifli bu davran›fl› yerine getirmedi¤i za-
man olas› sonuçlardan kendisini sorumlu tutmaktad›r.
Bazen kiflide u¤ur olarak görülen nesneyi bedenin bir
yerine dokundurmak, kapatt›¤› halde oca¤› ya da evde-
ki kap›y› defalarca ve anlams›z bir flekilde kontrol et-
mek bu duruma örnektir. 

S›ra Sizde 3

Hipokondriayak hastalar sürekli günlük yaflamlar›n› ak-
satan flikayetlerde bulunur. Bu hastalar gerçekte fizyo-
lojik hiçbir s›k›nt›lar› olmasa da yak›nd›klar› bu hasta-
l›klar›ndan dolay› sürekli doktora giderler. Bu süreçte
gerçekten herhangi bir fizyolojik rahats›zl›¤›n olmas›
durumu kolayca fark edilebilir. Buna karfl›l›k hiperkon-
driyak hastalar kendi güçlü benlik durumlar›n› koru-
mak için doktora gitmeyi reddederler. Onlar için dok-
tora gitmek zay›fl›k iflareti olarak görülebilir ve bana bir
fley olmaz anlay›fl› ile ters düfler. Bu sebeple herhangi
bir rahats›zl›k durumunda erken teflhis flans›n› kaybe-
den hiperkondriyaklar sonu ölümle biten hastal›klar-
dan kurtulma ümitlerini kaybederler. 

S›ra Sizde 4

En düflük sosyal s›n›f ve di¤er sosyal s›n›flar aras›nda fli-
zofreninin görülme s›kl›¤› aç›s›ndan farkl›l›klar bulun-
maktad›r. Yap›lan baz› araflt›rmalarda en düflük sosyal
s›n›flarda flizofreni oran›n›n en yak›n s›n›ftan iki kat da-
ha fazla oldu¤u görülmüfltür. Baz› araflt›rmac›lar düflük
sosyal s›n›fta olman›n flizofreni nedeni oldu¤unu düflü-
nürken baz›lar› ise bu durumun varolan flizofreni duru-
munu h›zland›r›c› etkisi oldu¤unu ileri sürmüfllerdir.
Düflük sosyal s›n›fa mensup kifliler di¤erlerinden afla¤›-
lay›c› muamele görmek, düflük e¤itim düzeyi ve çevre-
sel ödül ve f›rsatlar›n azl›¤› ile beraber, yaflanan afl›r›
stres flizofreninin geliflmesine neden olabilir. Öte yan-
dan bu s›n›fta yer alan kiflilerin yetersiz beslenme ve
beslenme bozukluklar›, özellikle gebelik döneminde
do¤acak çocuklar›n flizofreni aç›s›ndan risk tafl›malar›-
na yol açabilir. Baz› araflt›rmac›lar flizofreni hastalar›n›n
hastal›k artt›kça para kazanmalar›n›n zorlaflt›¤›ndan da-
ha yoksul bir yaflama yöneldiklerini ve sosyal iliflkiler-
den kaçt›klar›n› ileri sürmektedirler. Sonuç olarak sos-
yal s›n›f›n etkisinin ne flekilde oldu¤u tam olarak bilin-
memekle birlikte hastal›k unsurlar›n›n geliflmesini h›z-
land›rd›¤› bilinmektedir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Zihinsel bozukluklar›n tedavisinin tarihçesini betimleyebilecek,
Çeflitli psikoterapi türlerinin dinamiklerini aç›klayabilecek,
Psikoterapi yöntemlerini karfl›laflt›rabilecek,
Biyolojik temelli terapileri aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
6. ünitede zihinsel bozukluklar›n tan›mlanmas›na, ortaya ç›k›fl nedenlerine, s›n›f-
land›r›lmas›na ve betimlenmesine odaklan›lm›flt›. Hat›rlayaca¤›n›z üzere, çeflitli
psikolojik yaklafl›mlar, zihinsel bozukluklar›n nedenleri konusunda farkl›lafl›rlar.
Bunun bir sonucu olarak, bu ünitede çeflitli psikolojik yaklafl›mlar›n zihinsel bo-
zukluklar›n ortaya ç›k›fl nedenlerine ba¤l› olarak farkl› terapiler önerdikleri görüle-
cektir. Ünitede ilk önce, ilk zihinsel bozukluklar›n tedavisinde tarihsel olarak yafla-
nan de¤iflimlere yer verilmifl ve daha sonra çeflitli terapi türleri incelenmifl ve bun-
lar›n etkililikleri tart›fl›lm›flt›r. 

Z‹H‹NSEL BOZUKLUKLARIN TEDAV‹S‹N‹N 
TAR‹HÇES‹
Tarihte ak›l hastal›klar›n› do¤aüstü güçlerle iliflkilendirmeyen ilk yaklafl›m›n ünlü
Yunanl› hekim Hipokrat’›n yaklafl›m› oldu¤u söylenebilir. Bundan önce Eski Çin’de,
M›s›r’da ve Musevilerde ak›l hastalar›n›n kötü ruhlar›n etkisine girdi¤ine inan›lmak-
tayd›. Bu yüzden de bu kifliler çok zalimce uygulamalarla kötü ruhlardan kurtar›l-
maya çal›fl›l›yordu. Di¤er baz› kültürlerde de bu insanlar›n tanr› taraf›ndan seçilmifl
özel kifliler oldu¤una inan›l›yordu ve bu yüzden sayg› görüyorlard›. Yunanl› hekim
Hipokrat ak›l hastal›klar›n›n do¤aüstü güçlerle bir iliflkisi olmad›¤›n›, bu hastal›kla-
r›n, vücuttaki s›v›lar›n dengesizli¤inden kaynakland›¤›n› düflünüyordu. Bu ça¤da
henüz ak›l hastanesi kurulmam›flt› ama bu kifliler tap›naklarda perhiz, egzersiz, ya-
t›flt›r›c› banyolar vb. yollarla bak›m görüyorlard› (Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995: 659). 

Ortaça¤ Avrupas›nda ak›l hastal›klar› tekrar do¤aüstü güçlerle iliflkilendirildi.
fieytanla iflbirli¤i yapt›¤› kabul edilen bu insanlar toplumdaki kötülüklerden so-
rumlu tutulmaktayd›. On befl, on alt› ve on yedinci yüzy›llarda ak›l hastalar› bu ina-
n›fltan dolay› vahflice cezaland›r›ld›. Bunun en tipik örne¤i o ça¤daki cad› avlar›-
d›r. Ortaça¤›n sonunda, tedavi etmek amac›yla de¤il ama ak›l hastalar›n› toplumun
sa¤l›kl› kesimlerinden ay›rmak, tecrit etmek üzere ilk ak›l hastaneleri kuruldu.
Hastaneden çok hapishane ifllevi gören bu kurumlarda hastalar hayvani koflullar-
da tutulmufl ve aç b›rak›lmak, zincire vurulmak gibi vahfli uygulamalara maruz kal-
m›fllard›r. ‹lk olarak 1792’de Philippe Pinel Paris’te bir ak›l hastanesinin bafl›na ge-
çince, gerçeklefltirdi¤i bir deneyle iyi koflullarda yaflayan ve bak›m gören bu kifli-
lerin iyileflerek hastaneden ç›kabileceklerini gösterdi (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995: 660). 

Psikoterapi



Yirminci yüzy›lda t›ptaki ve psikolojideki geliflmeler ak›l hastal›klar›na yönelik
bak›fl aç›s›n› de¤ifltirdi. T›pta genel parezi olarak bilinen ak›l hastal›¤›n›n frengi
mikrobundan kaynakland›¤› anlafl›l›nca ak›l hastal›klar›n›n biyolojik nedenleri ola-
bilece¤i görüflü güçlendi. Genel parezi zihinsel ve fiziksel ifllevlerde tedrici düflüfl,
kiflilikte belirgin de¤iflimler, sanr› ve varsan›lar gibi semptomlar gösteren bir hasta-
l›kt›. Penisilinin bulunmas›yla frengi tedavi edilmeye baflland› ve genel parezi de
büyük ölçüde ortadan kalkt› (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 660). 

1900’lerin bafl›nda t›pta bu geliflmeler olurken, Viyana’da Sigmund Freud ak›l
hastal›klar›n›n kökeninde psikolojik faktörler oldu¤una inan›yor ve kendi klini¤in-
de bu psikolojik faktörleri ortaya ç›karmaya çal›fl›yordu. Ayn› s›ralarda Rusya’da
Pavlov, köpeklerle yapt›¤› deneylerde, hayvanlar›n kapasitesinin üzerinde seçim
yapmaya zorland›klar›nda duygusal problemler yaflad›klar›n› bulmufltu (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995: 660). 

Tüm bu geliflmelere ra¤men yirminci yüzy›l›n bafl›nda ak›l hastal›¤› halâ anlafl›-
lamam›flt› ve ak›l hastanelerine ve burada yatan hastalara korku ile yaklafl›lmaktay-
d›. ABD’de ruh sa¤l›¤› hareketi olarak bilinen ve toplumun bu konudaki görüflle-
rini de¤ifltiren ilk at›l›m Clifford Beers ad›nda, ak›l hastanesinde tedavi görmüfl bi-
rinin çabalar›yla gerçekleflti. Bu sayede ABD’de Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Komitesi olufl-
turuldu (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 661). 

1950’lere kadar ak›l hastalar› önceleri sadece devlete ba¤l› ak›l hastanelerinde
tedavi gördüler. Ancak imkanlar›n yetersizli¤i nedeniyle buralar bir tedavi merke-
zinden çok birer gözetim yeri haline geldi. Daha sonralar› özel hastaneler aç›ld›.
Buradaki flartlar oldukça iyiydi, ama tahmin edilebilece¤i gibi buralardan maddi
durumu iyi olan s›n›rl› say›da hasta yararlanabildi (Baron, 1996). 1950’lerde ilaç te-
davilerinde geliflmelerle birlikte ak›l hastal›klar›n›n tedavisine yönelik uygulamalar
de¤iflti. Art›k hastalar›n uzun süreler hastanede yat›r›lmas› gerekmiyordu. Zaten
hastanelerde yap›lan tedaviler oldukça masrafl›yd›. Ve en önemlisi ak›l hastalar›n›n
toplumdan izole bir biçimde hastanede tutulmalar›na gittikçe daha fazla itiraz gel-
meye bafllad›. ABD’de 1963’den itibaren hastalar›n hastaneden ç›kar›lmalar› anla-
m›na gelen toplum içine geri gönderme politikas› bafllat›ld›. Bu politika kapsa-
m›nda hem ABD’de hem de di¤er ülkelerde toplumsal ruh sa¤l›¤› merkezleri aç›l-
d›. Bu merkezlerle ruhsal sa¤l›k hizmetleri hastalar›n yaflad›¤› yerlere götürülmüfl
oluyordu. Bu merkezlerin verdikleri hizmetler flunlard›r: ‹lki, hastaneden ç›kar›lan
ama ilaç tedavisine evlerinde devam eden hastalar›n buraya belirli s›kl›klarla gelip
takip ve de¤erlendirmelerini yapmak. ‹kincisi hastaneden ç›kan hastalar›n daha
fazla yatarak tedavi gereksinimlerini evlerine yak›n bir merkezde karfl›lamak. Üçün-
cüsü gece yar›s› ya da hafta sonlar› ortaya ç›kabilecek acil durumlarda toplumsal
ruh sa¤l›¤› merkezlerindeki e¤itimli profesyonellerden destek almak. Dördüncüsü,
toplumun çeflitli kesimlerine psikolojik problemler konusunda e¤itim ve dan›fl-
manl›k hizmeti vermek (Baron, 1996).

1960’lardan itibaren bafllat›lan toplum için geri gönderme politikalar›n›n baflar›-
l› oldu¤unu söylemek zordur. Bu politikay› uygulayan ülkelerde pek çok sorun ya-
fland›¤› belirtilmektedir. Toplum sa¤l›¤› merkezlerinin gelirlerinin s›n›rl› olmas›,
hastalar›n hastaneden ç›kar›l›rken topluma uyum sa¤lamak için yeteri kadar haz›r-
lanamamas›, toplumda ak›l hastalar›n›n damgalanm›fl olmas› gibi pek çok neden-
den dolay› hastaneden ç›kan hastalar yeterince takip edilemedi ve bu durumdaki
pek çok insan yaflayacak ev bulamad›. Özellikle ABD’nin büyük kentlerinde pek
çok ak›l hastas› sokaklarda yaflamaktad›r (Morris, 2002).
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Toplum ‹çine Geri
Gönderme: A¤›r psikotik
bozukluklar› olan kiflilerin,
büyük devlet hastanesi
yerine, toplum içinde veya ev
benzeri geçici bak›m
merkezlerinde tedavi edilme
politikalar›na verilen add›r.



Çevrenizde zihinsel bozuklu¤u olan ve bu yüzden tedavi gören ya da görmüfl olan tan›d›k-
lar›n›z› düflünerek, günümüzde bu kiflilere toplumumuzun nas›l yaklaflt›¤›n› ve bu yakla-
fl›m›n bu “hastal›k”lar›n seyrini nas›l etkiledi¤ini tart›fl›n›z. 

PS‹KOTERAP‹LER
Zihinsel bozukluklar›n tedavisi, zihinsel bozukluklar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›na iliflkin
görüfllere ba¤l› olarak iki temel grupta toplanmaktad›r: Psikoterapiler ve biyolojik
temelli terapiler. Daha sonra görülece¤i gibi biyolojik temelli terapiler, zihinsel bo-
zukluklar›n ortaya ç›k›fl›n› biyolojin ile aç›klayan görüfle dayanmaktad›rlar ve zihin-
sel bozuklu¤u olanlara hekimler taraf›ndan uygulanan ilaç ve di¤er t›bbi yöntemle-
ri içermektedirler. Psikoterapi ise zihinsel bozukluklar› biyolojik olmayan neden-
lere atfeden yaklafl›mlara dayal› olarak gelifltirilen terapilerdir. Psikoterapi terapist
ile dan›flan aras›nda kurulan iliflki çerçevesinde psikolojik problemlerin çözülmeye
çal›fl›ld›¤› süreçtir. Bu süreçte kullan›lan teknikler, terapi yönteminin dayand›¤› ku-
ramsal yaklafl›ma göre farkl›l›klar göstermektedir. Bafll›ca dört terapi yöntemi mev-
cuttur: Psikanaliz, insanc›l terapiler, davran›flç› terapiler ve biliflsel terapiler. 

Psikoterapist kimdir ve psikoterapist olabilmek için nas›l bir e¤itim almak gereklidir?

Psikanaliz
Psikoterapi dendi¤inde genellikle insanlar›n akl›na bir terapi odas›nda divana
uzanm›fl bir hasta ve onu dinleyen bir psikoterapist gelir. Tüm psikoterapilere mâl
edilen bu zihinsel temsil asl›nda psikodinamik psikoterapilerin öncülü olan psika-
nalize aittir. Psikanalizin de içinde yer ald›¤› psikodinamik yaklafl›mlar zihinsel bo-
zukluklar›, s›kl›kla kayna¤›n› çocukluk döneminden alan bilinçd›fl› çat›flmalar›n bir
sonucu olarak görürler. Psikodinamik yaklafl›mlara göre bilinçd›fl› çat›flmalar›n üç
temel bilefleni vard›r: Kabul edilmeyen güdüler ve duygular, bu güdü ve duygula-
r›n bilinç alan›na girmesinden duyulan kayg› ve kayg›ya ya da kabul edilemez gü-
dü ve duygulara karfl› gelifltirilen savunmalar. Psikodinamik terapilerde amaç, da-
n›flan›n duygusal çat›flmalar›n› bilinç alan›na getirmektir. Bunun için de psikotera-
pistler, kiflinin çat›flma yaratan güdü ve duygular›na odaklanarak, bu duygu ve gü-
dülerin neden çat›flma ve kayg› üretti¤ini ve hastan›n bunlardan kaç›nmak için kul-
land›¤› savunmalar› anlamaya çal›fl›rlar (Uba ve Huang, 1999). 

Sigmund Freud taraf›ndan gelifltirilen psikanaliz yöntemi psikadinamik terapi-
lerin kayna¤›n› teflkil eder. Freud’un art›k klasik olan psikanalizinde, hasta bir di-
vana uzan›r, terapistler, hastan›n kendisini görmeyece¤i bir yere oturarak, hastan›n
sadece kendisine odaklanmas›n› sa¤lamaya çal›fl›rd›. Böyle bir düzenlemenin, has-
tan›n normalde kaç›nd›¤› ya da bast›rd›¤› duygular› kabul etmeye teflvik etti¤i var-
say›lmaktayd›. Ama art›k, psikanalizde böyle bir mekan ve iliflki düzenlemesi kul-
lan›lmamaktad›r (Uba ve Huang, 1999).

Freud’un kuram›na göre psikoterapistler, bireylere, içlerinde gizlenmifl çat›flma-
lara dair içgörü sa¤lamalar›na yard›mc› olarak, ruhsal bozukluklar› tedavi edebilir-
ler. Bu yaklafl›m, dan›flan›n böyle bir içgörü kazanmas›n›n, korktu¤u ve kabul ede-
medi¤i güdü ve duygular›yla yüzleflmeyi sa¤lad›¤›n› varsayar. Ve bir kere yüzlefl-
me sa¤land›¤›nda, varsay›msal olarak, kiflinin, kabul edilemez güdü ve duygular›-
n› bast›rmak için art›k daha fazla psiflik enerji harcamas›na gerek kalmayacak, bu
çat›flma ve bunlar›n bast›r›lmas›ndan kaynaklanan hastal›k da ortadan kalkacakt›r
(Baron, 1996).
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Psikoterapi: Dan›flanlar›n
bir psikoterapistle sorun
yaratan duygular›, tutum ya
da düflünceleri de¤ifltirmek,
ortadan kald›rmak ya da
azaltmak için konufltu¤u bir
iliflkidir.

Psikanaliz: Sigmund Freud
taraf›ndan gelifltirilmifl
orijinal psikodinamik
psikoterapidir. Dan›flan›n
bilinçd›fl›ndaki düflünce ve
duygular›n› bilince getirmek
için serbest ça¤r›fl›m, rüya
analizi ve aktar›m yorumunu
kullan›r.



Bilinçd›fl› çat›flmalar› ortaya ç›karmak için psikanalizde kullan›lan tekniklerden
biri serbest ça¤r›fl›md›r. Serbest ça¤r›fl›m, dan›flan›n, düflüncelerini ve hislerini ser-
bestçe ifade etmeye ve akl›na ne gelirse, üzerinde düflünmeden ve sansür uygula-
madan dile getirmeye teflvik edildi¤i bir tekniktir. Serbest ça¤r›fl›m tekni¤inde, da-
n›flandan ne kadar önemsiz, ne kadar aptalca ya da ne kadar utanç verici görünür-
se görünsün akl›na tüm gelenleri ifade etmesi beklenir. Ancak, bunu yapmak, da-
n›flan için hiç de kolay de¤ildir. Zira yaflam›m›z boyunca hep anlaml› bir flekilde
konuflmay› ö¤reniriz. Anlaml› konuflmadan anlad›¤›m›z ise ancak akl›m›za gelen-
lerden konuyla ilgisiz olanlar› göz ard› edip, ilgili olanlar› da derli toplu bir biçim-
de ifade etmektir. Bunun için de günlük yaflamda konuflurken dikkatli olmak ve
sansür uygulamak hepimiz için ola¤an hale gelmifltir. Ne kadar zor görünürse gö-
rünürsün, dan›flan terapide süreç içinde ayn› prati¤i tekrarlayarak ve terapistin de
yard›m›n› alarak serbest ça¤r›fl›m yapabilir. Serbest ça¤r›fl›m yapmay› baflard›¤› za-
manlarda bile, dan›flan›n, bir konu üzerinde konuflurken duraksamas›, h›zl›ca bafl-
ka bir konuya geçmesi ya da bir olay› tam olarak hat›rlayamamas›, terapist aç›s›n-
dan ele al›nmas› gereken önemli durumlard›r. Psikanalizde bu durumlar dan›flan›n
direncini gösterir. Di¤er bir deyiflle, direnç, kifli için hassas alanlarda, kiflinin bilinç
d›fl› denetim uygulad›¤› anlam›na gelir ve terapist aç›s›ndan önemli olan nokta bu
direnci k›rmakt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 664). 

Psikanalizde bilinçd›fl› güdü ve duygular› gün ›fl›¤›na ç›karmak için kullan›lan
di¤er bir teknik rüya analizidir. X. üniteden hat›rlayaca¤›n›z gibi, Freudçu bak›fl
aç›s›ndan, kiflinin bilinçd›fl› düflünce ve arzular›, rüyalar›n görünür içeriklerinde
de¤il, gizil içeriklerinde sakl›d›r. Dolay›s›yla, rüya analizi, bu gizil ve sembolize
edilmifl rüya içeriklerinin yorumland›¤› bir yöntemdir (Uba ve Huang, 1999).

Psikanalitik terapilerde dan›flan ve terapist iliflkisinin kendisi, tedavi aç›s›ndan
büyük önem tafl›r. Terapötik süreç ilerledikçe, dan›flan, yaflam›ndaki önemli bir ki-
fliye (anne, baba ya da sevgili) hissetti¤i yo¤un duygusal tepkileri (aflk ya da nef-
ret) terapiste yöneltmeye bafllar. Bu sürece, yani, dan›flan›n, terapisti heyecan ve
duygu tepkilerinin nesnesi yapma e¤ilimine aktar›m denir. Freud, aktar›m iliflki-
sinin, dan›flana yard›m etmek için önemli bir araç oldu¤una inanmaktad›r. Aktar›m
iliflkisi, bilinçd›fl› düflünce ve arzular›n aç›¤a ç›kt›klar› bir yoldur. Dan›flan, aktar›m-
la ortaya ç›kan bu bilinçd›fl› duygular›n› bilince getirmekte direnç gösterebilir. Bu
direnç k›r›ld›kça ve dan›flan kendisi hakk›nda içgörü gelifltirdikçe aktar›m zay›flar
ve sonunda biter (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 665; Baron, 1996). 

Psikanalizde terapistin uygulad›¤› baflka bir yöntem de yorumdur. Yorum, da-
n›flan›n düflünce, duygu ve eylemlerinin, terapist taraf›ndan, bilinçd›fl› anlam›n›n
gösterilmesidir. Terapist, dan›flan›n direnç noktalar›na dikkatini çekerek, onun
ça¤r›fl›mlar›n›n nerede ve neden kesildi¤ini, bir fleyi neden unuttu¤unu ya da ge-
çifltirdi¤ini yorumlayarak, kiflinin kendisini daha iyi anlamas›na yard›mc› olur. Di-
¤er yandan, terapist, dan›flan›n akl›ndan geçenleri söylerken, belirli noktalarda yo-
rum yaparak, onun ça¤r›fl›mlar›n› zenginlefltirmesine de yard›mc› olur. Burada
önemli olan nokta, terapistin yorum yaparken önemli noktan›n ne oldu¤unu ken-
disinin söylememesi, bunu dan›flan›n kendisinin görmesini sa¤lamas›d›r (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995: 664; Uba ve Huang, 1999: 627). 

Psikanalizde dan›flanda üç tür yaflant› gözlendi¤inde iyileflme oldu¤u sonucuna
var›labilir: Bunlar abreaksiyon, içgörü ve ifllemedir. Abreaksiyon, kiflinin daha ön-
ceden yaflam›fl oldu¤u güçlü duygusal tepkileri, terapinin güvenli ortam›nda tekrar
yaflamas›d›r. Katarsis ad› da verilen bu süreç bilinç d›fl› çat›flmalar› çözmez, sade-
ce bunlar›n art›k bast›r›lmad›¤›n› gösterir ve bilinçd›fl› çat›flmalar› araflt›rmak için el-
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Serbest Ça¤r›fl›m: Ne kadar
utanç verici, ne kadar
aptalca ya da sald›rganca
olursa olsun, dan›flan›n
akl›na gelen fantezileri,
arzular› ya da hisleri
söyledi¤i psikanalitik
tekniktir.

Rüya Analizi: Bilinçd›fl›ndaki
düflünce ve arzular›n› ortaya
ç›karmak için dan›flan›n
rüyalar›n› ve rüyalar›n
sembolik anlamlar›n›
inceleme tekni¤idir.

Aktar›m: Psikanaliz
sürecinde dan›flan›n kendisi
için önemli biri hakk›ndaki
hislerini ve düflüncelerini
terapiste yöneltti¤i zaman
ortaya ç›kan bir iliflkidir.

Katarsis: Dan›flan›n
psikoterapi sürecinde ilk
defa fark›na vard›¤›
düflünce ya da an›lar›
sonucunda yaflad›¤› duygu
boflal›m› deneyimidir.



veriflli zemin yarat›r. ‹çgörü, kiflinin bilinçd›fl› çat›flmalar›n kökenini anlamas› halin-
de yaflanan bir deneyimdir. Bu, bast›r›lan bir an›n›n hat›rlanmas› ile bir anda yafla-
nan dramatik bir deneyim de¤il, yavafl yavafl kiflinin kendini anlad›¤› bir süreçtir.
Abreaksiyon ve içgörü, birlikte görülmesi beklenen deneyimlerdir. Dan›flan, his-
setti¤ini anlamal›, anlad›¤›n› hissetmelidir. ‹flleme, terapi süreci boyunca farkl›
farkl› ba¤lamlarda ortaya ç›kan bilinçd›fl› çat›flmay›, dan›flan›n inkar etmeden yüz-
leflmesi ve bu durumlara olgun ve etkili yollardan tepki vermeyi ö¤renmesidir (At-
kinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 665-666).

Geleneksel psikanaliz, uygulamas› zor olan bir terapi yöntemidir. Terapi seans-
lar› fazlad›r. Terapist ve dan›flan haftada birkaç kez görüflürler ve bu görüflmeler
en az bir y›l sürdü¤ü gibi, birkaç y›l da sürebilir. Bu kadar yo¤un ve uzun bir sü-
reç gerektirdi¤i için, bu yöntem pahal›d›r. Di¤er bir zorluk da bu yöntemin akut
ruhsal s›k›nt›lar› olanlar için çok uygun olmamas›d›r. Çünkü bu kiflilerin acil yard›-
ma ihtiyaçlar› vard›r ve psikanaliz bu acil ihtiyaca cevap veremez (Smith ve ark.,
2003). Ayr›ca, psikanaliz, sözel becerileri geliflmifl e¤itimli insanlar için daha uygun
görünen bir yöntemdir. Bu da yöntemin kullan›m›nda bir s›n›rl›l›k yarat›r. Bunlar
ve benzeri problemler yüzünden, klasik psikanaliz bugün görece nadir uygulanan
bir psikoterapi yöntemidir. Günümüzde Yeni Freudçular taraf›ndan klasik psikana-
lizin de¤ifltirilmifl formu yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Bu de¤ifltirilmifl yöntem,
klasik yöntem gibi y›llar gerektirmez, aylar yeterlidir. Günümüzde kullan›lan yön-
temde dan›flan›n çocuklu¤una de¤il, flimdiki zamanda yer alan kiflisel iliflkilerine
odaklan›l›r. Serbest ça¤r›fl›m tekni¤i yerine dan›flanla önemli konular›n yüz yüze
tart›fl›ld›¤› bir teknik kullan›l›r. Bu yeni formunda, psikoterapist kritik noktalar› da-
n›flan›n görmesini beklemez, uygun zamanda kendisi söyler ve daha dolays›z yön-
lendirme yapar. Tüm bu de¤iflikliklere karfl›n ayn› kalan tek nokta psikoterapinin
amac›d›r. Amaç halâ dan›flanlar›n gizlenmifl güdü ve çat›flmalar›na dair içgörü ka-
zanmalar›na yard›m etmektir (Baron, 1996; Smith ve ark., 2003). 

‹nsanc›l Terapiler
‹nsanc›l yaklafl›m›n insan do¤as›na ait varsay›mlar› Freudçu yaklafl›m›n tersine
iyimserdir. Bu yaklafl›ma göre insan yap›c›, olumlu ve rasyonel bir varl›kt›r ve tüm
insanlar geliflme ve kendini gerçeklefltirme e¤ilimine sahiptir. ‹nsanc›l yaklafl›m, zi-
hinsel bozukluklar›n çevresel etmenlerin insan›n kiflisel geliflim ve kendini gerçek-
lefltirme e¤ilimini engellemesinden kaynakland›¤›n› ileri sürer. Buna göre, insanlar
kiflisel geliflimleri engellendi¤inde duygusal s›k›nt› yaflarlar ve uyum bozucu dav-
ran›fllar sergilerler. ‹flte insanc›l terapilerin amac› da, dan›flanlar›n›n kiflisel geli-
flimlerinin önünü açmalar›na yard›mc› olmakt›r. Di¤er bir deyiflle, dan›flan›n, ol-
mak istedi¤i kifli olmas›na yard›m etmektir. Bu da kiflinin olgunlu¤unu ve özerkli-
¤ini artt›rmakla gerçeklefltirilmeye çal›fl›l›r (Baron, 1996; Uba ve Huang, 1999). 

Psikodinamik terapilerin tersine insanc›l terapilerde kiflinin yaflant›lar› ve duyu-
gular› terapist taraf›ndan yorumlanmaz. Gerçekte, insanc›l terapistler terapi s›ras›n-
da aktif de¤illerdir, dan›flana ne yapmas› gerekti¤ini, neyin onlar için iyi oldu¤unu
söylemezler. Çünkü neyin kendisi için iyi oldu¤una, problemi nas›l çözece¤ine da-
n›flan›n sadece kendisi verir. Terapist burada sadece dan›flan›n kendisi hakk›nda
içgörü gelifltirmesi ve problemini çözmesi için kolaylaflt›r›c› rolü oynar. ‹nsanc›l te-
rapistler tüm bunlardan dolay› yard›m arayan kifliyi “hasta” olarak de¤il, “dan›flan”
olarak adland›r›rlar. 

En etkili insanc›l terapi yaklafl›m› 1940’larda Carl Rogers taraf›ndan gelifltirilen
dan›flan merkezli terapidir. Bu terapi her bireyin kendisi için en iyi uzman›n yine
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‹nsanc›l Terapiler: Zihinsel
bozukluklar›n normal
geliflim ve büyümeyi
engelleyen çevresel faktörler
dolay›s›yla ortaya ç›kt›¤›
görüflüne dayanan bir terapi
biçimidir.



kendisi oldu¤u ve kendi problemlerini kendilerinin çözme yetenekleri oldu¤u var-
say›m›na dayan›r. Terapi basit gibi görünür, ama uygulamada pek çok incelikleri
bar›nd›r›r. Terapinin en bafl›ndan itibaren terapistin dan›flan› de¤il, dan›flan›n ken-
disini de¤ifltirece¤i kabul edilir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Terapistin
yapabilece¤i tek fley, dan›flan›n uyum bozucu davran›fllar›ndan kurtulup uyum
sa¤lay›c› davran›fllar gelifltirmesine olanak veren bir ortam› sa¤lamaya çal›flmakt›r
(Geçtan, 1984: 231). Bu ortam› yaratmak için terapistin dan›flana koflulsuz sayg›
göstermesi, dan›flanla empati kurmas› ve içten olmas› gerekir. Daha önce de belir-
tildi¤i gibi, Rogers’a göre kiflinin do¤al geliflim ve kendini gerçeklefltirme e¤ilimi
çevre taraf›ndan engellenir. Çocuklukta kendini gerçeklefltirmeye çal›flma çabalar›,
sürekli büyüklerin beklentileriyle çat›fl›r. Kifli çocuklu¤unda, baflkalar› taraf›ndan
kabul edilen ve sevilen biri olmak için kendini ifade eden eylemlerden uzaklafl›p,
baflkalar›n›n beklentilerini karfl›lamaya yönelir. Bu, çocu¤a, kendisine verilen de-
¤erin koflullu oldu¤unu ö¤retir ve hissettirir. Örne¤in, kardefline yönelik düflman-
l›¤›n› sürdürecek olursa ebeveynleri taraf›ndan sevilmeyece¤ine inanan bir çocuk,
onlar›n sevgisini kaybetmemek için benli¤inin büyük k›sm›n› kaplayan duygu ve
deneyimlerini reddeder. Bu tür yaflant›lar, kiflinin geliflimini ve kendini gerçeklefl-
tirmesini engeller. Kifli, sevilmek ve kabul edilmek için sürekli olarak baflkalar›n›n
beklentilerine cevap vermeye çal›fl›r (Baron, 1996). ‹flte insanc›l terapi ortam›nda,
kifli, söylediklerinden ba¤›ms›z olarak terapist taraf›ndan kabul edildi¤ini ve kendi
deneyimlerine sayg› gösterildi¤ini hissetmelidir. Terapist dan›flan› hiçbir zaman
yarg›lamaz. Onaylama ya da onaylamama tepkileri vermez ve yorum yapmaz. Te-
rapistin dan›flana koflulsuz sayg› göstermesi ancak içtenlikli olursa amac›na ulafl›r.
Yani, buradaki kritik nokta, dan›flana kabul edici tutum göstermek de¤il, gerçek-
ten kifliyi oldu¤u gibi kabul etmektir. Dan›flan›na koflulsuz sayg› duyan terapist, rol
yapmaz ve kendisini olmad›¤› gibi göstermez. Bu içtenlik, ancak terapistin empa-
tik anlay›fl gelifltirmesiyle mümkün olur. Empatik anlay›fl, dan›flan›n iç dünyas›na
girerek, onun yaflad›¤› duygular› kendi içinde yaflamaya çal›flmas›d›r. Bu yaklafl›-
ma göre, reddedilme korkusu yaflamayan aksine varl›¤›n›n koflulsuz biçimde içten-
likle kabul edildi¤i ve sayg› gördü¤ü bir ortamda dan›flan, kendi duygular›n› anla-
yacak ve hatta daha önceden kiflili¤inin kabul edemedi¤i yanlar›n› kabul edecek,
k›sacas› kifli kendini bulacakt›r. Bu süreç sonunda da, uyum bozucu davran›fllar›n
ortadan kalkmas› ve kiflisel geliflim ve kendini gerçeklefltirme e¤iliminin do¤al yo-
luna girmesi beklenmektedir (Baron, 1996; Geçtan, 1984: 230). 

Dan›flan› merkez alan terapi yöntemi çeflitli aç›lardan elefltirilmektedir. Bu yön-
temde, dan›flandan dan›flana de¤iflen bir yaklafl›m yoktur, her zaman ayn› süreç iz-
lenir. Di¤er yandan dan›flan ne yaparsa yaps›n ona sayg› duymak, onu yaflam›n
gerçekli¤ine haz›rlamayabilir. Zira kifli toplumda da böyle koflulsuz sayg› görece¤i
beklentisine kap›labilir. Son olarak, bu terapi yöntemi, temelinde sa¤lam bir ku-
ram olmamas› yönünden de elefltirilir (Cücelo¤lu, 1993).

Davran›flç› Terapiler
Hem psikodinamik hem de insanc›l yaklafl›mlar dan›flanlar›n öznel hislerini ve bu
hislerin geçmifl yaflant›yla ba¤lant›lar›n› ortaya ç›karmaya odaklanan terapi yön-
temleridir. Bu yöntemlerin dan›flan›n davran›fllar›n› de¤ifltirmek gibi özel bir hedef-
leri yoktur. Çünkü bunlar, kiflide soruna yol açan›n kiflilik süreçleri oldu¤unu ve
e¤er bu süreçler de de¤ifliklik yarat›l›rsa zaten bu de¤iflikli¤in davran›fllara da yan-
s›yaca¤›n› varsaymaktad›rlar. Oysa davran›flç› terapiler bunlar›n tam aksine kifli-
nin yaflad›¤› problemlerin alt›nda yatan kiflilik süreçleriyle ilgilenmezler. Sorunun
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nereden kaynakland›¤›n› anlamak çok önemli de¤ildir. Örne¤in sosyal bir ortam-
da konuflmakta zorlan›yorsan›z bunun geçmifl deneyimlerinizle bir ba¤lant›s› ola-
bilir ve bir terapi sürecinde bu ba¤lant›lar ortaya ç›kar›labilir. Ancak davran›flç›lar
aç›s›ndan, bu ba¤lant›lar›n ortaya ç›kar›lmas› sosyal ortamlarda konuflma zorlu¤u-
nu ortadan kald›rmaya herhangi bir katk› sa¤lamayacakt›r (Atkinson, Atkinson ve
Hilgard, 1995). O halde, davran›flç›lar için önemli olan, problem haline gelmifl dav-
ran›fllar›n nedenlerini anlamak de¤il, bizatihi davran›fl›n kendisine odaklanmak ve
onu de¤ifltirmektir. Bu yaklafl›m aç›s›ndan, di¤er tüm davran›fllar gibi uyum bozu-
cu olanlar da ö¤renilmifl davran›fllard›r. Bu yüzden terapide amaç, ö¤renilmifl olan
uyumsuz davran›fllar› ortadan kald›rmak ve yerine uyum sa¤lay›c› davran›fllar› koy-
makt›r. Di¤er bir deyiflle, davran›flç› terapi, yeni ve uyumlu davran›fllar›n dan›flana
ö¤retildi¤i bir süreçtir. Davran›flç› yaklafl›ma göre, bir kez uyumu bozan davran›fl
ortadan kalkt›¤›nda kifliyi terapiye yönlendiren problem de ortadan kalkm›fl ola-
cakt›r (Baron, 1996). 

Davran›flç›lar, terapilerinde ö¤renme ünitesinde incelenen çeflitli ö¤renme me-
kanizmalar›n› kullan›rlar. Bu mekanizmalar›n kullan›m› çeflitli davran›flç› terapi
tekniklerinin gelifltirilmesine yol açm›flt›r. Burada ele al›nan davran›flç› terapi tek-
nikleri sistematik duyars›zlaflt›rma, itici uyar›c›larla koflullama, giriflkenlik e¤itimi
ve edimsel koflullamaya dayal› terapilerdir. 

Sistematik Duyars›zlaflt›rma
Bu terapi tekni¤i en çok korku ya da fobilerin tedavisinde kullan›l›r (Fobiler için
bkz. 6 ünite). Korku ya da fobi bir tür karfl›t koflullama ile ortadan kald›r›lmaya ça-
l›fl›l›r. Karfl›t koflullama istenilmeyen bir davran›fl›n karfl›s›na istenen bir davran›fl›
koyarak güçlendirmek ve böylece istenmeyen davran›fl› zay›flatmak demektir. Ör-
ne¤in kifli bir durumda çok kayg› duyuyorsa kayg›ya özgü fizyolojik ve psikolojik
tepkiler verecektir. ‹flte terapide de amaç, bu kayg› tepkilerini zay›flatmak, onun
yerine kayg› tepkileriyle ayn› anda var olamayacak, kayg›ya z›t olan tepkileri ö¤-
retmek ve güçlendirmektir. Yani, e¤er dan›flana kayg› duydu¤u durumda gevfle-
mesi ö¤retilirse ve gevfleme tepkileri güçlendirilirse kifli ayn› anda hem kayg›l›
hem de gevflemifl olamayaca¤› için kayg› tepkilerinin yerine gevfleme tepkilerini
koymufl ve terapi baflar›ya ulaflm›fl olacakt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Sistematik duyars›zlaflt›rma tekni¤inde öncelikle dan›flana vücudunu bilinç-
li olarak nas›l gevfletece¤i ö¤retilir. Daha sonra söz konusu fobik durum için bir
korku hiyerarflisi kurulur. Yani, fobi gelifltirilmifl olan nesne ya da duruma iliflkin
olaylar en düflük korku düzeyinden en yüksek korku düzeyine kadar listelenir. Ör-
ne¤in, difl doktoruna gitme konusunda ciddi korku duyan bir insan için bu liste difl
doktorunda randevu alma, difl doktorunun muayenehanesine gitme, muayeneha-
nede bekleme, diflçi koltu¤una oturma ve difle müdahale edilmesi gibi basamak-
lardan oluflabilir. Dan›flandan ilk önce çok az korku yaratan durumu zihninde can-
land›rmas› ve bunu canland›r›rken gevfleme egzersizlerini uygulamas› istenir. Bu-
rada verilen örnek üzerinden göstermek gerekirse dan›flan önce difl doktorundan
randevu ald›¤›n› zihninde canland›r›r ve bunu yaparken de gevfleme egzersizleri-
ni uygular. Bir kez bu basamakta gevflemeyi baflard›¤›nda art›k s›ra daha sonraki
basama¤a gelmifl olacakt›r. Dan›flan, en yo¤un kayg› duydu¤u basamakta (örne¤i-
mizde bu, difl doktorunun difle müdahale etti¤i basamakt›r) gevflemeyi baflard›¤›n-
da terapi hedefine ulaflm›fl olur. 

Araflt›rmalar sistematik duyars›zlaflt›rma tekni¤inin fobi ve korkular› yenmede
baflar›l› oldu¤unu göstermifltir. Bu tekni¤in, gevfleme egzersizlerinden çok korku
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tepkisinin sönmeye maruz b›rak›lmas›ndan dolay› baflar›l› oldu¤u ileri sürülmekte-
dir. Kifli korktu¤u bir durumu gerçekte tehlike alt›nda de¤ilken s›k s›k zihninde
canland›rd›¤›ndan, klasik koflullamadaki sönme ilkesi gere¤ince, zihnindeki koflul-
lu uyar›c› ile koflulsuz uyar›c› aras›ndaki ba¤ zay›flam›fl olacakt›r (Bkz. Psikoloji 6
ünite). E¤er sistematik duyars›zlaflt›rmada oldu¤u gibi kayg›lar›m›z› zihnimizde
canland›rarak azaltabiliyorsak, o halde kayg› ya da korkuyu yaratan durumla yüz-
leflmek daha iyi sonuç vermelidir. Gerçekten de baz› terapistler, korku hiyerarflisi
listesini zihinde canland›rma ile de¤il, gerçek hayatta uygulaman›n daha etkili ol-
du¤unu düflünmektedirler. Bu, korkular›n üstüne gidilmesi gerekti¤ine dair sa¤du-
yusal bilgiye çok uygun bir düflüncedir (Morris, 2002).

‹tici Uyar›c›larla Koflullama
Klasik koflullama ilkelerinin uyguland›¤› ikinci bir terapi tekni¤i de itici uyar›c›-
larla koflullamad›r. Temelde cezaya dayanan bu teknik daha çok alkolizm, flifl-
manl›k ve afl›r› sigara içme gibi durumlarda uygulanmaktad›r. Terapinin hedefi,
önceleri haz veren davran›fl›n itici bir uyar›c›yla yani cezayla efllefltirilmesiyle bir-
likte art›k haz verici olmaktan ç›k›p nahofl duygulara yol açmakt›r. Böylece isten-
meyen davran›fl ortadan kald›r›lm›fl olacakt›r. Örne¤in alkolizmin tedavisinde an-
tabuse ad› verilen bir ilaç kullan›lmaktad›r. Bu ilaç al›nd›¤›nda alkol tüketilirse bafl
a¤r›s›, mide bulant›s› ve kusmaya neden olmaktad›r. Alkolizm tedavisi görenler bu
ilac› doktorun verdi¤i dozlarda al›p alkol tüketirlerse, alkol kullan›m› kötü yaflan-
t›larla efllefltirilmifl olacak ve kifli alkol al›m›n› azaltacak ve kesecektir. Ancak, el-
bette kifli tedavi s›ras›nda verilen dozda ilac› almazsa ya da ilac› tamamen b›rak›r-
sa alkolü b›rakma hedefine ulafl›lamayacakt›r. Bu yüzden bazen dan›flanla terapist
aras›nda bu tedavinin uygulanmas› ve uyguland›¤› takdirde dan›flan›n ödüllendiril-
mesi için yaz›l› bir anlaflma yap›l›r (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

Bu teknik yukar›da söz konusu edilen durumlarda baflar›l› sonuçlar verse bile
uzun süreli etkileri konusunda flüphe yaratmakta ve bu yüzden günümüzde kulla-
n›m› azalmaktad›r. Ö¤renme ünitesinden hat›rlayaca¤›n›z gibi ceza, davran›fl› uzun
süreli olarak ortadan kald›rmada uygun bir yöntem de¤ildir. Zira ceza ortadan
kalkt›¤›nda istenmeyen davran›fl büyük olas›l›kla tekrar görülebilir. Ayr›ca, itici
uyar›c›larla koflullama kifliye ac› veren bir uygulama oldu¤u için de tart›flmal› bir
tekniktir (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

Giriflkenlik E¤itimi
Klasik koflullaman›n karfl›t koflullama ilkesi, sistematik duyars›zlaflt›rmaya az çok
benzer biçimde giriflkenlik e¤itiminde de kullan›lmaktad›r. Baz› kifliler sosyal or-
tamlarda kendi duygu, düflünce ve isteklerini ifade etme zorlu¤u çekerler, isteme-
dikleri halde di¤erlerinin isteklerine boyun e¤ebilirler ve dolay›s›yla sosyal iliflki-
lerde kendilerini güvensiz ve yetersiz hissedebilirler. ‹flte giriflkenlik e¤itiminin
amac›, kiflinin kendisinde kayg› yaratan bu tür sosyal etkileflim durumlar›yla bafla
ç›kmas›n› sa¤lamakt›r. Di¤er bir deyiflle, bu terapi tekni¤i, kiflinin belirli sosyal et-
kileflim durumlar›ndaki kayg›s›n› azaltmay› ve bu durumlarda güvenli ve yeterli bir
davran›fl sergilemesini hedefler (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu,
1993).

Giriflkenlik e¤itiminde, ilk önce dan›flan›n en çok hangi sosyal durumlarda kay-
g› duydu¤u belirlenir. Sonra dan›flan ve terapist bu sosyal durumlar›n her birinde
güvenli ve “do¤ru” davran›fl tarz›n›n ne oldu¤unu birlikte bulmaya çal›fl›rlar. Bu,
belirli bir sosyal durumun terapi odas›nda canland›r›lmas› ve terapistin de rolünü
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oynamas›yla gerçeklefltirilir. Örme¤in iflyerinde patronunun yapt›¤› bir haks›zl›¤a
sesini ç›karamayan dan›flan, terapi esnas›nda terapisti patronu yerine koyarak
onun karfl›s›nda yeni ve etkili bir davran›fl tarz› gelifltirmeye çal›fl›r. Bu mizansen
içinde, dan›flan yeni ö¤rendi¤i ve etkili oldu¤una karar verdikleri davran›fl tarz›n›n
defalarca al›flt›rmas›n› yapar. Dan›flan söz konusu davran›fl› kendinden emin ve ra-
hat bir flekilde gerçeklefltirdi¤inde art›k o sorun çözülmüfl kabul edilir ve terapi
sonland›r›l›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993).

Araflt›rmalar giriflkenlik e¤itiminin sosyal etkileflimlerdeki problemleri çözmede
etkin bir yöntem oldu¤unu göstermifltir. Ancak bu yöntemin s›n›rl› bir etkisi oldu-
¤unu da kabul etmek gereklidir. ‹flyerinde patronu karfl›s›nda düflüncelerini gü-
venli bir biçimde ifade etmeyi ö¤renen bir kad›n çal›flan, evde ayn› davran›fl› efli
karfl›s›nda gösteremeyebilir. Di¤er bir deyiflle, bir kifli bir sosyal etkileflim duru-
munda güvenli davran›fl sergilemeyi ö¤renirken di¤er durumda ayn› davran›fl› ser-
gileyemez. Dolay›s›yla, giriflkenlik e¤itimini, dan›flan›n sorun yaflad›¤› di¤er sosyal
etkileflim durumlar› için de uygulamak gerekir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995; Cücelo¤lu, 1993).

Edimsel Koflullamaya Dayal› Terapiler
Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi bu gruptaki terapiler edimsel koflullama ilkelerini kul-
lan›rlar. Di¤er bir deyiflle, bireyin istenmeyen davran›fllar› b›rak›p istenen davran›fl-
lar› ö¤renmesi bir tedavi yöntemi olarak kullan›l›r. 

Edimsel koflullamaya dayanan terapi tekniklerinden birisi simgesel ödül bi-
riktirmedir. Simgesel ödül biriktirme tekni¤i okul ve hastane gibi koflullar›n ko-
layca kontrol edilebildi¤i kurumlarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bu kurumlarda ö¤-
renciler ya da hastalar istenen ve uygun davran›fllar› için ödül olarak puan ya da
marka al›rlar. Daha sonra bu puan ya da markalar kiflilerin istedikleri ve hofllan-
d›klar› faaliyet ya da nesnelerle de¤ifltirilir (tv izleme, hafta sonu izinli olarak d›fla-
r›ya ç›kma, kantinden yiyecek alma vb.). Örne¤in ilk okulda yerine duramayan,
dikkat problemi olan ve ödevlerini yapmayan bir çocukta simgesel ödül biriktirme
tekni¤i uygulanabilir. Bu durumda, önce çocuk için pekifltirme verilecek davran›fl-
lar›n tan›mlanmas› gerekir. Bunlar örne¤in, s›ras›nda hiç kalkmadan on dakika
oturma, bir sayfa okuma yapmak, tahtadaki ödevleri defterine geçirme vb. gibi
davran›fllar olabilir. Ö¤retmen ya da terapist, tan›mlanan her davran›fl› yapt›¤›nda
ö¤renciye daha sonra sevdi¤i bir nesne ile de¤ifltirilmek üzere marka verir. Gün
sonunda biriktirilen markalar de¤erlendirilerek ö¤renciye ödülü verilir. Bu yön-
tem, ak›l hastanelerinde yatan kronik hastalar›n giyinmek, di¤er hastalarla iletiflim
kurmak, sorun ç›karmamak vb. davran›fllar› göstermeleri için baflar› ile uygulan-
maktad›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993).

‹stenen davran›fllar›n pekifltirilmesi için o davran›fl›n kendili¤inden ortaya ç›k-
mas› gerekir. Oysa baz› durumlarda terapistin pekifltirmek istedi¤i davran›fl dan›-
flan taraf›ndan çok az gösterilir ya da hiç gösterilmez. Bu gibi durumlarda di¤er bir
edimsel koflullama tekni¤i olarak davran›fl› flekillendirme kullan›labilir. Davran›fl›
flekillendirme tekni¤inde, hedef davran›fla yak›n davran›fllar›n ödüllendirilip, hedef
davran›fla uzak davran›fllar ödüllendirilmeyerek kiflinin aflamal› olarak hedef dav-
ran›fla yak›nlaflt›r›lmas›d›r. Okumay› sevmeyen bir çocu¤un okumas›n› sa¤lamak
için belki masan›n bafl›nda on dakika oturma, kitab›n resimlerine bakma vb. gibi
kitaba yöneltecek davran›fllar› ödüllendirilerek sonuçta hedef davran›fl› ortaya ç›-
karmas› sa¤lanabilir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).
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Biliflsel Terapiler
Modern psikolojide en önemli görüfllerden birisi, biliflsel süreçlerin duygu ve dav-
ran›fl üzerinde güçlü etkileri olmas›d›r. Di¤er bir deyiflle ne düflündü¤ümüz, ne his-
setti¤imizi ve ne yapt›¤›m›z› önemli ölçüde belirlemektedir. Bu görüfle dayanan bi-
liflsel terapistler pek çok zihinsel bozuklu¤un yanl›fl ya da çarp›t›lm›fl düflünce sü-
reçlerinden kaynakland›¤›n› iddia etmektedirler. ‹flte biliflsel terapilerde hedefle-
nen de bu düflünceleri de¤ifltirmektir. Düflünceler de¤ifltirilirse hastal›¤›n da orta-
dan kalkaca¤› varsay›lmaktad›r (Baron, 1996).

Ancak davran›flç› psikologlar düflüncenin uyumsuz davran›fla yol açt›¤›n› kabul
etmezler ve bu yüzden düflünce gibi gözlenip ölçülemeyen bir de¤iflken yerine, la-
boratuvarda denenmifl edimsel koflullama kavramlar›n› daha fazla tercih ederler
(Cücelo¤lu, 1993). Direkt olarak davran›fl› de¤ifltirmeyi hedefleyen ve bireyin dü-
flünme süreçlerine ilgi göstermeyen davran›flç› psikologlara karfl›n, pek çok davra-
n›flç› psikolog, düflüncelerin, beklentilerin ve olaylar›n yorumlar›n›n davran›fl› or-
taya ç›karmada etkili olduklar› kabul etmekte ve art›k biliflsel unsurlar› da terapile-
rine eklemektedirler (Smith ve ark., 2003).

Biliflsel terapi yöntemleri psikodinamik ve insanc›l terapilerden de çeflitli flekil-
lerde ayr›l›r. Biliflsel terapiler dan›flan›n bilinçd›fl›na ya da çocukluk deneyimlerine
odaklanmazlar. Bu terapiler yap›land›r›lm›fl ve zaman aç›s›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r.
Biliflsel terapistler dan›flanlar›na yönerge verirler, ev ödevleri verirler ve dan›flanla-
r›n›n kendilerine özgü hedefler koymalar›na yard›mc› olurlar (Uba ve Huang,
1999).

Biliflsel terapistler taraf›ndan uygulanan temel teknik biliflsel yeniden yap›lan-
d›rmad›r. Bu teknik, sistematik bir biçimde uyum bozucu düflüncelerin yerine
uyum sa¤lay›c› düflünceleri koymay› içerir. Temel teknik ayn› olsa da biliflsel tera-
piler, bu tekni¤i uygulama aç›s›ndan birbirlerinden farkl›lafl›rlar. Ellis taraf›ndan
gelifltirilen mant›ksal-duygusal terapide, dan›flanlar›n mant›ks›z fikirleri b›rak-
mas› için mant›k, otorite ve ikna kullan›l›r. Ellis (akt. Uba ve Huang, 1999), insan-
lar›n gerçekçi olmayan beklentiler, mant›ks›z fikirler ya da kendilerinden yüksek
düzeyde beklentilere sahip olduklar› için hastaland›klar›na inanmaktad›r. Ellis’e
göre, pek ço¤umuz herkes taraf›ndan sevilmek, baflar›l› olmak vb. konusunda
mant›ks›z fikirlere sahibiz. Ellis, bir yandan sevgi, baflar›, güvenli ve rahat bir flekil-
de yaflamak için duydu¤umuz arzular›n gayet normal oldu¤unu ileri sürer. Ama
öte yandan bu arzular› doyurmak çok zordur ve genellikle hayal k›r›kl›¤›na u¤ra-
r›z. ‹flte mant›ks›z düflünme de, yaflamdaki bu kaç›n›lmaz hayal k›r›kl›klar›na karfl›
gelifltirilmifl uyum bozucu tepkilerdir. Mant›ks›z düflünceler farkl› flekillerde ortaya
ç›kar, ama bunlar› birlefltiren en temel unsur, gayet makul olan arzular› bir zorun-
luluk haline getirme e¤ilimidir. Bu e¤ilim, “Mutlu olmak için baflar›l› olmal›y›m.”,
“Herkes taraf›ndan sevilmeliyim.” gibi düflüncelerle örneklendirilebilir. Bununla
iliflkili baflka bir e¤ilim de belirli olaylar›n olmas› ya da olmamas› durumunu geri-
ye dönülemez bir felaket gibi düflünmemizdir. Örne¤in “Bu s›navdan geçemezsem
mahvolurum.” ya da “Bu ifle giremezsem hayat›m biter.” gibi düflüncelerdir bura-
da söz konusu olan. Asl›nda Ellis’in terapisine kaynakl›k eden bu düflüncelerin
kendi yaflam koflullar›yla ilgili oldu¤u söylenebilir. Ellis pek çok sa¤l›k problemiy-
le savaflarak bu düflüncelere ulaflm›fl gibidir. fieker hastal›¤›, iflitme kayb›, görme-
de problem yaflan Ellis, mant›ks›z düflüncelerden kurtulmak için kendine terapö-
tik tekni¤ini uygulam›flt›r. “Benim sorunlar›m beni eksik, yetersiz bir birey haline
sokuyor.” gibi düflünmekten çok “Bu sorunlar beni mutlu bir hayat yaflamaktan al›-
koymaz.” gibi düflünmeyi seçmifltir (Uba ve Huang, 1999).
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Biliflsel Terapiler: Dan›flan›n
davran›fllar›n› de¤ifltirmenin
bir yolu olarak, yaflant›s› ile
ilgili düflüncelerinin
de¤ifltirilmesine önem veren
bir terapi türüdür. 

Mant›ksal-Duygusal Terapi:
Terapistin, dan›flan›
mant›ks›z fikirlerden
vazgeçirmenin bir yolu
olarak mant›k, otorite ve
iknan›n kullan›ld›¤› bir
biliflel terapi biçimidir.



Mant›ksal-duygusal terapistler dan›flanlar›na düflüncelerin nas›l duygulara yol
açt›¤›n› gösterirler ve onlara düflünceleri de¤ifltirerek duygular›n› da de¤ifltirebile-
ceklerini ö¤retirler. Terapist bunu ilk önce dan›flan›n ifllevsel olmayan düflüncesi-
ni bularak gerçeklefltirir. Dan›flan›n uyumsuz olan düflüncesini saptad›ktan sonra,
bu düflüncenin arkas›ndaki örüntü ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›l›r. Bu, bu düflünceyi
tetikleyen ya da harekete geçiren olay› saptamak, dan›flan›n tetikleyici olaydan
sonra gelifltirdi¤i inançlar› saptamak ve dan›flan›n inançlar›n›n sonuçlar›n› sapta-
may› içerir. Hedef davran›fl ya da duygunun arkas›ndaki bu düflünce örüntüsü bir
kez saptand›ktan sonra, psikoterapist dan›flan› bu uyum bozucu düflünceyi b›rak›p
yerine ifllevsel bir düflünce edinmesi için uzmanl›ktan kaynaklanan otoritesini kul-
lanarak ikna etmeye çal›fl›r (Uba ve Huang, 1999).

‹kinci bir biliflsel terapi tekni¤i, asl›nda psikodinamik terapi e¤itimi alm›fl olan
psikiyatrist Aaron Beck taraf›ndan gelifltirilmifltir. Biliflsel-davran›flsal psikoterapi
ad› verilen bu terapi yöntemi özellikle depresyonun önemli bir biliflsel bilefleni ol-
du¤u görüflüne dayan›r. Buna göre, depresyon, en az›ndan k›smen insan›n kendi
bindi¤i dal› kesen ve çarp›k düflüncelere sahip olmas› sonucu ortaya ç›kar. Ellis gi-
bi Beck de depresif kiflilerin problemlerinin kendileri, çevreleri ve gelecek hakk›n-
daki mant›ks›z düflünceler oldu¤unu varsayar. Üstelik, bu çarp›t›lm›fl düflünce bi-
çiminin, karfl›t kan›tlar›n varl›¤›na ra¤men devam etti¤ini ileri sürer. Depresyonda-
ki düflünce biçimi s›n›rl› bir bilgi temelinde afl›r› genellemeler yapmak (insan›n bir
alandaki baflar›s›zl›¤›ndan kalkarak kendini de¤ersiz bir insan olarak görmesi),
herhangi bir olumlu olay ya da baflar›y› bir istisna olarak de¤erlendirmek, seçici al-
g›yla dünyan›n tehlikeli ve tehdit edici bir yer oldu¤una inanmak, istenmeyen bir
olay›n önemini sanki dünyan›n sonuymufl gibi abartmak, ya hep ya hiç mant›¤› ile
düflünmek gibi e¤ilimleri kapsar (Baron, 1996). 

Biliflsel-davran›flsal terapide de mant›ksal-duygusal terapide oldu¤u gibi man-
t›ks›z düflünceler mant›kl› olanlarla de¤ifltirilmeye çal›fl›r ama izledikleri yol farkl›-
d›r. Mant›kl›-duygusal terapinin tersine, Beck, biliflsel-davran›fl terapide, dan›flana
mant›ks›z düflüncelerinin temelsiz oldu¤unu kan›tlamaya çal›flmaz. Bunun yerine,
dan›flanla birlikte dan›flan›n bunlar hakk›ndaki varsay›mlar›n›, inançlar›n› ve bek-
lentilerini saptamaya ve bu tür düflünceleri test etmenin yollar›n› bulmaya çal›fl›r.
Çal›flmalardan elde edilen kan›tlar, biliflsel-davran›fl terapisinin depresyonlu kifliler-
de önemli ölçüde iyileflme sa¤lad›¤›n› göstermektedir (Baron, 1996).

Grup Terapileri
Buraya kadar sözü edilen terapiler, farkl› psikolojik kuramlara dayanan yaklafl›m-
lar olmas› nedeniyle birbirlerinden farkl›lafl›rlar. Oysa grup terapileri bu terapi tür-
lerinden biri de¤ildir. Grup terapileri bireysel terapilerle ayr›m› içinde anlam kaza-
n›r. Genel olarak terapi deyince, hangi tür terapi olursa olsun terapist ve dan›flan›n
bire bir biraraya geldi¤i ve dan›flan›n problemine çözüm yollar› ürettikleri süreç
anlafl›l›r. Oysa grup terapileri, birden çok dan›flan›n ve terapistin biraraya gelme-
siyle gerçeklefltirilir. Ve grup terapilerinde de bireysel terapilerde oldu¤u gibi fark-
l› psikolojik yaklafl›mlara dayanan teknikler kullan›l›r. Di¤er bir deyiflle, psikanali-
tik, insanc›l, davran›flç› yönelimli psikologlar, kendi tekniklerini gruba uygulanabi-
lecek biçimde de¤ifltirmifllerdir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Psikolojide grup terapileri 1950’lerden önce pek s›k kullan›lan bir yöntem de-
¤ildi. Son 40-50 y›l içinde bu yöntem yayg›nl›k kazanm›flt›r. Yayg›nlaflmas›n›n ne-
deni, grup terapilerinin bireysel terapiye göre birtak›m avantajlara sahip olmas›d›r.
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Biliflsel-Davran›flç› Terapi:
Mant›ks›z ya da çarp›t›lm›fl
fikirlere karfl› ç›kmak için,
dan›flanlar›n kan›tlar
keflfetti¤i bir terapi
biçimidir. 

Grup Terapileri:
Dan›flanlar›n düzenli olarak
bir araya gelip etkileflimde
bulunduklar›, kendi duygu
ve davran›fllar›n› birbirlerine
aktarma yoluyla kendileri
hakk›nda içgörü
gelifltirdikleri bir terapi
türüdür.



Grup terapilerinde bir defada birden çok dan›flan yer ald›¤› için terapist, zaman-
dan tasarruf sa¤lar. Çünkü bir defada çok say›da dan›flana yard›mc› olma imkan›
ortaya ç›kar. Dan›flan aç›s›ndan ise bireysel olsa maddi nedenlerle ulaflamayaca¤›
bu hizmete daha makul miktarda parayla ulaflma imkan› do¤ar. Grup terapilerine
kat›lan bireyler, baflkalar›n›n da benzer problemleri ya da hatta daha ciddi prob-
lemleri oldu¤unu görerek rahatlarlar ve bu deneyim kendi sorunlar›n› abartmadan
daha do¤al biçimde de¤erlendirmelerine olanak sa¤lar. Di¤er yandan grup içinde
olmak, günlük hayatta baflka türlü elde edemeyecekleri bir destek ve güven hissi
gelifltirmelerine yard›mc› olur. Grup içinde kendi deneyimlerini de¤ifl tokufl ettik-
lerinden, dan›flanlar baflkalar›n›n deneyimlerinden ö¤renme f›rsat› bulurlar ve yine
bu sayede iletiflim de dahil olmak üzere pek çok sosyal beceri kazan›rlar (Atkin-
son, Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993).

Yukar›da da belirtildi¤i gibi grup terapileri, her terapi türünün kendi teknikle-
rini grup ortam›na uyarlamas›yla gelifltirilmifltir. Psikodinamik grup terapileri için-
de en popüler olan› psikodramad›r. Bu terapi formunda, bireyler di¤er grup üye-
lerinin önünde problemlerini eylemlerle anlat›rlar. ‹çinde rol oynama, aynalama
gibi çeflitli tekniklerin kullan›ld›¤› psikodramada amaç, kiflinin çeflitli durumlarda
nas›l davrand›¤›n› ve neden böyle davrand›¤›n› kendisine göstermektir. Psikanali-
tik terapilere yap›lan elefltirilerin ayn›s› psikodramaya da yap›lmaktad›r. Di¤er yan-
dan, etkililikleri kan›tlanm›fl olan davran›flsal grup terapileri, belirli davran›flsal
problemleri çözmek üzere temel ö¤renme ilkelerinin uyguland›¤› terapilerdir. Bu
tür terapiler özellikle bireylere temel sosyal becerileri ö¤retmek konusunda bafla-
r›l›d›rlar. Bireyin kendi haklar›n› savundu¤u giriflkenlik e¤itimleri de bu tür baflar›-
l› davran›flsal grup terapileri için bir örnektir. Giriflkenlik e¤itimlerinde bireyler
duygular›n› nas›l ifade etmeleri gerekti¤i hakk›nda pratik yaparlar (Baron, 1996).
Kendi terapötik tekniklerini grup ortam›na uyarlamada en iddial› olan psikologlar
insanc›l yönelimli olanlard›r. Bu psikologlar›n uygulad›klar› teknik etkileflim
gruplar›d›r. T-Grubu olarak da bilinen bu teknik bafllang›çta terapötik amaçla ge-
lifltirilmemifl olsa da daha sonra grup terapilerinin temeli haline gelmifltir. Bu grup
terapisi tekni¤inde amaç, bireyler aras›nda olabildi¤ince aç›k ve dürüst bir duygu
al›flveriflini sa¤lamakt›r. Grup üyelerinden duygular›n› ket vurmadan olanca aç›kl›-
¤›yla ifade etmeleri istenir. Daha önceleri baflkalar›n›n önünde sergileyemedikleri
tutum ve hisleri burada göstermeleri istenir. Bu yüzden bu gruplarda öfkelenmek,
ba¤›rmak, a¤lamak ya da di¤erine dokunmak gibi “afl›r›” görülebilecek davran›fllar
sergilenebilir. Etkileflim gruplar›n›n psikolojik olarak sa¤l›kl› insanlarda ifle yarar
oldu¤u ama duygusal sorunlar› olan insanlara yard›mc› olmad›¤› belirtilmektedir
(Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Grup terapilerinin özel bir türü de aile terapileridir. Psikologlar genellikle
problemleri olan bireylerin tek bafl›na de¤il de, ailesiyle birlikte terapiye al›nmas›-
n›n daha iyi sonuç verdi¤ini kabul ederler. Zira bireyin sorunlar›n›n ailedeki daha
genel uyum bozuklu¤unun bir parças› oldu¤u varsay›l›r. Aile terapilerinin temel
amac› aile bireyleri aras›ndaki iletiflimi artt›rmakt›r. Aile terapistleri, aile bireyleri
aras›ndaki çat›flmalar› azaltmaya, birbirleri aras›ndaki hisleri aç›kça ifade edebilme-
lerini sa¤lamaya ve birbirlerini anlamalar›na ve problemlere ortak çözüm yollar›
üretmelerine yard›mc› olmaya çal›fl›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Morris,
2002). 
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Psikodrama: Bireylerin
problemlerini grup
arkadafllar› önünde eyleme
dökerek d›flar› vurdu¤u
psikodinamik grup terapisi
biçimidir. 

Etkileflim Gruplar›:
Bireylerin di¤er grup
üyelerine nas›l hissetiklerini
tam olarak söylemelerini
teflvik eden bir grup terapisi
biçimidir. Kiflinin kendi
davran›fl›n› anlamas›n›
sa¤layarak ve kiflisel
iliflkilerde dürüstlük ve
aç›kl›¤› artt›rarak kiflisel
geliflimi teflvik etmek üzere
gelifltirilmifltir.

Aile Terapileri: Aile
bireylerinden birinin
sorunlar› için tüm ailenin en
az›ndan k›smen sorumlu
oldu¤u ve aile bireylerinin
tümünün davran›fl›ndaki
de¤iflikliklerin, sorunlu olan
birey kadar di¤er aile
bireyleri için de yarar
sa¤layaca¤› görüflüne
dayanan bir grup terapisi
türüdür. 



PS‹KOTERAP‹LER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
fiimdiye kadar ele al›nan psikoterapi türlerinin zihinsel bozukluk ya da söz konu-
su psikolojik problemin do¤as›na iliflkin anlay›fllar›na ve terapide ulaflmak istedik-
leri hedefe göre birbirlerinden farkl›laflt›klar› oldukça aç›kt›r. Bu terapi yöntemle-
rinin kendi aralar›nda yap›lacak bir karfl›laflt›rma, bu yöntemlerin hangi boyutlarda
ve nas›l farkl›laflt›klar›n› daha aç›k ortaya koyacakt›r. Ancak, her bir terapi türü
kendi içinde de pek çok farl›l›k bar›nd›rd›¤› için bu karfl›laflt›rma burada çok kaba-
ca üç terapi anlay›fl› aras›nda yap›lm›flt›r: Psikanaliz, insanc›l terapiler ve davran›fl-
ç› terapiler. Psikodinamik terapilerin tümünü temsil etmese de bu terapilerin kö-
keni olarak psikanaliz ele al›nm›fl, di¤er yandan farkl› tekniklere ve önceliklere sa-
hip olsalar da biliflsel terapiler davran›flç› terapilere dahil edilmifltir. Psikanalitik, in-
sanc›l ve davran›flç› terapiler birbirlerinden biyolojik faktörlere verdikleri önem,
özne olarak insan›n çeflitli faktörler taraf›ndan belirlenmifl mi yoksa seçme özgür-
lü¤ü olan bir varl›k m› oldu¤u, çocukluk yaflant›lar›n›n önemi, “flimdi ve burada”ki
yaflant›lar›n önemi ve terapiye koyduklar› hedefler yönünden ayr›l›rlar. Psikanali-
tik terapiler insan›n gelifliminde ve ruhsal problemlerin ortaya ç›k›fl›nda biyolojik
faktörlere önemli bir rol atfederken, insanc›l ve davran›flç› psikoterapilerde biyolo-
jik faktörler önemli bir role sahip de¤ildir. Hem psikanalitik hem de davran›flç› te-
rapiler, birbirlerinden farkl› flekillerde de olsa insan›n davran›fllar›n›n güçlü bir bi-
çimde belirlendi¤ini kabul ederler. Psikanalitik bak›fl için belirleyici olan biyoloji,
davran›flç› bak›fl için ise çevredir. Oysa insanc›l psikologlar insan›n herhangi bir
faktör taraf›ndan belirlendi¤ine inanmazlar, bu bak›fl aç›s›ndan insanlar daima seç-
me özgürlü¤üne sahiptir. Psikoterapide çocukluk yaflant›lar›n›n flimdiki problem-
lerle ba¤lant›land›r›lmas› psikanalitik yaklafl›m için merkezi bir önem arz eder, in-
sanc›l psikologlar için de bu yaflant›lar önemlidir ama psikanalizdeki kadar merke-
zi de¤ildir. Di¤er yandan davran›flç› bak›fl için psikoterapide çocukluk yaflant›lar›-
n›n ortaya ç›kar›lmas›na gerek bile yoktur. “fiimdi ve burada” olana odaklanma in-
sanc›l terapiler için çok önemlidir. Bu bak›fl aç›s›ndan insan›n flimdiki yaflad›¤› ha-
liyle problemleri ele al›nmal›d›r. Oysa psikanaliz için “flimdi ve burada” olan›n hiç-
bir önceli¤i yoktur. Bu boyut, davran›flç›lar içinse insanc›l psikologlar kadar olma-
sa da önemlidir. Son olarak, bu üç yaklafl›m terapiye koyduklar› hedef aç›s›ndan
farkl›lafl›rlar. Psikanalitik terapi için ortada bir patoloji yani hastal›k vard›r ve tera-
pinin hedefi bu hastal›¤› iyi etmektir. Oysa insanc›l psikologlar dan›flan›n yaflad›¤›
problemleri “hastal›k” olarak tan›mlamazlar ve terapiye gelen kifliyi de “hasta” ola-
rak tan›mlamazlar. Bunun yerine, insanc›l terapilerde dan›flan›n yaflad›¤› proble-
min çözümü için yönlendirme yapmadan yard›mc›l›k rolü üstlenilir. Terapinin he-
defi “hastal›k iyilefltirmek” de¤il, dan›flan›n yaflad›¤› problemlerin üstesinden gel-
mesine ve kiflili¤ini gelifltirmesine yard›mc› olmakt›r. Davran›flç›lar için de “hasta-
l›k” yoktur. Hastal›k yerine sadece “uyumsuz davran›fl” vard›r. Onlar da hastal›¤›
iyi etme hedefine de¤il dan›flana uyumlu davran›fl› ö¤reterek, ö¤renme temelinde
dan›flan›n geliflmesi hedefine ulaflmaya çal›fl›rlar (Baron, 1996). 

Terapi yöntemleri birbirlerinden bu kadar farkl›lafl›yorsa do¤al olarak ilk akla
gelecek soru hangi terapi yönteminin daha etkili oldu¤udur. Ancak bu soruyu tar-
t›flmadan önce terapinin “etkili olmas›”ndan ne kastedildi¤ini tart›flmak gerekir.
E¤er psikoterapinin hedefine ulaflmas›ndan ya da baflar›l› olmas›ndan bahsedile-
cekse, baflar›n›n ölçütü ne olacakt›r? Dan›flan›n terapi hakk›ndaki de¤erlendirmesi
bir ölçüt olabilir. E¤er dan›flan terapi tamamland›ktan sonra, öznel olarak kendini
iyi hissediyorsa terapi baflar›l› oldu denilebilir mi? Araflt›rmac›lar bunun çok güve-
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nilir bir ölçüt olmad›¤›n› ileri sürmektedirler. Zira, psikologlara göre, dan›flanlar,
terapi sonras› terapiste flükran duygular›n› göstermek için ve ayr›ca terapiye harca-
d›klar› para ve zaman›n bofla gitmedi¤ine kendilerini ikna etmek için abart›l› bir
iyilik hissediyor olabilirler. ‹kinci bir ölçüt, terapistin de¤erlendirmesine baflvur-
mak olabilir. Ama her terapist dan›flan›n›n terapiden sonra iyi oldu¤una inanmay›
isteyece¤i için bu ölçüt de güvenilir de¤ildir. Belki de en önemli ölçüt, dan›flan›n
terapi odas›nda iyi hissedip hissetmemesi de¤il, terapideki de¤iflimleri günlük ha-
yat›na tafl›yabilmesidir. Bunun için terapiden sonra dan›flan›n ifl, arkadafl ya da ai-
le iliflkilerinde ne kadar uyum sa¤lad›¤› gibi daha nesnel göstergelere bak›labilir.
Ancak terapinin uzun vadede ne kadar etkili oldu¤u de¤erlendirilecekse bu nes-
nel göstergeleri elde etmek zordur (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Psikoterapi sonras› insanlar›n iyilefltiklerine iliflkin elimizde güvenilir kan›t olsa
da, hala bu etkinin terapiden mi yoksa baflka faktörlerden mi kaynakland›¤›n› na-
s›l bilece¤iz? Zira profesyonel yard›m almaks›z›n da pek çok insan sadece zama-
n›n geçmesiyle kendilerini daha iyi hissedebilmektedir. Kendili¤inden iyileflme gi-
bi görülen bu süreç asl›nda genellikle çok kendili¤inden bir flekilde gerçekleflmez.
Psikolojik problem yaflayan insanlar yak›nlar›n›n yard›m›yla ya da bazen yaflam
koflullar›n›n de¤iflmesiyle iyileflme gösterebilirler. Dolay›s›yla psikoterapilerin etki-
lili¤ini profesyonel terapistten yard›m alanlarla yard›m almayanlar aras›nda karfl›-
laflt›rma yaparak anlamak gerekir. Böyle bir karfl›laflt›rma pek çok zorlu¤u bar›n-
d›rsa da bu tür çal›flmalar yap›lm›flt›r. ‹lk çal›flma ünlü ‹ngiliz psikolog Hans Ey-
senck’in, 1952’de yay›nlad›¤› çal›flmad›r. Psikoterapi gören hastalarda görmeyenle-
re göre daha fazla iyileflme olmad›¤›n› gösteren bu çal›flma o zamanlarda çok tar-
t›fl›lm›fl ve pek çok araflt›rmac›y› bu konuda araflt›rma yapmak üzere harekete ge-
çirmifltir. Eysenck’in çal›flmas›ndan sonraki elli y›lda yap›lan araflt›rmalar, Ey-
senck’in çal›flmas›n›n tersine, psikoterapilerin olumlu etkisi oldu¤unu ve psikote-
rapi alman›n dan›flanlar›n hiç tedavi edilmemesinden daha iyi oldu¤unu göstermifl-
tir (Smith ve ark., 2003). 

Genel olarak terapilerin dan›flanlarda iyileflme sa¤lad›¤› aç›ksa da tam olarak
hangi tür terapilerin daha etkili oldu¤u oldu¤u sorusunu cevaplamak için terapi
gören ve görmeyenler aras›nda de¤il, çeflitli türde terapi görenler aras›nda iyilefl-
me ölçütleri aç›s›ndan bir farkl›l›k beklemek gerekir. Bu konuda yap›lan çal›flma-
lar bu soruya kesin bir biçimde yan›t verememifllerdir. Ancak, flafl›rt›c› bir biçimde
dan›flanlar tüm terapi türlerinden eflit derecede fayda sa¤l›yor gibi görünmektedir-
ler. Birbirinden çok farkl› terapi yöntemlerinin bu kadar benzer etki yaratmas›n›n
iki olas› aç›klamas› vard›r: ‹lk olarak farkl› terapilerin benzer sonuçlar vermesi, te-
rapiler aras›nda farkl›l›k oldu¤undan flüphe duymam›z› gerektirmez. Terapiler ara-
s›nda gerçekten farkl›l›klar vard›r ama bu farkl›l›k sadece belirli tür psikolojik
problemlerde ortaya ç›kabilir (Baron, 1996). Örne¤in, araflt›rma bulgular›, özgül
kayg› ve fobilerde davran›flç› terapilerin psikanalitik ve dan›flan merkezli terapiden
daha iyi sonuçlar verdi¤ini göstermifltir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Öy-
leyse hangi terapinin daha etkili oldu¤unu sormak yerine, hangi terapi türünün
hangi problem türlerinde ve hangi tür insanlarda daha etkili oldu¤unu sormak ge-
reklidir. Pek çok psikolog terapinin etkilili¤inin probleme ve terapi alan kifliye gö-
re de¤iflti¤ini ve baz› durumlarda bir tür terapinin di¤erlerinden daha iyi sonuç ve-
rebilece¤ini kabul etmektedir. Ancak gene de çeflitli problemlerde ve çok farkl› ki-
flilerde hangi terapi türünün etkili oldu¤unu saptamak çok zordur (Baron, 1996).

‹kinci olas› aç›klama, terapiler aras›ndaki yaklafl›m ve teknik farkl›l›klar›n›n pra-
tikte görece önemsiz hale gelmesidir. Di¤er bir deyiflle, yüzeydeki farkl›l›klar›na
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karfl›n tüm terapiler temel olarak birtak›m özellikleri paylaflmaktad›r. Bu ortak
özelliklerden ilki, tüm terapilerin dan›flanlar›na sa¤lad›¤› özel ortamd›r. Dan›flan›n,
problemini çözmeye yard›mc› olaca¤›na inand›¤›, donan›ml› bir kifliyle birlikte so-
runlar›n› konufluyor olmas› s›radan bir durum de¤il, pek çok aç›dan benzersiz bir
deneyimdir. Dan›flan, kendisiyle ilgilenilen, kendisinin anlafl›lmaya çal›fl›ld›¤›, s›-
cak ve empatik bir ortamda kendini güvende hisseder. ‹kincisi, türü ne olursa ne
olsun her terapi, dan›flana, problemin nas›l bafllad›¤›, neden devam etti¤i ve nas›l
çözülebilece¤i hakk›nda aç›klamalar sunar. Dan›flan problemlerinin birtak›m anla-
fl›lmaz ya da gizemli nedenlerden de¤il de son derece anlafl›labilir nedenlerden
kaynakland›¤›n› farkeder. Burada terapistin yapt›¤› aç›klaman›n niteli¤i de¤il, da-
n›flan›n yaflad›¤› olumsuz yaflant›lar›n bir aç›klamas›n›n olmas› büyük olas›l›kla ra-
hatlat›c› bir etki yapar. Bu da iyileflece¤i veya durumunun de¤iflebilece¤i hakk›n-
da dan›flana umut verir. Üçüncü olarak, tüm terapiler dan›flan› sorunlar› karfl›s›n-
daki sessizlik ve çaresizlik durumundan ç›kar›r ve kiflisel kontrol duygusunu artt›-
r›r. Zira her tür terapi dan›flan›na problemleriyle bafla ç›kmada etkili olacak eylem-
lere yönlendirir. Dan›flan›n yönlendirilmedi¤i dan›flan› merkez alan terapide bile
gerçekte terapist fark›nda olsun ya da olmas›n dan›flan›n baz› davran›fllar›na onay
verirken baz›lar›na onay vermez. Son olarak, her terapide dan›flanla terapist aras›n-
da terapötik ittifak ad› verilen bir iliflki kurulur. Bu, dan›flanla terapist aras›nda
güçlü bir duygusal ba¤›n ve ortakl›¤›n kurulmas› anlam›na gelir (Atkinson, Atkin-
son ve Hilgard, 1995; Baron, 1996). 

Terapist ve dan›flan aras›nda kurulan terapötik ittifak terapinin baflar›s› için çok önemli-
dir. Terapist ve dan›flan›n farkl› kültürel ardalanlara sahip olmas› bu ittifak› nas›l etkiler?
Tart›fl›n›z. 

B‹YOLOJ‹K TEMELL‹ TERAP‹LER
Biyolojik temelli terapiler psikoterapiler yerine ya da psikoterapilerle birlikte
kullan›l›rlar. Kimi zaman hastalar çok a¤›r semptomlar gösterdikleri için psikotera-
piden yararlanamazlar. Ancak biyolojik tedavi uygulanarak psikoterapiden yarar-
lanma durumuna gelebilirler. Di¤er yandan, flizofreni ve iki uçlu duygudurum bo-
zuklu¤unda hastalar genellikle psikoterapi ile etkili bir biçimde tedavi edilemezler,
ilaç tedavisine ise çok iyi yan›t verirler. Ayr›ca, psikoterapinin etkili olaca¤› durum-
larda bile hem daha ucuz hem de daha kolay olmas› nedeniyle hastalar ilaçla te-
davi yöntemini tercih edebilirler (Morris, 2002).

6. üniteden de hat›rlayaca¤›n›z gibi, zihinsel bozukluklara iliflkin biyolojik yak-
lafl›m, zihin ve beden aras›nda iliflki oldu¤unu ve psikolojik problemlerin beyin ve
sinir sistemindeki problemlerden kaynakland›¤›n› ileri sürmektedir. Dolay›s›yla bu
görüfle sahip olanlar psikolojik problemlerde biyolojik terapilerin kullan›lmas› ge-
rekti¤ini düflünürler. Biyolojik temelli terapiler elektrokonvülsif terapi, psiko cer-
rrahi ve ilaç tedavilerini kapsar. 

Elektrokonvülsif Tedavi ve Psikocerrahi
Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyne elektrik ak›m›n›n verildi¤i bir tedavi biçi-
midir. EKT’nin nas›l etki etti¤i halâ tam olarak bilinmemektedir ancak norpinefrin,
serotonin ve dopamin gibi depresyonda etkili olan nörotransmitterlerle ilgili bir et-
ki yaratt›¤› düflünülmektedir. 

1940 ve 50’lerde EKT hastanelerde yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›fl ve ba-
z› depresyonlu hastalarda kayda de¤er olumlu etkiler sa¤lad›¤› görülmüfltür. Teda-
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vinin ciddi düzeyde depresyonlarda k›sa sürede etkili iyileflme sa¤lad›¤› gözlen-
mifltir. Fakat EKT’nin bu ilk baflar›s›n›n ard›ndan ciddi yan etkileri oldu¤u ortaya
ç›km›flt›r. EKT uygulanan hastalar›n yaklafl›k % 40’›nda kemik k›r›lmalar›na yol
açan fliddetli kas kas›lmalar› görülmüfl, % 1’inde ise hastalar kalp krizi ya da di¤er
beklenmeyen etkiler nedeniyle ölmüfltür (Uba ve Huang, 1999).

1940 ve 50’lerle k›yasland›¤›nda bugün EKT daha az tehlikeli bir yöntem hali-
ne gelmifltir. Çünkü uygulamada pek çok de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. EKT uygulan-
madan önce hastaya anestezi ve kas›lmalar› azaltmak içim kas gevfleticiler veril-
mektedir. Ayr›ca hasta nöbet s›ras›nda kendine zarar vermesin diye yata¤a ba¤lan-
maktad›r. Hasta anesteziden dolay› bilinçsiz durumdayken elektrik ak›m› flakakla-
r›na yerlefltirilmifl elektrodlar yard›m›yla verilir. Hastalar genellikle yar›m saat son-
ra uyan›rlar ve uygulamay› hat›rlamazlar. Eskiye oranla daha hafif elektrik ak›m›-
n›n verildi¤i bu tedavi birkaç saniye sürmekte ve haftada iki ya da üç kez tekrar-
lanmaktad›r (Uba ve Huang, 1999).

Baz› durumlarda oldukça etkili görünmesine ve eskisine göre daha az tehlikeli
olmas›na ra¤men günümüzde EKT çok yayg›n kullan›lan bir yöntem de¤ildir. Bu
yöntem di¤er tedavi yöntemlerinin baflar›s›z kald›¤› durumlarda ya da ilaç tedavi-
sinin h›zl› etki göstermedi¤i a¤›r depresyon durumlar›nda “son çare” olarak kulla-
n›l›r. EKT konusundaki tart›flmalar devam etmektedir. Bellek kayb› ve beyinde ka-
l›c› hasara yol açabildi¤i için dan›flanlar bu yöntemi uygulatmak istemezler. Di¤er
yandan bu yöntemi uygulamay› hiç ö¤renmemifl ve hayat›nda hiç uygulamam›fl
pek çok psikiyatr da vard›r (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

1930’larda, EKT’nin uygulanmaya bafllad›¤› ayn› dönemde t›p doktorlar› psiko-
cerrahi yöntemini gelifltirdiler. Bu prosedür kabaca beynin anormal parçalar›n› al-
mak ya da bu parçalar› ifllemez hale getirmekten ibarettir. Tahmin edilebilece¤i gi-
bi psikocerrahi a¤›r duygusal ve di¤er problemlerin tedavisinde baflvurulan en son
yöntem olmufltur. 1960’larda ABD ve Avrupa’da lobotomi ad› verilen bir psikocer-
rahi yöntemini uygulamaya bafllam›fllard›r. Bu yöntemde frontal lobu beynin geri
kalan›na ba¤layan nöronlar kesilmektedir. Bafllang›çta, depresyondan psikoza ka-
dar pek çok ciddi psikolojik problemde lobotominin ifle yarayaca¤› ve üç hastadan
birinde iyileflme sa¤layaca¤› öngörülmüfltü. Hatta baz› hastalarda o kadar iyi so-
nuçlar verdi ki, bunlar medyada sansasyonel biçimde haber yap›ld› ve bu yönte-
min uygulamas› artt›. Ancak lobotominin içerdi¤i çok ciddi riskler oldu¤u k›sa sü-
rede anlafl›ld›. Risk olarak afl›r› kanama, enfeksiyon, nöbet, duygular›n kal›c› kay-
b›ndan söz edilebilir. Günümüzde beyne kal›c› hasar veren bu yöntem kullan›lma-
maktad›r. Bunun yerine çok daha rafine hale getirilmifl psikocerrahi uygulamas›
vard›r. Beynin limbik sisteminde çok küçük parçalar›n al›nmas›n› içeren bu uygu-
lama, a¤›r depresyon, iki uçlu duydurum bozuklu¤u ya da kronik kayg›da olumlu
sonuçlar verebilmektedir. Ancak bunun da sadece bir “son çare” uygulamas› oldu-
¤unu belirtmek gerekir (Uba ve Huang, 1999).

‹laç Tedavileri
En baflar›l› biyolojik temelli tedaviler hiç kuflkusuz ilaçla yap›lan tedavilerdir. 1950’le-
rin bafllar›nda önce flizofreni semptomlar›n› hafifleten ilaçlar›n ve birkaç y›l sonra
ciddi depresyonu hafifleten ilaçlar›n bulunmas›yla birlikte ilaçla tedavi, EKT ve lo-
botomilerin yerini ald›. Ayn› zamanlarda anksiyeti hafifleten ilaçlarda gelifltirilmek-
teydi. Tüm bu psikotrop ilaçlar, zihinsel bozukluklarda EKT ve psikocerrahinin
etkili ve güvenilir alternatifi oldular. Günümüzde hafif depresyondan a¤›r psikozla-
ra kadar pek çok zihinsel bozuklu¤un tedavisinde çok çeflitli ilaçlar kullan›lmakta-
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d›r. Ancak unutulmamal›d›r ki bu ilaçlar hastal›klar› iyilefltirmezler, hastal›klar›n
semptomlar›n› geriletirler. Psikotroplar güçlü olduklar› için doktor kontrolünde
al›nmal› ve dozu doktor taraf›ndan ayarlanmal›d›r. Düflük dozlar etkili olmazken,
yüksek dozlarçok ciddi zarar verebilir ve hatta öldürebilir. Bilinç ünitesinde gördü-
¤ümüz bilinci de¤ifltiren ilaçlar›n tersine psikotroplar, zihinsel bozuklu¤u olmayan
kiflilerde çok ciddi olumlu etki yaratmaz. Örne¤in antidepresanlar depresyon olma-
yan kiflilerin duygu durumunda olumlu bir de¤iflme yaratmaz ama depresyonlu ki-
flilere iyi gelir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Uba ve Huang, 1999).

Psikotrop ilaçlar, antipsikotikler, antidepresanlar ve anti anksiyete ilaçlar› ol-
mak üzere üç grupta toplanmaktad›rlar. 

Antipsikotik ‹laçlar
Antipsikotik ilaçlar 1950’de gelifltirilmifl ve hastalar› sakinlefltirmede ifle yaram›fl-
lard›r. Bu ilaçlar›n ilki reserpindi. Ama daha sonralar› bu ilaçlar›n ciddi yan etkile-
ri ortaya ç›kt›. Psikotik semptomlar› hafifletmede daha etkili olan klorpromazin ge-
lifltirildi¤inde daha ciddi baflar› elde edildi. Bugün tipik antipsikotik ilaçlar varsan›,
hezeyan gibi flizofreniye ait semptomlar› etkili bir biçimde hafifletmektedir. Zihin-
sel bozukluklar ünitesinden hat›rlayaca¤›n›z gibi flizofreninin ortaya ç›kmas›nda
dopaminin artmas› ya da dopamine duyarl›l›¤›n artmas› önemli bir rol oynamakta-
d›r. Bu ilaçlar›n beyindeki dopamin al›c›lar›n› bloke etti¤ine dair kan›tlar vard›r. Et-
ki mekanizmalar›n› çok iyi bilmesek de flizofreni semptomlar›n› geriletmede ifle ya-
rad›¤›n› bildi¤imiz bu ilaçlar sayesinde flizofreni hastalar› psikoterapiye cevap ve-
rir hale gelmektedirler. Ancak ne var ki bu ilaçlar›n istemsiz a¤›z ve çene kas›lma-
lar›, yerinde duramama gibi baz› yan etkileri vard›r. Baz› durumlarda bu yan etki-
lerle kombine halde ölüme yol açabilecek yüksek kan bas›nc›, düzensiz kalp at›m-
lar› ve atefl gibi di¤er yan etkiler de görülmektedir. Ayr›ca, varsan› ve hezeyan gi-
bi flizofreninin pozitif semptomlar›n›n tedavisinde kullan›lan tipik antipsikotik ilaç-
lar, uyuflukluk, duygusal küntlük gibi flizofreninin negatif semptomlar›nda etkili
de¤illerdir. Ancak, atipik antipsikotikler olarak bilinen yeni bir ilaç grubuyla teda-
vide flizofreninin hem pozitif hem de negatif semptomlar›na olumlu yan›t al›nmak-
tad›r. Bu ilaç grubu, beyindeki dopaminin etkisini ketleyen serotoninin etkisini art-
t›r›c› ifllev görmektedir. Atipik antipsikotik ilaçlar a¤›z ve çenedeki kas problemle-
rine yol açmazlar ama bu ilaçlar çok pahal›d›r ve ayr›ca akyuvarlarda tehlikeli dü-
flüfle neden olabilirler (Baron, 1996; Uba ve Huang, 1999).

Özet olarak antipsikotik ilaçlar çok önemli bir ilaç grubudur. Ancak flizofreni ya
da di¤er a¤›r zihinsel bozukluklar› iyilefltiren ilaçlar olmad›klar› unutulmamal›d›r.
Bu ilaçlar flizofreninin en garip semptomlar›n› yok ederler ama hastan›n eve dön-
mesini sa¤layamazlar. Çünkü bu ilaçlar hastada bir tür içekapan›kl›k yarat›r ve
duygusal tepkilerini azalt›r ve yavafllat›r. Ancak bu durumdayken ilaçlar b›rak›l›rsa
hastada tekrar a¤›r semptomlar görülür. Sonuç olarak, ilaç tedavisi alt›ndaki birey-
lerin e¤er mümkün olabiliyorsa ayn› zamanda psikoterapiye gitmeleri de öneril-
mektedir (Baron, 1996). 

Antidepresan ve Antimanik ‹laçlar
Klorpromazinin ortaya ç›k›fl›ndan k›sa süre sonra depresyonu etkili bir biçimde
azaltan ilaçlar gelifltirildi. 1980’lerin sonuna kadar Monoamin Oksidaz ‹nhibitörle-
ri (MOA inhibitörleri) ve Trisiklikler olmak üzere iki grup antidepresan bulunmak-
tayd›. Her iki ilaç grubu da baflta norepinefrin ve serotonin olmak üzere belirli
transmitterlerin yo¤unlu¤unu artt›rarak antidepresan etkilerini gösterir. MAO inhi-
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bitörleri bu etkiyi norepinefrin ve serotonini yok edebilen enzimi durdurarak, tri-
siklikler ise norepinefrin ve serotoninin geri emilimini önleyerek yarat›rlar. Pek
çok depresyon çeflidi vard›r. Bu iki ilaç grubu da belirli depresyon türlerini hafif-
letmede etkilidir. Ancak bu ilaçlar›n istenilmeyen yan etkileri de vard›r. Trisiklikler
uyuflukluk, kalp at›mlar›nda düzensizlik, görmede bulan›kl›k ve kab›za yol açar.
MAO inhibitörlerinin en ciddi yan etkisi hipertansiyona yol açmalar›d›r (Morris,
2002; Baron, 1996). 

Bu iki ilaç grubu antidepresan etkilerini gecikmeli gösterdikleri ve tehlikeli yan
etkilere sahip olduklar› için baflka antidepresan ilaçlar gelifltirilmifltir. 1980’lerin so-
nunda gelifltirilen yeni antidepresanlar içinde en yayg›n bilineni prozac ad› veri-
len ilaçt›r. Prozac medyada “harika ilaç” olarak lanse edilmifl ve çok popüler hale
gelmifltir. Serotonin geri emilimini bloke ederek etkisini gösteren prozac, pek çok
kiflide depresyonu hafifletmede etkili olan ve çok az yan etkisi olan bir ilaçt›r. Bu-
na ra¤men prozac da halen tart›fl›lan bir ilaçt›r. Çünkü az say›da insanda da olsa hi-
peraktivite, manik durum ve hatta tehlikeli bir sald›rganl›¤a yol açt›¤› gözlenmifltir.

Özet olarak, çeflitli türlerde depresyon oldu¤u için her ilac›n her depresyonu
hafifletece¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Son olarak, antidepresan ilaçlar›n dep-
resyonu hafifletmede etkili olduklar›n› söylemek, bu ilaçlar›n psikoterapilerden
daha etkili olduklar›n› söylemek anlam›na gelmez (Baron, 1996).

H›zla tedaviyi gerektiren baflka a¤›r bir durum da iki uçlu bozuklukta yaflanan
manik dönemlerdir. Manik dönemde geçirilen bir depresyon kifliyi intihara bile sü-
rükleyebilir. Ancak lityum karbonat manik semptomlar› h›zl› bir biçimde geriletir,
gelecekte manik dönemin tekrar olma s›kl›¤›n› azalt›r ve duygudurumdaki (dep-
resyon ve mani aras›ndaki) gelgitleri azalt›r. Asl›nda lityum karbonat bir ilaç de¤il-
dir, bilefliminde do¤al olarak bulunan tuz, manik semptomlar› geriletici etki yarat-
maktad›r. Ancak lityumun bu etkiyi nas›l yaratt›¤› tam olarak bilinmemektedir.
Ama verilmeye baflland›ktan iki ya da üç hafta sonra manik dönemde görülen afl›-
r› enerjik ve da¤›lm›fl düflünce halini hafifletir. Bu ilac›n da yorgunluk, afl›r› susa-
ma ve afl›r› idrara ç›kma, bellek ve konsantrasyon problemleri gibi yan etkileri var-
d›r. Ancak ilaç b›rak›l›nca özellikle de aniden b›rak›l›nca birkaç hafta içinde manik
semptomlar geri gelir (Uba ve Huang, 1999).

Antianksiyete ‹laçlar›
Kayg› bozukluklar›n› tedavi etmede en yayg›n kullan›lan ilaçlar benzodiazepinler-
dir. Düzenli olarak al›n›rsa panik bozukluk, fobi ve genelleflmifl anksiyete bozuk-
lu¤u olanlar›n ço¤unlu¤unda semptomlar› hafifletir. Bu ilaç, yan etki olarak, özel-
likle alkol al›nd›¤›nda uyuflukluk ve motor hareketlerin koordinasyonunda azal-
maya yol açabilir. Benzodiazepinler tüm kayg› bozukluklar›nda etkili de¤ildir. Ör-
ne¤in travma sonras› stres bozuklu¤u ya da obsesif-kompulsif bozukluklarda kul-
lan›lmazlar. Bu bozukluklarda antidepresanlar kullan›l›r. Benzodiazepinlere ba-
¤›ml›l›k gelifltirilebilir. Ayr›ca, bu ilaçlara ba¤›ml›l›k gelifltirmifl bireyler ilac› birden-
bire keserlerse daha önce yaflad›klar› kayg›dan daha yo¤un bir kayg› yaflarlar. Bu
yüzden ilaç zamana yay›larak kesilmelidir (Uba ve Huang, 1999).

Baz› durumlarda psikotrop ilac›n kimyasal etkisinden ziyade bizatihi ilaç kullan›yor ol-
mak kiflide farkl› birtak›m psikolojik etkilere yol açar. Psikotrop ilaç kullanman›n psiko-
lojik etkilerini tart›fl›n›z. 
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Antidepresanlar:
Depresyonun semptomlar›n›
gerileten ilaçlard›r. 
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Zihinsel bozukluklar›n tedavisinin tarihçesini

betimlemek.
Eski ça¤larda zihinsel bozukluklar do¤aüstü güç-
lerle iliflkilendirilmekteydi. Pek çok toplumda bu
tür hastal›klar› olan insanlar›n içine kötü ruhlar
girdi¤ine inan›l›r ve bu yüzden kötü muamele
görürlerdi. Baz› kültürlerde ise bu kiflilerin özel
ve seçilmifl insanlar olduklar› düflünülürdü ve say-
g› görürlerdi. Hipokrat›n bunu tibbi bir sorun ola-
rak görmesinden sonra, Ortaça¤ Avrupas›nda bu
hasatl›klar tekrar do¤aüstü güçlerle aç›kland›. Bu
ça¤da zihinsel bozuklu¤u olan insanlar vahflice
cezaland›r›ld›. Ortaça¤›n sonunda tedaviden çok
bu hastalar› toplumdan tecrit etmek için ilk ak›l
hastenelri kuruldu. Hastalar bu hastanelerde çok
kötü koflullar alt›nda kapal› tutuldular. ‹lk olarak
1700’lerde Paris’te bu hastalar›n iyi koflullarda ba-
k›m› yap›l›rsa iyileflebilecekleri görüldü. 19. yüz-
y›l›n bafllar›nda bu hastal›klar›n kökenini anlafl›l-
maya baflland›. Genel parezi denilen zihinsel bo-
zuklu¤un frengi mikrobundan kaynakland›¤› an-
lafl›l›nca zihinsel bozukluklar›n organik kökeni
oldu¤u düflüncesi güçlendi. Di¤er taraftan Freud
bu hastal›klar›n psikolojik kökeni oldu¤una ina-
n›yor ve bu alanda çal›flmalar yap›yordu. 20. yüz-
y›l›n bafl›nda ak›l hastanelerindeki kötü koflullara
karfl› Clifford Beer’in kamuoyu oluflturulmas›yla
ABD’de ruh sa¤l›¤› hareketi bafllat›ld›. Gene de
1950’lere kadar hastalar ak›l hastanelerinde uzun
süre tecrit edilerek yaflad›lar. 1950’lerde etkili ilaç-
lar›n bulunmas›yla, hastalar daha k›sa sürede a¤›r
semptomlardan kurtulup evlerine gönderilmeye
baflland›. Ak›l hastalar›n› topluma geri gönderme
ad› verilen bu politikayla ABD ve di¤er ülkelerde
toplumsal ruh sa¤l›¤› merkezleri aç›ld›. Bu mer-
kezlerde hastalar ayaktan takip edilebilecek ve
daha pek çok alanda ifllev görebileceklerdi. An-
cak çeflitli nedenlerle bu politikan›n çok baflar›l›
oldu¤u söylenemez. Bu yüzden pek çok zihinsel
bozuklu¤u olan kifli hastaneden ayr›l›nca takip
edilememifl, gidecek yerleri olmad›¤› için sokak-
larda yaflamaya bafllam›fllard›r.

Çeflitli psikoterapi türlerinin dinamiklerini

aç›klamak.

Genel olarak dört farkl› psikolojik yaklafl›ma da-
yanan psikoterapi yöntemi mevcuttur: Psikana-
liz, insanc›l terapiler, davran›flç› terapiler ve bilifl-
sel terapiler. ‹lk olarak, Freud’un gelifltirdi¤i psi-
kanaliz yönteminde serbest ça¤r›fl›m tekni¤i ile
dan›flan›n bast›r›lm›fl güdü ve arzular› bilince ç›-
kar›l›r. Psikoterapist bu ça¤r›fl›mlar›, dan›flan›n
rüyalar›n›, aktar›m›n› ve dirençlerini yorumlaya-
rak, dan›flan›n problemlerinin kökenini görmesi-
ni sa¤lar. Abreaksiyon, içgörü ve iflleme süreçle-
rinde dan›flan problemleriyle yüzleflir ve bunlar›
bast›rmadan gerçekçi biçimde bafla ç›kmaya çal›-
fl›r. ‹kinci olarak, genelde insanc›l yaklafl›m ve
özelde bu yöntemin en önemli temsilcisi Carl Ro-
gers psikolojik problemlerin dan›flan›n kiflisel ge-
liflim ve kendini gerçeklefltirme e¤iliminin engel-
lenmesinden kaynakland›¤›n› ileri sürmektedir-
ler. Bu yüzden de Rogers’›n dan›flan› merkez alan
terapi yönteminde, dan›flana içtenlikle koflulsuz
sayg› ve empati gösterilerek, dan›flan›n kendi
problemini görmesine ve çözüm yolunu bulma-
s›na yard›m edilir. Bu tür terapilerde temel ilke
terapistin dan›flan› yönlendirmemesidir. Üçüncü
olarak, davran›flç› terapilerde ö¤renme ilkeleri
kullan›larak dan›flan›n davran›fl› de¤ifltirilir. Kla-
sik koflullama ilkelerinin kullan›ld›¤› davran›flç›
terapiler sistematik duyars›zlaflt›rma, itici uyar›c›-
larla koflullama, giriflkenlik e¤itimi teknikleridir.
Edimsel koflullamaya dayal› terapiler ise simgesel
ödül biriktirme ve davran›fl› flekillendirmedir. Son
olarak s›kl›kla davran›flç› terapilerle birlikte kul-
lan›lan biliflsel terapilerde, dan›flan›n uyumsuz ve
çarp›t›lm›fl düflünceleri de¤ifltirilmeye çal›fl›l›r. ‹ki
önemli biliflsel terapi tekni¤i mant›ksal-duygusal
terapi ve biliflsel davran›flç› terapidir. Bu bireysel
psikoterapi türlerinden baflka bir de grup terapi-
lerinden söz etmek gereklidir. Her psikolojik yak-
lafl›m›n grup ortam›na uyarlanm›fl teknikleri mev-
cuttur. Grup terapilerinde birbirine benzer so-
runlar› olan kifliler bflir araya gelerek, birbirleriy-
le duygu al›flverifline girerler, birbirlerinden ö¤re-
nirler ve grup içinde kendilerini tan›rlar. Grup te-
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rapilerine psikodrama ve davran›flç› grup terapi-
leri örnek olarak verilebilir. Ayr›ca psikolojik ola-
rak sa¤l›kl› bireylerin kendileri hakk›nda bir fley-
ler ö¤renmelerini sa¤layan etkileflim gruplar› da
di¤er bir örnektir. Aile terapisi aile üyelerinin bir-
birleriyle iliflkilerinde daha etkili yolar ö¤rendik-
leri özel bir grup terapisi biçimidir.

Psikoterapi yöntemlerini karfl›laflt›rmak.

Kuramsal aç›dan üç terapi türü (psikanaliz, in-
sanc›l ve davran›flç› terapiler) aras›nda pek çok
boyutta farkl›l›klar vard›r. Bu boyutlar, biyolojik
faktörlerin önemi, özne olarak insan›n çeflitli fak-
törler taraf›ndan belirlenmifl mi yoksa seçme öz-
gürlü¤ü olan bir varl›k m› oldu¤u, çocukluk ya-
flant›lar›n›n önemi, “flimdi ve burada”ki yaflant›la-
r›n önemi ve terapinin hedefleridir. Hangi terapi
türünün daha etkili oldu¤u ise öncelikle “etkili-
lik” ölçütünün nas›l tan›mland›¤›na ba¤l›d›r. Bir
terapinin baflar›l› olup olmad›¤›n› anlamak için
dan›flan›n ve terapistin terapi hakk›ndaki de¤er-
lendirmeleri ölçüt olarak al›nabilirse de bunlar
çok güvenilir ölçütler de¤ildir. Dan›flan›n terapi
sonras›nda yaflam›ndaki de¤ifliklikler daha nes-
nel bir ölçüt olabilir. Herhangi bir tür psikotera-
pi almakla hiç profesyonel yard›m almam›fl ol-
mak aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmalar, psikotera-
pi alman›n olumlu bir fark yaratt›¤›n› göstermifl-
tir. Terapi türlerini etkililik aç›s›ndan karfl›laflt›ran
çal›flmalar kesin bir sonuç vermemekle birlikte
terapiler flafl›rt›c› biçimde benzer düzeylerde et-
kili olduklar› oldu¤u bulunmufltur. Bu benzerlik,
görünürde ne kadar farkl› olurlarsa olsunlar psi-
koterapi türlerinin birtak›m ortak noktalar› pay-
laflt›klar›n› göstermektedir. Bu ortak noktalar te-
rapinin dan›flana sa¤lad›¤› empatik ve s›cak or-
tam, terapistin dan›flana psikolojik problemleri-
nin kayna¤› hakk›nda aç›klama sunmas›, terapi-
nin dan›flandaki kiflisel kontrol hissini artt›rmas›
ve terapist ile dan›flan aras›nda bir terapötik itti-
fak›n kurulmas›d›r.

Biyolojik temelli terapileri aç›klamak.

Biyolojik temelli tedaviler elektrokonvülsif terapi
(EKT), psikocerrahi ve ilaç terapilerini kapsar.
EKTler eskiye oranla daha ac›s›z ve daha güvenli
uygulamalard›r ancak gene de yan etkileri vard›r.
Tart›flmal› bir tedavi türü oldu¤u için günümüzde
kullan›m› çok yayg›n de¤ildir. Psikocerrrahi yön-
temi olarak da lobotomi 1960’larda kullan›lmaya
baflland›. Ancak ciddi yan etkileri oldu¤u anlafl›-
l›nca bu yöntem terkedildi. Bugün farkl› psiko-
cerrahi yöntemi olmas›na ra¤men tehlikeli görül-
dükleri için uygulanmamaktad›r.Biyolojik temelli
terapiler içinde en baflar›l› olan› ve günümüzde
en yayg›n kullan›lan› ilaç terapileridir. Psikotrop
ilaçlar antpsitikler, antidepresanlar ve anti anksi-
yete ilaçalar› olmak üzere üç grupta toplanmakta-
d›rlar. Antipsikotik ilaçlar flizofreni semptomlar›n›
hafifletmede çok etkilidirler. ‹lk antidepresenlar
MAO inhibitörleri ve trisikliklerdir. Bu iki grup
ilac›n da ciddi yan etkileri vard›r. 1980’den sonra
yeni tür antidepresan ilaçlar gelifltirildi. Bunlar
içinde en ünlüsü prozact›r. Yeni antidepresanlar
depresif kiflilerin duygurumunu yükseltici etki ya-
parlar ve yan etkileri de yoktur. Ancak pek çok
depresyon türü oldu¤u için bu ilaçlar belirli türde
depresyonlarda etkilidir. ‹ki uçlu bozuklu¤un ma-
nik dönemleri için lityum karbonat etkili bir teda-
vi sa¤lar. Son olarak, hepsi olmasa da baz› kayg›
bozukluklar›nda benzodiazepinler kayg›y› azalt-
mada etkili olmaktad›rlar. 
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1. Dan›flan merkezli terapinin amac› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Dan›flan›n psikolojik problemini yorumlamak
b. Dan›flanla empati kurarak tavsiyeler vermek
c. Dan›flan›n mant›ks›z düflüncelerini de¤ifltirmek
d. Dan›flan›n oldu¤u kifli ile olmak istedi¤i kifli ara-

s›ndaki aç›y› daraltmak
e. Dan›flan›n bilinçd›fl› çat›flmalar›n› çözmek

2. Terapi türleri ile psikolojik problemlerin kayna¤›na
iliflkin varsay›mlar aras›ndaki efllefltirmelerden hangisi
do¤rudur? 

a. Psikodinamik terapiler —- Psikolojik problem-
ler uyum bozucu düflüncelerden kaynaklan›r. 

b. Davran›flç› terapiler —- Psikolojik problemler
uyum bozucu ö¤renme deneyimlerinden kay-
naklan›r.

c. ‹nsanc›l terapiler —- Psikolojik problemler uyum
bozucu düflüncelerden kaynaklan›r.

d. Biliflsel terapiler —- Psikolojik problemler bi-
linçd›fl› çat›flmalardan kaynaklan›r. 

e. Davran›flç› terapiler —- Psikolojik problemler
bilinçd›fl› çat›flmalardan kaynaklan›r. 

3. Bir zamanlar çok popüler bir biyolojik tedavi olan
lobotomiyi afla¤›daki ifadelerden hangisi tan›mlar?

a. Beyne elektrik floku verilmesi
b. Frontol lob ile beynin geri kalan k›sm›n› ba¤la-

yan nöronlar›n kesilmesi
c. Beyindeki nörokimyasal dengesizliklerin düzel-

tilmesi
d. Duyguyu kontrol eden beyin bölümünün al›n-

mas›
e. Beyinde dopaminin bloke edilmesi

4. Serbest ça¤r›fl›m tekni¤i afla¤›daki ifadelerden han-
gisini tarif eder?

a. Abreaksiyon deneyimini
b. Grup içinde duygu al›flveriflini
c. Rüya temas›n› bir duyguyla iliflkilendirmeyi
d. Dan›flan› “olmak istedi¤i kifli” olmaya teflvik et-

meyi
e. Dan›flan›n akl›na ilk geleni söylemesi

5. Afla¤›daki ilaçlardan hangisi hastan›n ajitasyonunu
ve sanr›lar›n› azaltmada faydal›d›r?

a. Antipsikotik ilaçlar
b. Antidepresanlar
c. Trisiklikler
d. Lityum karbonat
e. Benzodiazepenler

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi psikoterapilerin ortak
bir noktas› de¤ildir?

a. Dan›flana s›cak ve empatik bir ortam sa¤lamak
b. Dan›flana psikolojik problemleri hakk›nda aç›k-

lama yapmak
c. Dan›flanla güvene dayal› bir iliflki kurmak
d. Dan›flan› problemin çözümünde etkili eyleme

yöneltmek
e. Dan›flan›n problemine nesnel ve bilimsel yak-

laflmak

7. Biyolojik temelli terapiler için afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤rudur?

a. Biyolojik temelli terapiler içinde en etkili olan
tedavi EKT’dir.

b. Antipsikotik ilaçlar flizofreniyi iyilefltirirler.
c. Biyolojik temelli terapiler içinde günümüzde en

popüler tedavi lobotomidir.
d. 1950’lerde gelifltirilen psikotrop ilaçlar EKT ve

psikocerrahinin yerini ald›.
e. Prozac ciddi yan etkilerinden dolay› psikiyatrlar

taraf›ndan tercih edilmemektedir.

8. Afla¤›daki anahtar kelimelerden hangisi mant›ksal-
duygusal terapiyi tarif eder?

a. ‹nsanc›l terapi—- biliflsel yeniden yap›land›r-
ma—- rüya analizi

b. Psikodinamik terapi —- koflulsuz sayg› —- yön-
lendirme

c. Biliflsel terapi —- biliflsel yeniden yap›land›rma
—- otoriteye dayal› ikna

d. Davran›flç› terapi —- serbest ça¤r›fl›m —-empati
e. Biliflsel terapi —- sistematik duyars›zlaflt›rma —

- etkileflim gruplar›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Psikoterapi türleri ile ilgili olarak afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Davran›flç› terapiler psikanalitik terapiye göre
psikolojik problemlerin ortaya ç›kmas›nda biyo-
lojiye daha fazla önem atfederler.

b. ‹nsanc›l terapiler di¤er terapi türlerinden daha
fazla “burada ve flimdi” olana önem atfederler.

c. Davran›flç› terapiler insanc›l terapilerden farkl›
olarak bireyin davran›fllar›n›n çevre taraf›ndan
belirlendi¤ini varsayar.

d. Psikanalitik terapi di¤er terapilerden farkl› ola-
rak hastal›k tan›mlar ve terapide hedef hastal›¤›
iyilefltirmektir.

e. Psikanaliz için çocukluk yaflant›lar› di¤er terapi
türlerinden daha önemlidir. 

10. Afla¤›daki ifadelerden hangisi etkileflim grubunun
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Bireyler grup içinde olabildi¤ince aç›k ve dürüst
bir flekilde duygu al›flverifli yaparlar.

b. Bireyler grup içinde çeflitli rollere girerler ve
problemlerini eyleme dökerek anlat›rlar.

c. Etkileflim gruplar›n›n ç›k›fl› terapi amaçl› de¤ildir.
d. Etkileflim gruplar› psikolojik problemi olmayan

bireylerle daha iyi sonuç vermektedir.
e. Bireyler grup içinde öfke, k›zg›nl›k, a¤lama vb.

“afl›r›” tepkiler sergileyebilirler. 

Önyarg› ve fiizofreni

Kifli ya da toplum olarak bilmedi¤imiz, bizi ürküten, ra-
hats›z eden fleylerle karfl›laflt›¤›m›zda onu uzaklaflt›rma,
damgalama, yabanc›laflt›rma, o fley hakk›nda olumsuz
düflünme e¤iliminde bulunuruz. Farkl› ›rklara, cinsiyet-
lere, dinlere, mesleklere, kiflilere, hastalara, farkl› görü-
nenlere karfl› tutumlar gelifltiririz. Bu tutumlar›m›z›n
güncel boyutlu oldu¤unu düflünmek bizi yan›lt›r. Tu-
tumlar›m›z kültürden gelen deneyimlerimizden etkilen-
di¤i gibi felsefe ve inançlardan da etkilenmektedir. Tu-
tumlarla iliflkili kavramlardan olan önyarg›lar da bu sü-
reç içinde oluflmaya bafllar ( Aker ve ark., 2002). Gün-
lük yaflama bak›ld›¤›nda, yukar›da örneklerini verdi¤i-
miz gruplar ve kiflilerden mutlaka bir veya bir kaç› hak-
k›nda ön yarg›lar›m›z oldu¤unu söyleyebiliriz.
Önyarg›, bir tek ya da bir grup bireyin öncelikle grup
üyeli¤i temelinde de¤erlendirilmesidir. Ön yarg› duy-
gusald›r ve peflin hükme dayal›d›r. Alg›lay›c› insanlar›
bireyler olarak özellikleri temelinde de¤il de grup üye-
likleri temelinde de¤erlendirir (Taylor, Peplau, Sears,
2007).
Önyarg›, ço¤unlukla kal›pyarg› ve ayr›mc›l›kla birlikte
an›l›r. Her biri birbirleri ile iç içe olmalar›na ra¤men
aralar›nda temel baz› farklardan söz edilebilir. Kal›pyar-
g›lar, belirli bir grup ya da toplumsal kategorideki in-
sanlar taraf›ndan paylafl›lan özelliklere iliflkin inançlar-
d›r. K›saca, kal›pyarg›lar biliflsel bileflenlidir. Gerçekte
her ikisi de bilifl ve duygu kar›fl›m›n› yans›tmaktad›r.
Ayr›mc›l›k ise, grup üyelikleri temelinde bireylere yö-
nelik olumsuz davran›fllardan oluflur. Ayr›mc›l›kta dav-
ran›flsal bileflen dikkati çeker (Taylor, Peplau, Sears,
2007). Önyarg›, kal›pyarg› ve ayr›mc›l›k birbirlerinden
ba¤›ms›z de¤ildirler. Olumsuz biliflsel ve duygusal tep-
kilerle oluflan önyarg›lar, davran›flsal tepkiler arac›l›¤›
ile ayr›mc›l›¤a neden olur ve olumsuz kal›pyarg›lar›
güçlendirir (Kaya & Ünal, 2006). 

fi‹ZOFREN HASTALAR ve ÖNYARGI

Önyarg›, kal›pyarg› ve bunlara iliflkin olumsuz duygu
ve düflünceler sadece toplumdaki farkl› mesleklere, din-
lere, cinsiyetlere karfl› de¤il hastal›klara karfl› olan tu-
tumlar› da etkilemektedir. Özellikle ak›l hastal›klar›na
karfl› yüzlerce olumsuz tutum vard›r. Ak›l hastalar› dav-
ran›fllar› önceden kestirilemeyen bireyler olarak kav-
ranm›fl ve bu kavray›fl neredeyse çok temel ve tehdit
edici bir flema haline gelmifltir. Önceden kestirilemezlik

Yaflam›n ‹çinden
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flemas›, yüzy›llard›r insan›n hayat›n› öngörebilme varsa-
y›m›n› tehdit eden önemli bir unsurdur. Bu nedenle,
ak›l hastal›¤› kötü olan her fley olarak düflünülmüfl, so-
nuçta ortaya ç›kan ise daha çok bir korku, mesafe koy-
ma veya etiketleme olmufltur ( Aker ve ark., 2002).
Hastal›klara yönelik bu tür olumsuz önyarg›lardan na-
sibini alan hastal›klar›n bafl›nda psikiyatrik bozukluklar
gelmektedir. Önyarg›lar, sokaktaki insana gereksinim
duydu¤u basit aç›klamay› sa¤lamakta düflmanca tutum-
lar› için mazeret oluflturmakta ya da kiflisel çat›flmalar›-
n› baflkas›na yans›tmas›na yard›m etmektedir. Günlük
konuflmalarda “ak›l hastas›” ya da “ruh hastas›” hemen
her zaman muhatab›n› afla¤›layan, küçük düflüren bir
anlamda kullan›l›r. Uygarl›¤›n ilk dönemlerinden beri
var olan bu leke neredeyse genetik yolla günümüze ka-
dar gelmifltir ( Üçok, 2003).
fiizofreni, psikiyatrik bozukluklar aras›nda belki de en
ürkütücü olan›d›r. Bunda gidifl özelliklerinin di¤erleri-
ne göre daha olumsuz olmas›n›n yan› s›ra, flizofreni ta-
n›s›n›n tafl›d›¤› etiketlemenin de önemli rolü vard›r. Eti-
ketleme sadece hastay› de¤il, onunla iliflkili her fleyi ve
herkesi olumsuz etkilemektedir ( Üçok, 2003). 
fiizofreni, düflünce, duygu ve davran›fllarda temel bo-
zukluklarla kendini gösteren bir bozukluktur. Bu hasta-
l›kta, bozuk düflüncede fikirler mant›ksal de¤ildir, alg›
ve dikkat bozuktur. Motor faaliyetlerde bozulmalar var-
d›r. Uygunsuz ya da donuk duygulan›m görülür. Hasta-
n›n di¤er insanlardan ve gerçeklerden s›kl›kla varsan›
ve sanr›lara kaçmas›na neden olur ( Davison & Neale,
2004).
fiizofren bireylerin d›fl görünümündeki baz› özellikler
bu kiflilerin hasta olarak tan›nmalar›n› kolaylaflt›rmakta-
d›r. Örne¤in, antipsikotiklerin yan etkileri olarak ortaya
ç›kan, maske yüz, parkinsonizme özgü hareket biçimi
gibi özellikler do¤rudan flizofreniye ba¤l› olmasalar bi-
le bu kiflilerin hasta olarak tan›nmalar›na neden olur.
Hastalar için “robot gibi”, “zombi gibi” yak›flt›rmas›na
neden olan bu tür yan etkiler damgay› kolaylaflt›rmak-
tad›r (Üçok, 2003). 
Türkiye’deki ilk çal›flmalarda halk›n ruhsal hastal›¤›
olanlardan uzak durma ve reddetme e¤ilimleri belirgin
olarak bask›n bulunmufltur. Sonraki y›llarda yap›lan ça-
l›flmalarda da ruhsal hastal›klar› tan›ma oran›nda belir-
gin bir yükselme görülmekle birlikte, olumsuz tutumla-
r›n sürdürüldü¤ü ve halk›n bu hastal›klarla sosyal ya-
k›nl›ktan çekindikleri görülmüfltür (Taflk›n, fien, Ayde-
mir, Demet, Özmen, ‹çelli, 2002).

ABD’de daha önce flizofreni tan›s› alm›fl olmas›na kar-
fl›n son befl y›l›n› tamamen iyi durumda ve çal›flarak ge-
çirmifl bir bireyin toplumca kabul edilmesi ayn› durum-
daki bir eski mahkuma göre daha güç olmaktad›r. Çün-
kü flizofreni etiketlemesi ( stigmas›) bireyleri baz› hak
ve menfaatlerden yoksun b›rakmaktad›r ( Sungur, 2000).
Bu flekilde flizofren hastalara olan önyarg›, yaz›n›n ba-
fl›nda tan›mlanan ayr›mc›l›¤a kadar neden olabilmekte-
dir. Bu kifliler, flizofreni hastalar›na olan önyarg›dan do-
lay› ifle al›nmama sa¤l›k hizmetlerinden yararlanama-
ma, yasalar karfl›s›nda zor durumda kalma ve sosyal
iliflkiler aç›s›ndan engellenmelerle karfl› karfl›ya kalmak-
tad›rlar (Gümüfl, 2006).
fiizofreni hastalar› üzerindeki bu olumsuz önyarg›lar sa-
dece hastay› de¤il onunla iliflkili her fleyi etkilemekte-
dir. Kullan›lan ilaçlardan hastalar›n yak›n akrabalar›na,
tedavisini üstlenen hekimlerden, hastaneye hatta hasta-
nenin bulundu¤u flehir ya da semte kadar her fley “fli-
zofren”, “deli” gibi ifadelerden nasibini almaktad›r. Has-
tan›n geçmiflte kulland›¤› ilaçlar aras›nda antipsikotik
ilaçlardan birinin ad› geçti¤i zaman psikiyatristler dahil
ço¤u hekimin zihninde bu hastan›n flizofren oldu¤u
yarg›s› belirir (Üçok, 2003).
fiizofreni hastalar›n›n yak›nlar› önyarg›lara iliflkin olarak
birçok yaflant›ya sahiptir. Kendilerine toplum içinde
farkl› davran›ld›¤› için kayg› duymakta ve yak›nlar›n›n
hastal›¤›n› gizlemeye çal›flmaktad›rlar. Sa¤duyu ve ar-
kadafllar›n›n çal›flmas›nda (2003), hasta yak›nlar›n›n
kendilerinde de flizofreniye yönelik ön yarg› ve damga-
lama oldu¤u belirlenmifltir (Akt. Bahar, 2007). 
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n flizofreni hastalar›na yönelik tu-
tumlar›n› de¤erlendiren çal›flmalar incelendi¤inde; sa¤-
l›k profesyonellerinin tutumlar›n›n da genel halk›n sa-
hip oldu¤u tutumlar gibi oldu¤u görülmektedir (Bahar,
2007).
Toplumda yaflayan bireylerin ruhsal sorunu olan insan-
lara karfl› oluflturdu¤u negatif tutumlar, hastan›n top-
lumsal yaflamda yerini almas›nda ciddi bir engel olufl-
turmakta ve ruhsal sorunlu bireylerin topluma uyumu-
nu s›n›rland›rmaktad›r. 

Psk. Nergis ÖZD‹NÇ AZANPA

Kaynak: http://www.kilavuzpsikoloji.com/makale-
ler?makale_id=35 ”
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S›ra Sizde 1 

Ünitede görüldü¤ü üzere ça¤lar boyunca zihinsel bo-
zuklu¤u olan kifliler toplumda kötü muameleye maruz
kalm›fl, toplum taraf›ndan d›fllanm›fl ve tecrit edilmifller-
dir. Günümüzde zihinsel bozukluklar ço¤u zaman t›bbi
tedavi gerektiren bir “hastal›k” olarak görülmektedir.
Psikolojide böyle bir yaklafl›m çok tart›flmal› ve ço¤u
kez de karfl› ç›k›lan bir yaklafl›md›r. Zihinsel bozukluk-
lar t›bbi bir hastal›k olsun ya da olmas›n günümüzde bu
tür hastal›klar için tedavi almak bir dereceye kadar “nor-
malleflmifl” de olsa, modern toplumlar bu kiflilere hala
ciddi bir önyarg› ile yaklaflmaktad›rlar. Bu önyarg›lar zi-
hinsel bozuklu¤u olan biri olarak damgalanmaya yol
açmaktad›r. Bu kifliler toplumsal hayattaki yerlerini al-
mak için kendilerini haz›r ve hevesli etseler bile dam-
galanma yüzünden toplumun içinde etkili ve uzun sü-
reli tutunamamaktad›rlar. Bu ise “hastal›¤›n” seyrini kö-
tülefltirebilmekte, sosyal destek almayan kiflilerin tekrar
hastaneye yatma s›kl›klar› artmaktad›r. 

S›ra Sizde 2 

Psikoterapist, sistematik bir yaklafl›m çerçevesinde be-
lirli teknikleri uygulayarak dan›flan›n psikolojik prob-
lemlerini azaltan ya da ortadan kald›ran kiflidir. Toplu-
mumuzda genellikle bir meslek olarak psikoterapistlik,
psikiyatrl›k ve psikologluk birbirine kar›flt›r›lmaktad›r.
Hem psikiyatrlar hem de psikologlar psikoterapist ola-
bilirler. Psikiyatr t›bb›n bir dal› olan psikiyatride uz-
manlafl›r. ‹laç tedavisi yan›nda psikoterapi e¤itimi ve
bu e¤itim sonunda sertifika alarak psikoterapi yapar-
lar. Di¤er yandan psikologlar t›bbi e¤itimden geçmez-
ler. Dolay›s›yla ilaçla tedavi yapamazlar. Psikoloji lisa-
nas›n› bitirdikten sonra klinik psikoloji alan›nda yük-
sek lisans doktora e¤itimi al›rlar. Bu e¤itim s›ras›nda
yo¤un bir biçimde hem kuramsal hem de pratik an-
lamda psikoterapi e¤itimi al›rlar ve çeflitli psikoterapi
tekniklerini ö¤renirler.

S›ra Sizde 3 

Terapist ve dan›flan›n farkl› külterel de¤erlere sahip ol-
mas› neyin psikolojik problem olarak tan›mlanaca¤› ko-
nusunda farkl› anlay›fllara yol açabilir. Bu durum, tera-
pide psikoterapist ve dan›flan aras›nda kurulmas› bek-
lenen terapötik ittifak›n tam anlam›yla kurulamamas›na
neden olabilir. Uba ve Huang (1999: 644) bu duruma
ABD’de farkl› kültürel geçmifle ve normlara sahip bir
terapist ve dan›flan iliflkisinden gerçek hayatta yaflanm›fl

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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bir örnek vermektedirler. Bu örnekte Anglo-Sakson kö-
kenli bir psikoterapiste gelen 28 yafl›nda, depresyon
belirtileri olan Çin kökenli bir Amerikal› kad›n vard›r.
Kad›n hiç evlenmemifl biridir ve kendini çok yaln›z his-
setmektedir. Terapistiyle yaln›zl›¤›n› konuflurken ken-
disinin bakire bir kad›n oldu¤unu söylemifltir. Terapist
kendi kültürel normlar›na dayanarak, kad›n›n bakireli-
¤ini duygusal anlamda olgunlaflmam›fl olmas›n›n bir
iflareti olarak görmüfl ve kad›n›n, sosyal beceri eksikli-
¤inden dolay› yaln›zl›k hissetti¤i sonucuna varm›flt›r.
Oysa, kad›n Çin kültürüne göre kendi bakireli¤ini bir
erdem olarak görmekte, ABD’de Çinlilere yönelik ön-
yarg›dan dolay› yaln›zl›k çekti¤ini düflünmektedir. Prob-
leme iliflkin bu farkl› anlay›fllardan dolay› Çinli kad›n
görüflmekte oldu¤u Anglo-Sakson kökenli terapisti b›-
rakm›fl ve kendi gibi Çinli olan baflka bir psikoterapiste
gitmeye bafllam›flt›r. 

S›ra Sizde 4 

Psikotrop ilaçlar biyolojik de¤iflmelere neden olurlar.
Ancak ilaç alman›n bziatihi kendisi de bazen de¤iflik
psikolojik etkilere yol açabilmektedir. Örne¤in baz› in-
sanlar bu ilaçlar› alman›n bir sonucu olarak edilgen bir
hale gelmekte ve kendilerini çaresiz hissetmektedirler.
Davran›fllar›n›n kendi çabalar›yla de¤il, ilaç almakla de-
¤iflebilece¤ine inanmaya bafllamaktad›rlar. Ayr›ca, ilaç
kullanan pek çok insan plasebo etkisi denilen bir dene-
yim yaflamaktad›r. Plasebo etkisi, kiflinin ilac›n fiziksel
etkisinden dolay› de¤il ilaç al›nca kendini daha iyi his-
setme beklentisi nedeniyle psikolojik semptomlarda gö-
rülen iyileflme anlam›na gelmektedir. Bu yüzden yeni
bir ilac›n etkisinin test edildi¤i deneylerde, deneysel
gruba yeni bir ilaç verilirken kontrol grubuna plasebo
verilmektedir. Plasebo hap ya da s›v› ilaç görünümün-
de olan ama gerçekte hiçbir etkisi olmayan bir madde-
dir. Kontrol grubunda olan insanlar ilaç ald›klar›n› dü-
flündükleri için kendilerini daha iyi hissetmeye bafllaya-
bilmektedirler. Sonuç olarak bu deneylerde, yeni bir
ilac›n etkisi plasebo etkisinden kurtar›larak test edilmifl
olmaktad›r (Uba ve Huang, 1999). 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sosyal psikolojiyi tan›mlayabilecek,
Sosyal bilifl yaklafl›m›n› aç›klayabilecek,
Tutumlar›n do¤as›n›, ifllevlerini, davran›flla olan iliflkisini ve tutum de¤iflimi-
ni betimleyebilecek,
Ön yarg›lar›n do¤as›n› ve kökenlerini aç›klayabilecek,
Sosyal etki biçimlerini ay›rt edebileceksiniz.
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SOSYAL PS‹KOLOJ‹N‹N TANIMI
Tarihsel olarak sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin çocu¤udur. Ancak mo-
dern sosyal psikoloji daha çok psikolojinin bir alt alan› olarak görülmektedir. Bu
nedenle de, psikolojinin yani zihinsel yaflam›n, sosyal etkileflim ve daha genel ola-
rak sosyal olgularla ilgili taraflar›n›n sosyal psikolojiyi oluflturdu¤u ileri sürülür
(McGarty ve Haslam, 1997). Sosyal psikolojinin tek ve basit tan›m›n› vermek zor-
dur. Bunun en önemli nedeni sosyal psikolojinin bafl›ndaki “sosyal” s›fat›n›n ne
anlama geldi¤i konusundaki görüfl ayr›l›klar›d›r. “Sosyal”, kimi sosyal psikologlar-
ca “insanlar aras›ndaki etkileflim” anlam›nda, kimilerince “toplum ya da kültür” an-
lam›nda kullan›l›rken, di¤er baz›lar› da “çok say›da insan› ilgilendiren problem-
ler”le iliflkili olarak ya da “birden fazla insan› içeren” bir anlamda kullan›lmaktad›r
(McGarty ve Haslam, 1997: 7). Bu farkl› kullan›mlar sosyal psikolojinin tan›mlar›-
na da yans›maktad›r. Sosyal ba¤lam› kritik önemde görenler, tan›mda sosyal olan›
öne ç›kar›rlarken, sosyal ba¤lama bu kadar önem atfetmeyenler, tan›mda bunu
ikincillefltirmektedirler. “Sosyal”in farkl› kullan›mlar›n›n alt›nda yatan temel gerili-
min, asl›nda sosyal psikolojinin do¤umundan itibaren, birey ve toplumun birbirin-
den ayr› iki yap› olup olmad›¤› ve bu ikisi aras›ndaki iliflkinin nas›l kurulmas› ge-
rekti¤ine dair tart›flmalar oldu¤u ileri sürülebilir. Baz› sosyal psikologlara göre, bi-
reyi toplumdan ay›rmak zordur ve hatta böyle bir ayr›m yapmak zoraki ve yapay
bir fleydir. Çünkü birey, sosyal dünya ile pek çok yolla ve çeflitli düzeylerde sürek-
li bir iliflki içindedir (Gough ve Mcfadden, 2001). 

Sosyal psikolojinin bu tan›mlanma zorlu¤una karfl›n günümüzde kullan›lan çe-
flitli tan›mlar› vermek mümkündür. Bu tan›mlardan baz›lar› flunlard›r:

• “Sosyal psikoloji, insanlar›n di¤er insanlar hakk›nda nas›l düflündüklerinin,
onlar› nas›l etkilediklerinin ve onlarla nas›l iliflki kurduklar›n›n bilimsel bir
biçimde çal›fl›lmas›d›r” (Taylor, Peplau ve Sears, 2000: 3).

• “Sosyal psikoloji, sosyal ve kültürel ortamdaki birey davran›fl›n›n özellikleri-
nin ve nedenlerinin bilimsel bir biçimde incelenmesidir” (Akt. Ka¤›tç›bafl›,
1999: 19).

• “Sosyal psikoloji insan etkileflimlerini ve bu etkileflimlerin psikolojik temel-
lerini sistematik olarak inceleyen bir disiplindir” (Bilgin, 2000: 2).

Modern sosyal psikolojiyi tarif etmek için yukar›da verilen tan›mlar geçerli olsa
da, bugün sosyal psikologlar›n en s›k baflvurdu¤u ve art›k bir klasik haline gelen
tan›m ünlü sosyal psikolog Gordon W. Allport’a aittir: “Sosyal psikoloji bireylerin,

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji: Di¤er
insanlarla nas›l iliflki
kurdu¤umuz ve onlar›n
duygu, düflünce ve
davran›fllar›m›z› nas›l
etkiledi¤inin çal›fl›lmas›d›r. 



davran›fl, duygu ve düflüncelerinin baflkalar›n›n gerçek, hayal edilen veya ima edi-
len varl›¤›ndan nas›l etkilendi¤inin bilimsel yollarla araflt›r›lmas›d›r” (akt. Hogg ve
Vaughan, 1995: 1).

Tan›mlama zorlu¤unu aflmak için, baz›lar› sosyal psikolojiyi pratik bir biçimde
“sosyal psikologlar›n u¤raflt›¤› fley” olarak tan›mlamaktad›r. Modern sosyal psiko-
lojinin u¤raflt›¤› konular çok çeflitlidir. Bunlardan baz›lar› gruba uyma davran›fl›, ik-
na, güç, sosyal etki, itaat, önyarg›, önyarg›n›n azalt›lmas›, ayr›mc›l›k, kal›pyarg›lar,
sosyal bilifl ve sosyal alg›, sosyal kategoriler, sald›rganl›k, özgeci davran›fl, kifliler
aras› çekicilik, tutumlar ve tutum de¤iflimi, iletiflim, izlenim oluflturma, küçük grup-
lar, liderlik, kitle davran›fl›, gruplar aras› iliflkilerdir. Bu ünitenin amac› sosyal psi-
koloyi alan›n› genel düzeyde tan›tmak oldu¤u için, burada sadece dört önemli ko-
nu ele al›nm›flt›r: Sosyal bilifl, tutumlar, ön yarg›lar ve sosyal etki. 

SOSYAL B‹L‹fi 
Bilifl ya da daha do¤ru bir deyimle biliflsel psikoloji insanlar›n bilgiyi nas›l edindi-
¤i, organize etti¤i ve kulland›¤›yla ilgilenir. Bu yüzden biliflsel psikolojinin temel il-
gi alanlar› alg›, dikkat, bellek, düflünce ve dildir. Sosyal bilifl alan›nda da ayn› ko-
nularla ilgilenilir ancak tüm bu bilgi iflleme süreçlerinin sosyal bir ba¤lamda ele
al›nmas› söz konusudur. Daha aç›k olmak gerekirse, sosyal bilifl, insanlar›n ken-
dileri ve di¤er insanlar hakk›ndaki bilgiler söz konusu oldu¤unda nelere dikkat et-
tikleri, bu bilgileri nas›l alg›lad›klar› ve hat›rlad›klar› ve farkl› sosyal durum ya da
ba¤lamlar›n bu tür biliflsel süreçleri nas›l etkiledi¤ini incelemektedir. Sosyal bilifl
yaklafl›m›nda insan bir bilgi ifllemcisi olarak görülmektedir. Buna göre, insan›n zih-
nine sosyal dünyadan gelen girdiler aynen bilgisayarda oldu¤u gibi çeflitli ifllemler-
den geçirilmekte ve bu ifllemlerden sonra ç›kt› olarak davran›fl üretilmektedir. Gir-
di ile ç›kt› aras›nda yer alan ve basit gibi görünen bu süreçte iki önemli nokta var-
d›r: Birincisi, sosyal dünyaya ait bilgi, birey taraf›ndan, önceden var olan bilgisi ›fl›-
¤›nda yorumlan›r. ‹kincisi bireyin nas›l davranaca¤›, neyi nas›l hat›rlad›¤›na ve ha-
t›rlad›¤›n› nas›l de¤erlendirdi¤ine ba¤l›d›r. ‹lk nokta, yani insan›n d›fl dünyaya ait
bilgiyi var olan bilgisi temelinde yorumlad›¤› noktas› alg› sürecinin temelini teflkil
eder. Öyleyse, insanlar›n davran›fllar›n› anlamak için sosyal dünyay› nas›l alg›la-
d›klar› ve bu alg›n›n nas›l belirlendi¤ini bilmeye ihtiyaç vard›r (Pennington, 1996:
104-105).

Sosyal Alg›
Sosyal alg› kendimizin ve di¤er insanlar›n davran›fllar›n› nas›l alg›lad›¤›m›za dair
bir biliflsel süreçtir. Sosyal alg› daha önce alg› ünitesinde ele al›nan temel alg› ilke-
lerine ba¤l› olarak ifllemektedir. Asl›nda hem nesneleri hem de kendimiz ve di¤er
insanlar› alg›lama sürecimiz ayn› temel ilkeler çerçevesinde gerçekleflir. Her iki al-
g› türünün de aktif ve infla edici bir do¤as› vard›r. Yani, her iki alg› türünde de da-
ha önceden var olan bilgimiz sadece yeni gelen uyar›c›y› yorumlamam›z için temel
teflkil etmekle kalmaz, ayn› zamanda hangi bilgiyi seçece¤imize, hangisine dikkat
edece¤imize ve bilgiyi nas›l organize edece¤imize de rehberlik eder. Her iki alg›
türü de alg›lay›c›n›n de¤er, inanç, ba¤l›l›k ya da motivasyonlar›ndan etkilenir. An-
cak tüm bu benzerliklere karfl›n sosyal alg›, nesne alg›s›ndan çeflitli aç›lardan fark-
l›laflmaktad›r. Zira bir kifliyi nas›l alg›lad›¤›m›z ve onunla nas›l bir etkileflime girdi-
¤imiz, k›smen onun bizi nas›l alg›lad›¤› ve bizimle nas›l bir etkileflime girdi¤ine
ba¤l›d›r. Sosyal alg›y› nesne alg›s›ndan ay›ran baz› temel farkl›l›klar flunlard›r: Bi-
rincisi, insanlar eylemlerin failidir; yani, insanlar›n niyetleri vard›r ve dünyay› kon-
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trol etmeye çal›fl›rlar. Nesneler ise fail de¤ildir ve niyetleri yoktur. ‹kincisi, di¤erle-
rinin bizi nas›l alg›lad›¤› davran›fllar›m›z› etkiler. Birinin bizi belirli bir kategoriye
koydu¤unu bilmemiz de¤iflmemize yol açabilir. Üçüncüsü, baflkalar› ve kendimiz
hakk›nda alg›lad›¤›m›z pek çok fley do¤rudan gözlenebilir fleyler de¤ildir; kiflilik
e¤ilimleri ve duygular gibi nitelikleri ç›karsamak ya da atfetmek zorunda kal›r›z.
Oysa nesnelerin özellikleri gözlenebilir ve ölçülebilir niteliktedir. Dördüncüsü,
sosyal alg›n›n kesinli¤inden söz etmek zordur, hatta mümkün de¤ildir. Hiçbir za-
man kendimizi yeterince tan›d›¤›m›z› söyleyemeyiz. Psikologlar kiflili¤i ölçmek
için çok geliflmifl araçlara sahip olsalar da halâ kiflili¤i ölçmek onlar için kolay de-
¤ildir. Oysa nesnelerin özelliklerini belirlemek ve üzerinde anlaflmaya varmak çok
daha kolayd›r (Pennington, 1996: 107-108).

Sosyal alg›, kifliler aras› iliflkilerde insanlar hakk›nda nas›l izlenim oluflturdu¤u-
muzla ilgili bir olgudur. ‹nsanlar hakk›nda oluflturdu¤umuz izlenimler ise kendimi-
zin ve baflkalar›n›n davran›fllar›n› nas›l aç›klad›¤›m›za, yani sosyal davran›fl için
yapt›¤›m›z at›flara yans›r. Dolay›s›yla sosyal alg› sürecinin kifliler aras› iliflkilerde
nas›l iflledi¤ini anlamak için izlenim oluflturmaya yönelik yaklafl›mlar›n ve at›f ku-
ram›n›n ayr›ca ele al›nmas› gereklidir. 

‹zlenim Oluflturma
‹nsanlar hakk›ndaki ilk izlenimlerimizi nas›l olufltururuz ve bu izlenimler ne kadar
do¤rudur? Sosyal psikolojideki sosyal alg› çal›flmalar› insanlar hakk›ndaki ilk izle-
nimin hangi biliflsel süreçlerle gerçekleflti¤ini aç›klamaya çal›flm›fllard›r. 

Biriyle ilk karfl›laflt›¤›m›zda kiflinin giysileri, konuflma biçimi, mimikleri, ses to-
nu vb. özellikleri dikkatimizi çeker. Bu özellikler o kiye ait oluflturaca¤›m›z izle-
nimler için birer ipucudur. Bu ipuçlar›n› de¤erlendirerek, tan›flt›¤›m›z bu yeni kifli-
yi zihnimizde uygun bir kategoriye yerlefltiririz. Sosyal bilifl yaklafl›m›na göre, eli-
mizde ne kadar az bilginin oldu¤u, daha önce ilk izlenim konusunda ne kadar ya-
n›ld›¤›m›z› düflünmeksizin yeni tan›flt›¤›m›z insanlar› mutlaka bir kategori içine
koymaktay›z. ‹nsanlar› kategorilere koymak, daha önceki yaflant›lar›m›z yoluyla
oluflturdu¤umuz flemalar sayesinde gerçeklefltirilmektedir. Bellek Ünitesi’nden ha-
t›rlayaca¤›n›z gibi flemalar alg›lar›m›z›n basitlefltirilerek ama ayn› zamanda çok iyi
örgütlenerek yeniden infla edilmifl halleridir. Sosyal dünyay› alg›lama söz konusu
oldu¤unda, sosyal flemalar›m›z› harekete geçiririz. Çok çeflitli sosyal flemalar›m›z
vard›r. Örne¤in bir restoranda yemek yiyece¤imiz zaman, orada neler olaca¤›n›
bilmemize yarayan bir flemadan yani soyut bir biliflsel yap›dan yard›m al›r›z. Ben-
zer biçimde kifli flemalar›m›z da vard›r. Örne¤in yeni tan›flt›¤›m›z birinde d›fla dö-
nüklü¤e iliflkin ipuçlar› alg›lad›¤›m›zda belle¤imizdeki d›fladönük kifli flemam›z›
harekete geçiririz. D›fladönük kifli flemas› konuflkanl›k, samimiyet, girginlik gibi d›-
fladönüklü¤e ait birbiriyle iliflkili özellikleri bar›nd›r›r. Bu flemalar sayesinde yeni
tan›flt›¤›m›z kiflideki birkaç ipucuna dayanarak onun nas›l biri oldu¤u hakk›nda ç›-
karsamalar yapar›z ve davran›fllar›m›z› buna göre ayarlar›z. Bu kiflisel flemalara ör-
tük kiflilik kuramlar› ad› da verilmektedir. Yani hepimizin zihninde hangi kiflilik
özelliklerinin ne tür kiflilerde oldu¤u, neden bu kiflilerin bu özellikleri gelifltirme-
ye yatk›n oldu¤u, hangi özelliklerin bir kiflide nas›l bir araya geldi¤i gibi fark›nda
olmadan gelifltirdi¤imiz kuramlar bulunmaktad›r. 

Bizi sosyal dünyan›n karmaflas›ndan kurtaran flematik bilgi iflleme süreci, ayn›
zamanda gerçekli¤in çok basitlefltirilmifl halleri olduklar› için kaç›n›lmaz olarak
yanl›l›klar üretmektedir. Yeni tan›flt›¤›m›z kifliler için var olan genel flemalar›m›z te-
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melinde çabucak bir ilk izlenim olufltururuz. Zaman geçtikçe ve onlarla birlikte ge-
çirdi¤imiz yaflant›lar artt›kça onlar hakk›ndaki yeni bilgileri de flemam›za ekleriz.
Ancak, genellikle, bu sonradan eklenilenler ilk izlenimlerimiz kadar bizi etkilemez.
Buna öncelik etkisi denir. Diyelim ki yeni tan›flt›¤›n›z birini zihninizde “utangaç”
olarak kodlad›n›z. Daha çok zaman geçirdikçe o kiflinin gerçekte çok iyi espriler
yapt›¤›n› fark ettiniz. Esprili olmak genellikle utangaçl›k flemam›zda yer almayan
bir özelliktir. Buna ra¤men o kifliyi “utangaç” olarak nitelemeye devam edersiniz.
‹lk izlenimlerin öncelik etkisi, ilk tan›flt›¤›m›z kifliyi genel olarak sempatik ya da iti-
ci buldu¤umuz durumlarda kendini çok kolay aç›¤a ç›karmaktad›r. Bir kifli hakk›n-
daki ilk izleniminiz olumsuzsa, o kifli a¤z›yla kufl tutsa da size sempatik gelmeyi
baflaramayacakt›r. Öncelik etkisi, sosyal bilifl yaklafl›m›nda “biliflsel cimrilik”le aç›k-
lanmaktad›r. Bu aç›klamaya göre, zihinsel enerjimizi cimrice kullanarak, tan›d›¤›-
m›z kifliye dair her özelli¤i ya da ayr›nt›y› yorumlamakla u¤raflmay›z. Bunun yeri-
ne, oluflturdu¤umuz izlenime inanarak yaflamay› ye¤leriz (Morris, 2002).

‹zlenim oluflturman›n sosyal dünyay› basitlefltiren bir süreç oldu¤u ileri sürülmektedir.
Oysa yeni tan›flt›¤›m›z kifliye ait izlenimimizi davran›fllar›m›zla ona yans›tm›fl da oluyoruz.
Bu sosyal dünyay› basitlefltirmek bir yana daha da karmafl›klaflt›rmaz m›? Tart›fl›n›z. 

At›f Kuram›
Sosyal psikolojide at›f kuram›n›n temel meselesi insanlar›n kendi ve baflkalar›n›n
davran›fllar›n› hangi nedenlere atfettiklerini anlamak ve aç›klamakt›r. Bir ifl görüfl-
mesi yapt›¤›n›z› ve görüflmenin kötü gitti¤ini ve sonuçta da ifle al›nmad›¤›n›z› farz
edin. Bunu kendinize, aile ve arkadafllar›n›za nas›l aç›klars›n›z? ‹fl görüflmesindeki
kötü performans›n›z›n nedenini nelere atfederdiniz? O gün kötü gününüzde miy-
diniz? Sizinle görüflme yapan kifliyi çok itici ve sald›rgan m› buldunuz? Bunlar ve
pek çok olas› baflka nedenleri gözden geçirip yaflad›¤›n›z olay› anlamland›rmak is-
tersiniz. Ya da yolda giderken birinin aniden yere y›¤›ld›¤›n› gördünüz. Epilepsi
krizi ya da kalp krizi mi geçiriyor? Durufluna, giysilerine vb. bak›p bir karara var-
maya çal›fl›rs›n›z. Örne¤in e¤er k›l›ks›z ise ve alkol kokuyorsa büyük olas›l›kla bu
kiflinin sarhofl oldu¤una karar verirsiniz. Ya da baflka ipuçlar›na dayanarak kiflinin
kalp krizi geçirmekte oldu¤una hükmedebilirsiniz. E¤er sarhofl oldu¤unu düflün-
düyseniz yard›m etmeye daha az istekli olabilirsiniz. Günlük yaflamda hepimiz,
Heider’›n deyimiyle “naif bilim insanlar›” gibi davran›p, kendimizin ve baflkalar›n›n
davran›fllar›n›n nedenlerini anlamaya çal›fl›r›z. Çünkü yapt›¤›m›z at›flar çeflitli sos-
yal durumlardaki belirsizli¤i azaltmaya hizmet eder. Böylelikle sosyal dünyadaki
pek çok etkileflimi at›flar temelinde tahmin ve kontrol etmeye çal›fl›r›z (Penning-
ton, 1996: 127-128).

At›f kuram›n›n öncüsü Fritz Heider’d›r. Heider’a göre kendimizin ve baflkalar›-
n›n davran›fllar›n› temel olarak iki flekilde aç›klar›z: Davran›fl›n nedenini, davran›fl›
yapan›n kiflili¤ine, arzu ya da ihtiyaçlar›na atfederiz. Bu at›flara kiflisel ya da içsel
at›flar denir. ‹kinci olarak da davran›fl›, ortamdaki birtak›m faktörlerle aç›klar›z. Bu
at›flara da durumsal ya da d›flsal at›flar denir. Heider, bir davran›fl›n hem içsel fak-
törlere hem de d›flsal faktörlere atfedilemeyece¤ini, sözkonusu bir davran›flta bu
faktörlerden sadece birine at›f yapt›¤›m›z› ileri sürmektedir. Di¤er yandan Harold
Kelley davran›fl›n nedenlerini belirlemek için üç tür bilgiye baflvurdu¤umuzu ileri
sürmektedir. Bir ustabafl›n›n iflçisine mesai sonras› onunla görüflmek istedi¤ini söy-
ledi¤ini farzedin. Bu iflçi mesai bitimine kadar ustabafl›n›n onunla neden konufl-
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mak istedi¤ini kendine aç›klamaya çal›flacakt›r. Kelley’e göre, iflçi, ustabafl›n›n ken-
disiyle görüflme iste¤ini üç soru sorarak aç›klamaya çal›fl›r. Birincisi, ustabafl›n›n
görüflme talebi ne kadar belirgin? Yani ustabafl› di¤er iflçilerle de böyle mesa-
i sonras› konuflur mu? E¤er konufluyorsa, bu davran›fl›n belirginli¤i yüksek, konufl-
muyorsa belirginlik düflük demektir. E¤er belirginlik düflük ise, bu iflçiyi kiflisel
olarak ilgilendiren bir mesele demektir. ‹kinci soru, ustabafl›n›n bu davran›fl› ne ka-
dar tutarl›? Ustabafl› bu tür görüflmeleri s›k s›k yapar m› yoksa böyle bir görüflme
talebi ilk kez mi oluyor? Bu davran›fl s›ksa tutarl›l›k yüksek, s›k olmuyorsa düflük-
tür. Tutarl›l›k yüksek oldu¤unda konuflma talebinin amac› daha kolay tahmin edi-
lebilir. Ama tutarl›l›k düflükse, iflçi o gün ya da son zamanlarda ola¤an d›fl› bir olay
olup olmad›¤›n› düflünmek durumunda kal›r. Üçüncü soru ustabafl›n›n bu iflçiyle
konuflma talebi ne kadar yayg›n? Burada iflçi, ustabafl›n› di¤er ustabafl›larla karfl›-
laflt›r›r. Di¤er ustabafl›lar da mesai sonras› görüflme yaparlar m›, yoksa sadece bu
ustabafl› m› bunu yap›yor? E¤er di¤erleri de ayn› davran›fl› yap›yorsa, bu davran›-
fl›n yayg›nl›¤› yüksektir. Di¤erleri yapm›yor, sadece bu ustabafl› yap›yorsa davran›-
fl›n yayg›nl›¤› düflüktür. E¤er yayg›nl›k yüksekse, bu davran›fl d›flsal nedenlere at-
fedilebilir. E¤er yayg›nl›k düflükse, bu davran›fl kiflisel nedenlere atfedilir. Özet ola-
rak, bu üç soruya verdi¤i cevaplara ba¤l› olarak, örne¤imizdeki iflçi ya o gününü
gayet iyi geçirecek ya da mesai saatinin sonunu endifleli bir biçimde bekleyecek-
tir (Morris, 2002).

At›f Yanl›l›klar›
Davran›fllar› çeflitli faktörlere at›f yaparak aç›klamak hiçbir flekilde nesnel olarak ifl-
leyen bir süreç de¤ildir. Birden fazla kifli ayn› davran›fl› farkl› nedenlere at›f yapa-
rak aç›klayabilir. Arkadafl›n›z›n s›navda düflük not almas›n›, onun tembelli¤ine at›f
yaparak aç›klayabilirsiniz. Oysa arkadafl›n›z›n kendisi kötü s›nav sonucunu s›nav
sorular›n›n zor olmas›na ba¤layabilir. Asl›nda mahkemelerde olan biteni de bu
farkl› at›f süreçleri ›fl›¤›nda anlayabiliriz. Savc›, suç olarak adland›r›lan davran›fltan
san›¤› sorumlu tutarken, san›¤›n avukat› bu davran›fl› san›¤›n kendisi d›fl›ndaki fak-
törlere at›f yaparak aç›klamaya ve müvekkilini korumaya çal›fl›r. 

‹nsanlarda genel olarak, davran›fl›n nedenlerini davran›fl› yapan kiflinin kendi-
sine yani kiflilik özelliklerine at›f yaparak aç›klamak yönünde güçlü bir e¤ilim var-
d›r. Davran›fl› aç›klarken ortamsal faktörlere de¤il de, kiflinin kendisine at›f yapma
e¤ilimimiz sosyal psikolojide temel at›f hatas› olarak adland›r›l›r. Bu hatay› muh-
temelen baflkalar›n›n davran›fllar›n› gözlerken, o kiflinin davran›fl›n›n yer ald›¤›
ba¤lama de¤il de kiflinin kendisine odakland›¤›m›z için yapmaktay›z. Ve sonuçta
da davran›fla etki eden ortamsal fakörleri göz ard› etmekteyiz. Temel at›f hatas› or-
tamsal faktörlere yeterince odaklanmad›¤›m›zdan de¤il de bu faktörleri yeterince
önemsemedi¤imizden de kaynaklan›yor olabilir. Yani davran›fl›n içinde yer ald›¤›
ortama da kiflisel özellikler kadar dikkatimizi yöneltebiliriz ama davran›fl› ortaya ç›-
karmada bunlar›n önemli oldu¤unu düflünmeyiz. Bunu en çok sosyal olarak d›fl-
lanm›fl gruplara yönelik de¤erlendirmelerimizde görebiliriz. Örne¤in yoksulluk ne
kadar kiflilerin iradeleri d›fl›nda bir olgu olarak görülürse görülsün, toplumda halâ
yoksul insanlar› “kötü” olarak görme ve yoksulluklar›ndan onlar› sorumlu tutma
e¤ilimi devam etmektedir. (Baron, 1996; Morris, 2002). 

Di¤er bir at›f yanl›l›¤› da kendine hizmet eden yanl›l›kt›r. Kendine hizmet
eden yanl›l›k, sistematik olarak kiflinin kendi bafl›na gelen olumlu olaylar› kendi
kiflili¤ine, kiflisel yetenek ve becerilerine atfetmesi; olumsuz olaylar› ise kendisi d›-
fl›ndaki faktörlere atfetmesidir. Bu pek çok sosyal ba¤lamda kolayl›kla gözlenebi-
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faktörlere atfetme e¤ilimidir. 



lecek bir olgudur ama herhalde hiçbiri okul ortam›ndaki kadar belirgin de¤ildir.
Hepimizi ö¤rencilik yaflam›m›zdan biliriz ki, iyi notu ö¤renci al›r, kötü notu ö¤ret-
men verir! Baflar›lar›m›z› içsel faktörlere, baflar›s›zl›klar›m›z› d›flsal faktörlere atfet-
mek aç›kça benlik de¤erimizi korumak için baflvurdu¤umuz bir stratejidir (Baron,
1996).

TUTUMLAR

Tutumlar›n Do¤as›
Sosyal bilifl aç›s›ndan sosyal bilgi ifllemcisi olarak çizilen insan portresine, tutum-
lar konusuyla birlikte duygular› da ekleyebiliriz. Türkiye’de yaflayan biri olarak flu
listeyi inceleyiniz: Galatasaray, AKP, döner, Zeki Müren, ‹stanbul, baklava. E¤er
dünyadan tamamen yal›t›k bir halde yaflam›yorsan›z, bu sözcüklerden her biri için
kesinlikle söyleyecek bir sözünüz vard›r. Galatasaray’› seviyor ve destekliyor ya da
tam tersi hiç sevmiyor olabilirsiniz. ‹stanbul’u yaflamak için çok cazip bir flehir ola-
rak düflünüyor olabilir ve çok seviyor olabilirsiniz ya da ‹stanbul’da yaflaman›n çok
külfetli oldu¤unu düflünüp ‹stanbul’u sevmiyor olabilirsiniz. Ya da siz baklava se-
ven veya sevmeyen biri olabilirsiniz. Dolay›s›yla bu listedekilerin her biri üzerinde
fikir ve duygular›n›z vard›r. Bu durumda bu listedekiler ve dünyada yaflam›n›za gi-
ren ve sizi ilgilendiren her fley sizin için bir tutum nesnesidir. ‹lkesel olarak dün-
yadaki her nesne, olay, kifli ya da durum potansiyel olarak tutum nesnesi olabilir.
Tutum nesnesi örne¤in liberalizm gibi soyutlama gerektiren bir ideoloji olabildi¤i
gibi çok basit ve somut bir biçimde örne¤in baklava da olabilir. Ancak belirtmek
gerekir ki sizin için tutum nesnesi olan bir fley baflkas› için tutum nesnesi olmaya-
bilir ya da daha önce sizin için tutum nesnesi olmayan bir fley sonradan tutum nes-
nesi haline gelmifl olabilir. 

Tutumlar genel olarak bir nesne, olay, kifli ya da duruma yönelik görece ka-
l›c› zihinsel e¤ilimler olarak tan›mlanabilir. Daha spesifik olarak tutumlar sosyal
psikolojide 1960’lara kadar ABC modeli denilen üçlü bir yap› olarak tan›mlan-
maktayd›. Bu modele göre tutum duygusal, biliflsel ve davran›fl e¤ilimi olmak üze-
re üç bileflenden oluflmaktad›r. Duygusal bileflen tutum nesnesine yönelik hofllan-
ma-hofllanmama ya da sevme-sevmeme gibi duygusal tepkileri içerir. Biliflsel bi-
leflen ise tutum nesnesine dair bilgi, inanç veya fikirlerin tümünü içerir. Burada
bilgiden kastedilen zorunlu olarak tutum nesnesi hakk›nda detayl› ya da sistema-
tik bilgi de¤il her türlü bilgi ya da inançt›r. Dolay›s›yla sa¤duyusal, kulaktan dol-
ma bilgiler ya da kal›pyarg› haline gelmifl inançlar bu bilefleni oluflturabilir. Üçün-
cü bileflen ise tutum nesnesine yönelik ne tür bir davran›fl sergilenece¤ine yöne-
lik niyet veya e¤ilimdir. 1960’lardan sonra sosyal psikolojide çeflitli nedenlerden
dolay› tutumlar›n ABC modeli terk edilmifl, yerine tutum nesnesine yönelik de¤er-
lendirmeyi temel alan yaklafl›m benimsenmifltir. Dolay›s›yla bugün tutumlar, ge-
nel olarak bir nesneye yönelik de¤erlendirmeler olarak anlafl›lmaktad›r. Bu nok-
tada tutumun dilinin kesinlikle tarafs›z bir dil olmad›¤›, tam tersine her zaman tu-
tum nesnesinin yan›nda ya da karfl›s›nda yer almay› gerektiren tarafl› bir dil oldu-
¤u vurgulanmal›d›r. Di¤er bir deyiflle, tutumun dili hofllanma-hofllanmama ya da
sevme-nefret etme dilidir.

Tutumlar›n ‹fllevleri
Bireyler tutumlar›n› çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gelifltirirler. Di¤er bir deyifl-
le tutumlar›n bireyler için önemli ifllevleri vard›r. Çeflitli kuramc›lar taraf›ndan fark-
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l› adland›r›lsa da, sosyal psikolojide tutumlar›n dört temel ifllevi oldu¤u kabul edil-
mektedir. Birincisi, tutumlar›n bilgi sa¤lama ifllevidir. Tutumlara sahip olmak fizik-
sel ve sosyal dünya hakk›nda bilgi sahibi olmak demektir. Böylelikle dünya bizim
için daha tan›d›k, daha tahmin edilebilir ve belirsizlikten daha uzak bir yer haline
gelmektedir. Çünkü tutumlar sayesinde bu dünyaya iliflkin bir yap› alg›lamaktay›z
ya da bu yap›y› dünyaya biz dayatm›fl olmaktay›z. ‹kinci ifllev, tutumlar›n araçsal
olarak kullan›lmas›yla ilgilidir. Tutumlar›n bu uyum sa¤lama ifllevi, kifliyi arzu edi-
len hedefe yöneltirken istenmeyen, arzu edilmeyen durumlardan kaç›nmay› ola-
nakl› k›lar. Örne¤in insanlar sevdikleri kiflilerle ayn› tutumlar› gelifltirmeyi isterler
ya da kendileriyle benzer tutumlar› olanlarla arkadafl olmay› tercih ederler. Hazc›
olan bu ifllev, bizi haz almaya yöneltirken, ac›dan kaç›nmam›z› sa¤lar. Tutumlar›n
üçüncü ifllevi benli¤i ifade edici ifllevdir. Ço¤u kez belirli tutumlara sahip olmak
demek, kendinize ve baflkalar›na kim oldu¤unuzu ifade etmeniz demektir. Bu ifl-
lev tutumlar› kimlikle iliflkilendirir. Örne¤in tercih etti¤iniz k›yafet, size ve karfl›n›z-
dakine sizin kimli¤iniz hakk›nda çok fley söyler. Dördüncü ifllev, egoyu koruma-
d›r. Kiflinin sahip oldu¤u tutumlar kifliyi kendisinden ve baflkalar›ndan koruyabilir.
Kendimiz hakk›ndaki olumlu tutumlar, bizi, hat›rlamak istemedi¤imiz ve utand›¤›-
m›z davran›fllar› bast›rmam›za ve unutmam›za yard›m eder. Di¤er yandan baz› ki-
fliler eflcinseller ya da farkl› ›rk ya da etnisiteden insanlardan kendilerine yönelik
tehdit hissederler. Bu kifliler bu tehdidi bertaraf etmek için bu gruplara yönelik
düflmanca tutumlar gelifltirirler. Böylece, bu tutumlar sayesinde bu gruplara temas
etmekten kaç›nm›fl olurlar. Tutumlar›n ifllevleri ile hat›rlanmas› gereken önemli bir
nokta, ayn› tutumun farkl› kiflilerde farkl› ifllevleri olabilece¤i ya da ayn› kiflide bir
tutumun zaman içinde farkl› ifllevleri olabilece¤idir (Hogg ve Vaughan, 1995). 

Tutum ve Davran›fl ‹liflkisi
Sosyal psikologlar için tutumlar, davran›fl› tahmin etmeye yarad›klar› için önemli-
dir. Daha aç›k bir deyiflle, sosyal psikologlar için as›l önemli olan mesele sosyal
davran›fl› aç›klamak ve davran›fl gerçekleflmeden önce güvenilir biçimde tahmin
edebilmektir. Sosyal psikolojide tutumlar ile davran›fl aras›ndan basit ve dolays›z
bir iliflki oldu¤u varsay›lm›flt›r. Yani, e¤er bir kiflinin bir konu hakk›ndaki tutumu-
nu bilirsek o konudaki davran›fl›n› da tahmin edece¤imiz düflünülmektedir. Tu-
tumla davran›fl ars›ndaki iliflkinin do¤rudan çal›fl›ld›¤› ilk araflt›rma ABD’de 1930’lar-
da Frans›z sosyolog La Piere taraf›ndan yap›lm›flt›r. ABD’de di¤er ›rk ya da etnik
gruplarla birlikte Çinlilere yönelik olumsuz tutumlar›n yayg›n oldu¤u bu y›llarda,
La Piere bir Çinli çiftle birlikte bir yaz dönemi boyunca ABD’nin bat› k›y›lar›nda iki
yüzden fazla restoran ve otel veya moteli ziyaret ederek, Çinli çifte nas›l davran›l-
d›¤›n› incelemifltir. Biri hariç ziyaret ettikleri otel ve restoranlar›n hepsi Çinli çifti
kabul etmifltir. Bu geziden alt› ay sonra La Piere ziyaret ettikleri tüm kurumlara bir
anket göndererek, otel veya restoranlar›na Çinliler gelse nas›l davranacaklar›n› ö¤-
renmeye çal›fl›lm›flt›r. Cevap verilen anketlerin hemen hepsinde kurumlar›nda Çin-
lilere hizmet edilmedi¤i bildirilmifltir. Bu, beklenenin tersine, tutum ve davran›fl
aras›nda tutars›zl›k oldu¤u anlam›na gelmektedir. Bu ilk araflt›rma ve ayn› konuda
daha sonra yap›lan di¤er araflt›rmalar tutum ve davran›fl aras›ndaki iliflkinin basit
bir iliflki olmad›¤›n› ve tutumlar›n her zaman davran›fla yol açmad›¤›n› göstermifl-
tir. Sosyal psikolojide tutum çal›flmalar›n›n t›kanmas›na yol açan bu sonuçlar üze-
rine, sosyal psikologlar neden insanlar›n söyledikleri ile yapt›klar›n›n uyuflmad›¤›
konusunu araflt›rm›fllar ve tutumlar›n sadece belirli koflullar alt›nda davran›fla yol
açt›¤› ileri sürülmüfltür. Bu ba¤lamda, tutum ve davran›fl›n denkli¤i, tutumun gücü,
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tutumlar›n zihinde ulafl›labilirli¤i, tutumun ölçülmesi ile davran›fl gözlemi aras›nda
geçen süre vb. koflullar belirlenmifltir. Tutum ve davran›fl aras›ndaki denklik, ya da
k›saca denklik hipotezi ad› verilen durum, ölçülen tutum ile gözlenen davran›fl›n
ayn› genellik düzeyinde olmas›n› ifade eder. Genel düzeyde varl›¤› saptanan bir
tutumdan çok spesifik bir davran›fl› tahmin etmek ço¤u zaman tutum davran›fl
uyuflmazl›¤›n› ortaya ç›kar›r. Denklik hipotezine göre, örne¤in nükleer santralleri
protesto eylemine kat›l›m› önceden tahmin etmek istiyorsak, insanlar›n genel ola-
rak çevresel duyarl›l›¤a iliflkin tutumlar›n› de¤il nükleer santrallere yönelik tutum-
lar›n› bilmemiz gereklidir. Bir di¤er faktör tutumlar›n güçlülük derecesidir. Genel
bir kural olarak güçlü tutumlar zay›f olanlara göre davran›fla daha çok yans›r. Bir
tutumun güçlü olmas› demek, ayn› zamanda o tutum nesnesinin hayat›nda merke-
zi bir yere sahip olmas› ve tutum nesnesiyle do¤rudan bir deneyim yaflam›fl olma-
s› anlam›na gelmektedir. Üniversite s›navlar›na haz›rlanan bir ö¤rencinin üniversi-
te s›navlar›na yönelik tutumu, üniversiteye girmekle hiç ilgilenmeyenlere göre da-
ha güçlüdür. Benzer flekilde bir tutum bizim için hayat›m›zda ne kadar merkezi bir
yere sahipse, o tutumu zihnimizde o kadar çok aktif ve kullan›ma haz›r halde tut-
maktay›z. Di¤er bir deyiflle, böyle bir tutum zihnimizde kolay ulafl›labilir bir ko-
numdad›r. S›k s›k kullan›lan ve bu yüzden bilinç alan›nda her an kullan›ma haz›r
bulunan bir tutumun, daha az kullan›lan ve bilinç alan›na getirmek için u¤rafl›lan
tutumlara göre davran›fla yans›ma olas›l›¤› çok daha yüksektir. Tutum ve davran›fl
tutarl›l›¤› aç›s›ndan önemli olan bir di¤er faktör, tutumun ölçülmesi ile tutuma yö-
nelik davran›fl›n gözlenmesi aras›nda geçen süredir. Bu süre ne kadar uzun olursa
tutuma uygun davran›fl› gözleme olas›l›¤›m›z o kadar azal›r. Çünkü arada geçen
zamanda tutumun de¤iflmesi olas›d›r. Dolay›s›yla e¤er tutumdan güvenilir biçimde
davran›fl› tahmin etmek istiyorsak, tutum ölçümü ile davran›fl gözlemi aras›ndaki
süre k›sa olmal›d›r. Asl›nda bu faktörün önemini genel ya da yerel seçimler önce-
si kamuoyu anket çal›flmalar›nda çok rahat gözleyebiliriz.Örne¤in seçimlere bir ay
kala yap›lan anket sonuçlar›, iki ay kala yap›lan anket sonuçlar›ndan daha güveni-
lir sonuçlar verir. 

Tutum ve davran›fl aras›ndaki basit ve dolays›z iliflki varsay›m›n› sorgulayan ku-
ramsal bir yaklafl›m Fishbein ve Ajzen taraf›ndan gelifltirilmifltir. Fishbein ve Aj-
zen’in planlanm›fl davran›fl kuram› davran›fl›n kendisini de¤il, davran›fla yönelik
niyeti tahmin etmek üzere kurulmufl bir modeldir. Kurama göre, davran›fla yöne-
lik niyeti tahmin etmemizi sa¤layan üç faktör vard›r: Davran›fla yönelik tutum, öz-
nel norm ve alg›lanan davran›flsal kontrol. Bu üç faktör bir örnek üzerinden flöyle
aç›klanabilir: Ayfle’nin sigaray› b›rakmaya niyetli olup olmad›¤›n› anlamaya çal›flt›-
¤›m›z› farzedelim. Ayfle’nin davran›fla yönelik tutumundan kastedilen Ayfle’nin ge-
nel olarak zararl› maddelere yönelik tutumu de¤il, spesifik olarak sigaraya yönelik
tutumudur. Diyelim ki Ayfle sigaray› b›rakmas› gerekti¤ini, bunun sa¤l›¤› için çok
gerekli oldu¤unu düflünmekte yani sigaray› b›rakma konusunda olumlu tutuma sa-
hiptir. Ancak modele göre, sigaray› b›rakma niyetini ortaya ç›kmas› için bu yeterli
de¤ildir. Ayfle’nin sigaray› b›rakmas› durumunda çevresindeki de¤er verdi¤i kifliler
(anne, baba, kardefl, efl ya da çocuk vb.) taraf›ndan onay ve destek alaca¤›na ilifl-
kin alg›s› nedir? Yani Ayfle’de bu davran›fl›n çevresindekiler taraf›ndan kabul edi-
len ve desteklenen bir davran›fl olaca¤›na dair beklentisi var m›? E¤er varsa, Ay-
fle’nin tutumuyla uyumlu bir öznel norm alg›s› ya da beklentisi var demektir. An-
cak Fishbein ve Ajzen bu iki faktörün yan› s›ra davran›fla yönelik niyetin ortaya
ç›kmas› için üçüncü bir faktör olarak alg›lanan davran›flsal kontrol alg›s›n› da ek-
lerler. Buna göre, Ayfle olumlu tutuma ve sevdiklerinin kendini destekleyece¤ine
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dair inanc›na ra¤men flu tür sorular› kendine sormal›d›r: “Ben sigara yoksunlu¤uy-
la bafla ç›kabilecek miyim?” ya da “ Sigaray› b›rakmak için ciddi bir irade savafl› ge-
rekir. Bu savafla haz›r m›y›m?” Bunlara “evet” diyorsa davran›fla yönelik niyet orta-
ya ç›km›fl demektir. Hatta alg›lanan davran›flsal kontrol davran›fl niyetini ortaya ç›-
karmakla kalmaz, davran›fl›n kendisine yol açabilir. Planlanm›fl davran›fl kuram›
çok say›da görgül çal›flmayla desteklenmifltir. Ancak kuram›n sadece niyetli davra-
n›fllar için geçerli olmas›, önemli bir s›n›rl›l›kt›r. Çünkü insanlar yaflamlar›nda pek
çok davran›fl› niyetlenmeden gerçeklefltirmektedir. Al›flkanl›k haline gelen davra-
n›fllar bunun en tipik örne¤idir. Ayr›ca bu kuram›n davran›fla yönelik niyeti tahmin
etmek istedi¤imizde ifle yarad›¤›n› unutmamak gerekir. Davran›fla yönelik niyet or-
taya ç›ksa bile, bu niyet davran›fla dönüflmeyebilir. Niyet ortaya ç›kt›ktan sonra ki-
flinin bafl›na gelen beklenmedik herhangi bir olay (hastal›k, kaza vb.) davran›fla
dönüflmesini engelleyebilir. Ne var ki kuram, davran›fl›n kendisiyle de¤il, davran›-
fla yönelik niyetle ilgilendi¤i için niyetin davran›fla dönüflmemesi kuram›n proble-
mi de¤ildir (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006). 

Tutum De¤iflimi
Tutumlarla ilgili ele al›nmas› gereken son nokta tutum de¤iflimidir. Tutum de¤ifli-
mi sosyal psikologlar için son derece önemli bir konudur. Zira sosyal psikologlar
insanlar›n davran›fllar›n› de¤ifltirmek için önce tutumlar›n›n de¤ifltirilmesi gerekti-
¤ini savunurlar. 21. yüzy›lda tutum de¤iflimi di¤er bir deyiflle ikna büyük bir sek-
tör haline gelmifltir. Politik kampanyalar, sa¤l›k ilanlar› ve reklamlar modern yafla-
m›n ayr›lmaz birer parças› durumundad›r. Bu sektörün devasa boyutlara ulaflma-
s›na ra¤men hedefi bafltan beri ayn›d›r: Verdikleri mesajlara büyük kitleleri inan-
d›rmak ya da ikna etmek. ‹kna süreci hakk›nda sosyal psikologlar temel olarak iki
soru sormaktad›rlar: ‹kna çabalar› ne dereceye kadar etkilidir ve ikna sürecinin ba-
flar›l› olmas›n› belirleyen faktörler nelerdir? Sosyal psikolojide ilk tutum de¤iflimi
yaklafl›m› 2. Dünya Savafl›’n›n sonras›nda Yale üniversitesinde Hovland ve arka-
dafllar› taraf›ndan gerçeklefltirilen bir dizi laboratuvar deneyine dayal› mesaj ö¤-
renme yaklafl›m›d›r. Bu geleneksel yaklafl›ma göre ikna sürecinde dört temel ö¤e
mevcuttur: ‹letiflimin kayna¤›, mesaj, iletiflimin yöneldi¤i izleyici veya dinleyici kit-
lesi ve iletiflim ortam›. ‹letiflim sürecinde bu dört ö¤enin her biri çeflitli de¤iflken-
lerle manipüle edilmifl ve iletiflimin hangi koflullarda etkili oldu¤u ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Oldukça hacimli olan bu çal›flmalarda elde edilen baz› önemli sonuçlar
flunlard›r: ‹nan›l›rl›¤› yüksek olan kaynaklar, inan›l›rl›¤› düflük olanlara göre izle-
yicileri daha fazla etkilemektedir. Popüler ve fiziksel olarak çekici olan kaynaklar
daha ikna edicidirler. ‹letiflimdeki di¤er unsurlara göre baz› durumlarda tek yönlü
mesaj etkili olurken baz› durumlarda çift yönlü mesaj etkili olmaktad›r. Tek yönlü
mesaj sadece iletiflim kayna¤›n›n iddialar›n› içerir. Çift yönlü mesaj ise hem ileti-
flim kayna¤›n›n iddialar›n› içerir hem de karfl›t iddialar›n çürütülerek verilmesini
içerir. Kendine güveni düflük olan insanlar kendine güveni yüksek olanlara göre
daha kolay ikna olurlar. H›zl› konuflan iletiflim kayna¤› yavafl konuflan iletiflim
kayna¤›ndan daha fazla etki yarat›r. Bu ve bunun gibi daha pek çok araflt›rma bul-
gusu, hedefte tutum de¤iflimi olas›l›¤›n› artt›ran faktörler olarak saptanm›flt›r. An-
cak bu faktörlerin birbirleriyle etkileflim halinde oldu¤unu unutmamak gereklidir
(Baron, 1996). 

Geleneksel yaklafl›m tutum de¤ifliminin nas›l ve hangi koflullar alt›nda gerçek-
leflti¤ini aç›klasa da insanlar›n neden tutumlar›n› de¤ifltirdiklerini aç›klamaz. Bu so-
ruya biliflsel tepki yaklafl›m› cevap verir. Sosyal psikolojide tutum de¤ifliminde mo-
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dern yaklafl›m› temsil eden biliflsel tepki yaklafl›m›, insanlar›n ikna edici mesajla
karfl›laflt›klar›nda ne düflündüklerini ve bu düflüncelerin ve di¤er biliflsel süreçlerin
tutum de¤iflimini nas›l etkiledi¤ini aç›klamaya çal›fl›r. Bu yaklafl›m esas olarak me-
saj›n de¤il, insanlar›n mesaja karfl›l›k tepki olarak gelifltirdikleri düflüncelerin tutum
de¤iflimine yol açt›¤›n› ya da tutum de¤iflimini engelledi¤ini ileri sürmektedir. Bi-
liflsel tepki yaklafl›m›na dayal› olarak gelifltirilen ayr›nt›land›rma olas›l›¤› mode-
line göre iknada merkezi yol ve iknada çevresel yol mevcuttur. Yani, ikna iki
farkl› biliflsel süreçle gerçekleflmektedir. Merkezi yolla ikna süreci, mesaj›n bireyi
kiflisel olarak ilgilendirdi¤i durumda mümkün olur. Bu durumda, birey bu mesaja
dikkat eder ve mesaj› ifllemek için güdülenir. Birey mesaj›n içerdi¤i iddialar›n ne
kadar güçlü ve rasyonel oldu¤unu tartar ve daha önceden sahip oldu¤u inançlar-
la uyuflup uyuflmad›¤›na karar verir. Bu bilgi iflleme sonucu birey ya tutumunu de-
¤ifltirir ya da tutum de¤ifltirmeye direnir. E¤er tutumunu de¤ifltirirse, bu, mesaj›n
içerdi¤i iddialar› ikna edici buldu¤u için gerçekleflir. Çevresel yolla ikna sürecinde
bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Mesaj görece önemsiz oldu¤unda ve bi-
reyi kiflisel olarak ilgilendirmedi¤inde bireyin ikna olmas›, yani tutumunu de¤ifltir-
mesi hal_ mümkündür ama bu çevresel yolla gerçekleflen bir süreçtir. Bu süreçte
mesaj›n dikkatli bir biçimde üzerinde düflünülmez, daha çok mesaj› veren kiflinin
popülerli¤i, çekicili¤i ya da mesaj›n sunum biçimi gibi çevresel faktörler ön plana
ç›kar. E¤er kifli bu çevresel faktörleri ikna edici bulursa tutum de¤iflimi gerçekle-
flir, e¤er ikna edici bulmazsa tutum de¤iflimi gerçekleflmez. Görülü¤ü üzere hem
merkezi yolla hem de biliflsel yolla tutum de¤iflimi mümkündür; ancak merkezi
yolla tutum de¤iflimi, çevresel yolla gerçekleflen tutum de¤iflimine göre daha kal›-
c›d›r (Baron, 1996).

ÖNYARGI
Günlük kullan›m›nda ön yarg› genellikle birisi ya da birfley hakk›nda vaktinden
önce ya da erken ifade edilmifl, olgunlaflmam›fl yarg›lar anlam›n› tafl›r. Yani söz ko-
nusu kifli ya da fleyle do¤rudan bir deneyimi olmadan, o kifli ya da fley hakk›nda
fikir oluflturmaya ve de¤erlendirme yapmaya iflaret eder. Bu anlam, sözcü¤ün La-
tince (pre+judicium- peflin+hüküm) köklerinden kaynaklanmaktad›r. 

Sosyal psikolojide önyarg› çeflitli biçimlerde tan›mlanmaktad›r. Örne¤in, “bir
sosyal grup üyesi için, sadece o grup üyesi olmas› nedeniyle gelifltirilen (genellik-
le olumsuz) tutum”dur (Baron ve Byrne, 2000: 211). Ya da “belirli bir d›flgrup hak-
k›nda olumsuz, dogmatik kanaatlerdir” (Bilgin, 1994: 172). Ça¤dafl sosyal psiko-
loglar›n yapt›¤› çeflitli ön yarg› tan›mlar› dolayl› ya da dolays›z olarak Gordon All-
port’un 1954’te yay›mlanan Ön yarg›n›n Do¤as› adl› kitab›nda yapt›¤› tan›mdan et-
kilenmifltir. Allport için “etnik ön yarg›, hatal› ve esnek olmayan bir genellemeye
dayanan antipatidir. Bu, hissedilen ya da ifade edilen bir fleydir. Grubun bütünü-
ne ya da bir bireye o grubun üyesi oldu¤u için yöneltilir” (akt. Augostinos, Walker
ve Donaghue, 2006: 225). Bu tan›ma göre günümüzde sosyal psikolojide ne kadar
farkl› tan›mlan›rsa tan›mlans›n, ön yarg› kavram›n›n flu befl özelli¤i paylaflt›¤› görü-
lebilir: 1- Ön yarg› bir tutumdur. 2- Esnek olmayan ve hatal› bir genellemeye da-
yan›r. 3- Ön yarg› peflin verilmifl bir hükümdür. 4- De¤iflime dirençli ve kat›d›r. 5-
Ön yarg› kötüdür (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006: 225-226).

Sosyal psikolojide günümüzde yap›lan bu ön yarg› tan›mlar›, ön yarg›y› bir tu-
tum olarak görmektedirler. Tutum bafll›¤› alt›nda da görüldü¤ü üzere, tutumlar üç
bileflenden oluflmaktad›r: Hem hissedilen duygunun niteli¤ini (ör: k›zg›nl›k, seve-
cenlik vb.) hem de tutumun afl›r›l›¤›n› (örne¤in; hafif rahats›zl›k, aç›k düflmanl›k
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Ayr›nt›land›rma Olas›l›¤›
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mesaja tepki olarak farkl›
miktarda biliflsel
detayland›rma içeren iki
farkl› ikna yolu oldu¤unu
ileri süren bir kuramd›r. 

‹knada Merkezi Yol: ‹kna
edici mesajlardaki bilginin
sistematik olarak ifllenmesi
sonucu gerçekleflen tutum
de¤iflimidir. 

‹knada Çevresel Yol: Mesaj
kayna¤›n›n uzmanl›¤›,
çekicili¤i ya da statüsü gibi
çevresel ipuçlar›ndan
kaynaklanan tutum
de¤iflikli¤idir. 

Önyarg›: Baz› sosyal
gruplar›n üyelerine karfl›, bu
grup üyelikleri temelinde
gelifltirilmifl olumsuz
tutumlard›r. 



vb.) ifade eden duygusal bileflen; tutumun içeri¤ini oluflturan inanç ya da düflün-
celeri kapsayan biliflsel bileflen ve kiflinin eyleme yönelik niyetlerini/e¤ilimlerini
içeren davran›flsal bileflen. Bu bak›fl aç›s›ndan, insanlar di¤erleri hakk›nda sadece
tutum gelifltirmekle kalmazlar, genellikle tutumlar› temelinde harekete de geçerler
(Aronson, Wilson ve Akert, 1999).

Ön yarg› ifadesi hem genel tutum yap›s›n› hem de tutumun duygusal boyutu-
nu ifade etmektedir. Teknik olarak, ön yarg›, olumlu ya da olumsuz olabilir. Örne-
¤in, ‹ngilizleri so¤uk buluyor ve sevmiyor olabilirsiniz. Bu olumsuz bir ön yarg›d›r.
Di¤er yandan Araplar› canayak›n buluyor ve seviyor olabilirsiniz. Bu da olumlu ol-
sa bile bir ön yarg›d›r. Ancak, yukar›da da görüldü¤ü gibi, sosyal psikologlar ön yar-
g› terimini di¤erlerine yönelik olumsuz tutumlar› ifade etmede kullanmaktad›rlar.

Di¤er yandan, ön yarg›n›n sosyal gruplara karfl› oluflturulan bir tutum oldu¤u
da vurgulanmal›d›r. Di¤er bir deyiflle ön yarg›n›n hedefi bireyler de¤il, sosyal grup-
lard›r. Bireyi hedefleyen ön yarg›, bireyin kiflisel özellikleri nedeniyle de¤il, bire-
yin söz konusu gruba üyeli¤i nedeniyle ortaya ç›kar. Dolay›s›yla, ön yarg›n›n he-
defi olan grup üyesinin kiflisel özellikleri ve davran›fllar›n›n iyi ya da kötü olmas›-
n›n bir önemi yoktur. 

Kal›p Yarg›
Ön yarg› ile iliflkili olarak ele al›nmas› gereken önemli bir kavram kal›p yarg›d›r.
Önyarg›n›n üçlü bileflen tan›m›n› kabul etti¤imizde, kal›p yarg› ön yarg›n›n biliflsel
kayna¤› olarak görülebilir. Birbirine az çok benzer çeflitli kal›p yarg› tan›mlar›
flunlar olabilir : “Bir kal›p yarg›, bir sosyal grubun ve onun üyelerinin zihinsel bir
temsilidir” (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006: 242). “Kal›p yarg›lar, bir sos-
yal grubun üyeleri hakk›nda yayg›n bir biçimde paylafl›lan genellemelerdir “ (Hogg
ve Vaughan, 1995: 54). “Ön yarg›y› muhafaza eden biliflsel çerçeve kal›p yarg›d›r.
Bir kal›p yarg›, bir grubun üyeleri hakk›nda, sadece o grubun üyeleri olmalar› ne-
deniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentilerdir” (Feldman, 1998 : 82-83).

Kal›p yarg› terimi ilk defa 1922’de Lipmann taraf›ndan kullan›lm›fl ve “zihinde-
ki resim” olarak tarif edilmiflti. Günümüzde sosyal psikolojide kal›p yarg›lar a¤›r-
l›kl› olarak sosyal bilifl yaklafl›m› içinden çal›fl›lmaktad›r. Bu yaklafl›ma göre, bir ka-
l›p yarg› bir resimden daha fazla bir fleydir; bir kal›p yarg› kendine ait zihinsel ya-
flam› olan biliflsel bir yap›d›r. Sosyal bilifl yaklafl›m› aç›s›ndan kal›p yarg› zihinsel
bir flema olarak görülmektedir. fiema, sosyal dünyadan gelen bilgiyi organize eden
ve zihinde varolan bilgiyle bütünlefltiren zihinsel bir yap›d›r. Dikkati belirli olayla-
ra yönlendirirken di¤erlerinden uzaklaflt›r›r, zihindeki bilginin hat›rlanma biçimini
etkiler. Ancak kal›p yarg› di¤er flemalardan özellikle sosyal sonuçlar› nedeniyle
farkl›lafl›r. Çünkü kal›p yarg›lar›n kullan›m› sosyal adaletsizli¤e yol açar (Augosti-
nos, Walker ve Donaghue, 2006). 

Sosyal bilifl yaklafl›m› aç›s›ndan insanlar› belli kal›p yarg›lara sokmak, duygusal
bir süreç de¤il, zihinsel bir bilgi iflleme sürecidir. Yani bu yaklafl›m aç›s›ndan, in-
sanlar› kal›p yarg›lara sokmak, her durumda onlar› küçümsemek ya da afla¤›lamak
anlam›na gelmez (Aronson, Wilson ve Akert, 1999). Bu görüfle göre, bir sosyal
grup hakk›ndaki kal›p yarg›lar, bize o grup hakk›nda kestirme yoldan bir fikir, bir
bilgi verir. Bu, ço¤u zaman o grubun üyesi ile karfl›laflt›¤›m›zda onun davran›fl›
hakk›ndaki beklentimizi ve ona karfl› davran›fl›m›z› önceden ayarlamam›z› sa¤lar
(Ka¤›tç›bafl›, 1999). Bunlar sosyal kal›p yarg›lara sahip olman›n getirdi¤i avantajlar-
d›r. Ne var ki çevremizi anlamam›z› ve ona hakim olmam›z› sa¤layan ayn› kal›p
yarg›lar, ön yarg›lar› beslemeye de hizmet etmektedirler. Sosyal gruplar hakk›nda-
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ki kal›p yarg›lar genellikle mant›ks›z ve haks›z nitelemeler olarak görülmektedir-
ler. Çünkü, grubun her bir üyesi için geçerli olsun ya da olmas›n, olumsuz özellik-
ler, grubun tamam›na genellenmektedir. 

Ayr›mc›l›k
Ayr›mc›l›k, sadece sosyal psikolojinin çal›flma alan›na özgü bir mesele de¤ildir.
Sosyal bir problem olarak görülen ayr›mc›l›k konusunda psikologlar kadar sosyo-
loglar, siyaset bilimcileri ve sosyal felsefeciler de çal›flmalar yapmaktad›rlar. Bu di-
siplinleraras› alanda, sosyal psikoloji, daha çok sosyal kategorileri temsil eden ki-
fliler aras›nda sergilenen ayr›mc› davran›fllara odaklanmaktad›r (Brewer ve Crano,
1994).

Sosyal psikolojide ön yarg›lar bir tutum olrak görüldü¤ü için, di¤er tüm tutum-
lar gibi davran›fllar› yönlendirdi¤i ileri sürülmektedir. Böyle bir bak›fl aç›s›ndan, ay-
r›mc›l›k, ön yarg›n›n davran›fla dönüflmüfl halidir. Daha kapsaml› tan›mlamak ge-
rekirse “ayr›mc›l›k, belirli bir grubun üyelerine, sadece o grubun üyesi olduklar›
için olumsuz (bazen de olumlu) davran›fllar gösterilmesidir” (Feldman, 1998 : 83). 

Ayr›mc›l›kla ilgili önemli noktalardan biri, ayr›mc› davran›fllara kimlerin hedef
oldu¤udur. Ço¤u durumda az›nl›k konumundaki gruplara karfl› ayr›mc› davran›fl-
lar sergilenmektedir. Az›nl›k, sadece say›ca azl›k olarak anlafl›lmamal›d›r. Hatta ba-
zen say›ca ço¤unlukta olsalar bile, kimi gruplar hala az›nl›k statüsünde olabilirler.
Sosyal psikolojik bak›fl aç›s›ndan, “üyelerinin kendi yaflamlar› üzerinde bask›n gru-
bun üyelerinden daha az gücü, kontrolü ve etkisi olan gruplara, az›nl›k grubu ad›
verilmektedir” (Feldman, 1998: 83). 

Toplumlar için her sosyal grup ya da kategorinin, ayr›mc›l›¤›n hedefi olabilece-
¤i ileri sürülebilirse de, insanl›k tarihinde uzun dönemler boyunca sürekli ayr›mc›
davran›fllara maruz kalan belirli birtak›m sosyal kategoriler vard›r: Bunlar, ›rk (be-
yaz ›rk d›fl›nda kalanlar) ve cinsiyet (kad›n) baflta olmak üzere, yafl, cinsel yöne-
lim, fiziksel ve zihinsel engelliliktir (Hogg ve Vaughan, 1995).

Ayr›mc›l›kla ilgili di¤er önemli bir nokta, ayr›mc›l›¤›n, ön yarg›l› tutumlarla olan
iliflkisidir. Tutum bafll›¤› alt›nda da görüldü¤ü üzere, tutumlar davran›fl› tahmin et-
mede çok önemli bir role sahiptirler. Ön yarg›lar söz konusu oldu¤unda, yine tu-
tum ve davran›fl aras›ndaki iliflkinin niteli¤i sorgulanmaktad›r; ön yarg› (tutum) ve
ayr›mc›l›k (davran›fl) aras›ndaki iliflki nedir? Di¤er tutumlar gibi, ön yarg›lar da her
zaman aç›k bir biçimde davran›fla dönüfltürülmeyebilirler. Çünkü, bazen ön yarg›-
lar davran›fla dönüflecek denli güçlü olmayabilirler. Bazen de yeterince güçlü ön
yarg› varl›¤›na ra¤men ayr›mc› davran›fllar›n gösterilece¤i grup fiziken var olmaya-
bilir (Feldman, 1998). Hayat›nda hiç ‹ngiliz görmemifl ama ‹ngilizler hakk›nda güç-
lü ön yarg›lar› olan bir Türk vatandafl›n›n bunu davran›fla dönüfltürme imkan› bul-
mas› çok zordur. Ço¤u durumda ise yasalar, sosyal bask›, intikam korkusu gibi ne-
denlerden dolay› insanlar çeflitli sosyal gruplara iliflkin ön yarg›lar›n› d›fla vuramaz-
lar. Günümüzde ayr›mc›l›¤a karfl› yasalar›n oldu¤u ve bu konuda etkili sosyal
normlar gelifltiren toplumlarda dinsel, etnik ya da ›rksal temeldeki kaba ayr›mc›l›k
biçimlerinin çok azald›¤› bilinmektedir. Ancak, elbette ki, bu, ayr›mc›l›¤›n tama-
men ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmemektedir (Baron ve Byrne, 2000).

Yukar›da ön yarg›n›n oldu¤u durumlarda ayr›mc›l›¤›n da görülüp görülmedi¤i
söz konusu edilmifltir. Peki, bu durumun tersi de söz konusu olabilir mi? Yani her
ayr›mc› davran›fl› gözledi¤imizde, o gruba karfl› bir ön yarg› oldu¤unu da iddia
edebilir miyiz? Asl›nda mant›ksal olarak ön yarg› olmadan ayr›mc›l›¤›n olabilece¤i-
ni ileri sürmek zordur. Ancak nadir de olsa baz› durumlarda insanlar ön yarg›l› ol-
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mad›klar› halde ayr›mc› davran›fl sergileyebilirler. Örne¤in, kendisi ön yarg›l› ol-
mad›¤› halde müflterilerinin ön yarg›s› olabilece¤ini düflünerek bir ma¤aza sahibi,
ma¤azas›na toplumda önyarg› beslenilen bir sosyal grubun üyesini (bu kifli kültü-
re göre de¤iflebilir; siyah, Uzak Do¤ulu, fiziksel engelli, eflcinsel ya da kad›n ola-
bilir) müdür olarak ifle almayabilir (Feldman, 1998). Sosyal normlar ya da kurallar
belirli gruplara iliflkin ön yarg›y› besliyor ve hatta teflvik ediyorsa böyle bir ortam-
da bireyler ön yarg›ya sahip olmasalar da normlara uymak yönünde sosyal bir bas-
k› hissedeceklerinden ayr›mc›l›k yapabilirler. Nitekim ABD’de bir maden kasaba-
s›nda yap›lan araflt›rma, ön yarg›s›z ayr›mc›l›¤›n sosyal bask› yüzünden olabildi¤i-
ni göstermifltir. 1950’lerin bafl›nda yap›lan bu araflt›rmada söz konusu kasabada ya-
flayan beyazlar›n hiç az›msanmayacak bir bölümü (yüzde altm›fl›) maden oca¤›na
indiklerinde siyahlarla konuflurken çal›flma saatleri d›fl›nda, yani kasabada iken si-
yahlarla etkileflim kurmamaktayd›lar. Kasabada siyahlara yönelik ön yarg› ve ay-
r›mc›l›k bir norm oldu¤u ve beyaz maden iflçileri salt bu norma karfl› ç›kamad›kla-
r› için kasabada olduklar› saatlerde ayr›mc› davran›fllar göstermekteydiler (Akt. Ka-
¤›tç›bafl›, 1999). 

Ön Yarg›n›n Kökenleri 
Sosyal psikolojide ön yarg›lar›n kökenlerini aç›klamak üzere çeflitli kuramsal yak-
lafl›mlar mevcuttur. Burada bunlardan sosyal bilifl yaklafl›m›, otoriteryen kiflilik ku-
ram› ve sa¤ kanat otoriteryenizm kuram› ele al›nm›flt›r.

Sosyal Bilifl Yaklafl›m›
Wetherell (akt. Tuffin, 2005) 1970’lerin ortas›nda ortaya ç›kan ve halâ sosyal psi-
kolojide hakim olan sosyal bilifl yaklafl›m›n›, Allport’un 1950’lerde gelifltirdi¤i ön
yarg› görüflü ile iliflkilendirmektedir. Yukar›da görüldü¤ü üzere Allport 1954’te
yapt›¤› tan›mda, ön yarg›y›, di¤er insanlara karfl› çok kat› ya da hatal› genelleme-
lere dayanan bir antipati olarak görmüfltür. Sosyal bilifl yaklafl›m›n›n temelini de
sosyal gruplar hakk›nda çok genel düflünmemiz ya da düflüncelerimizin çok kat›
ya da hatal› olmas› oluflturur. Bu yaklafl›m, insan zihnini, bilgisayardan esinlenerek
bir bilgi iflleme sistemi olarak görmektedir. Kal›p yarg›lar bafll›¤›nda da söz edildi-
¤i gibi sosyal bilifl yaklafl›m›, sosyal dünyadan gelen çok miktarda alg›sal bilgiyle
bo¤ufltu¤umuzu varsaymaktad›r. Bu durumla bafla ç›kmak ve olan bitene bir an-
lam verebilmek için bu bilgiyi basitlefltirmeye zorlan›r›z. Basitlefltirme, kategorilefl-
tirme süreciyle gerçeklefltirilir. Kal›p yarg›lar›n da bu süreçten etkilendi¤i düflünül-
mektedir (Tuffin, 2005: 110-111). Afla¤›da önyarg›n›n kökeni oldu¤u düflünülen üç
biliflsel sürece yer verilmifltir : Sosyal kategorilefltirme, d›flgrup homojenlik yan›lg›-
s› ve hayalî iliflkisellik.

Sosyal Kategorilefltirme: “Biz” ve “Onlar”
Sosyal bilifl yaklafl›m›na göre, sosyal dünyay› alg›lamadaki temel süreç, sosyal

kategorilefltirmedir. ‹nsanlar genellikle sosyal dünyay› iki farkl› kategoriye bölerler:
“biz” ve “onlar”. Di¤er bir deyiflle, sosyal kategorilefltirme, di¤er insanlar› ya içgru-
ba (kategorilefltirmeyi yapan›n ait oldu¤u grup) ya da bir d›flgruba (kategorilefltir-
meyi yapan›n ait olmad›¤› grup) ait olarak alg›lamakt›r. Sosyal kategorilefltirme
pek çok boyutta gerçeklefltirilebilir. Bunlar aras›nda en çok bilinenleri, cinsiyet,
›rk, milliyet, din, yafl, meslek ve gelir durumudur. 

Nesneleri kategorilefltirmekten farkl› olarak, insanlar› kategorilefltirmek nesnel
bir süreç de¤ildir. Çünkü hem kategorilefltirmeyi yapan hem de kategorilefltirilen
insand›r. Sosyal kategorilefltirmeyi mümkün k›lan biliflsel ifllem artt›rma etkisidir.
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‹nsanlar “biz” ve “onlar”› yaratmak için grupiçi benzerlikleri ve gruplar aras› fark-
l›l›klar› artt›r›rlar. Bu ifllem tamamlan›nca art›k grupiçi en küçük benzerlik ve grup-
lar aras› en küçük bir farkl›l›k bile önemli hale gelir. Sosyal kategorilefltirme ile il-
gili vurgulanmas› gereken önemli bir nokta bu sürecin sabit ve sürekli olmamas›-
d›r. Di¤er bir deyiflle, her sosyal ortamda geçerli olan “biz” ve “onlar” ayr›flmas›n-
dan söz etmek mümkün de¤ildir. Bir ortamda sosyal kategorilefltirmenin “ö¤renci
olmak” ve “ö¤renci olmamak” ekseninde yap›ld›¤›n› farz edin. Ayn› insanlar baflka
bir sosyal ba¤lamda “kad›n” ve “erkek” olarak kategorilefltirildi¤inde, daha önce
tan›mlanan “içgrup” ve “d›flgrup”lar da de¤iflecektir. 

D›flgrup Homojenlik Yan›lg›s›
D›flgruplar içgruplardan daha homojen, yani birbirlerine daha benzer olarak al-

g›lanmaktad›r. Bir sosyal gruba karfl› güçlü ön yarg›s› olan kifliler flu türden bir
cümleyi çok s›k kullan›rlar: “Bunlar›n hepsi ayn›d›r.” Kiflinin kendi ait oldu¤u
gruplar d›fl›ndaki gruplar› daha homojen olarak alg›lama e¤ilimi, d›flgrup homojen-
lik yan›lg›s› olarak bilinmektedir (Baron ve Byrne, 2000: 231). Burada söz konusu
olan, belirli özellikleri tüm grup üyelerine paylaflt›rmakt›r. D›flgruplar içgruba k›-
yasla daha az de¤iflken ve daha az karmafl›k olarak alg›lanmaktad›r. Bu, alg›sal dü-
zeyde d›flgrubun olumsuzlanmas› demektir. Bunun aksi olan durumda ise kifli ken-
di grubunun üyelerini di¤er gruplara göre daha farkl›laflm›fl yani daha heterojen
olarak alg›lama e¤ilimindedir. ‹çgrup üyeleri daha karmafl›k ve birbirinden farkl›
özelliklere sahip olduklar› için bir kal›p yarg› içine sokulamaz. 

Hayalî ‹liflkisellik
Sosyal bilifl yaklafl›m›na göre, ön yarg›ya giden yolun ilk ad›m› olarak sosyal

kategorilefltirme, yukar›da görüldü¤ü gibi insanlar› gruplara bölme, gruplar aras›n-
da farkl›l›k yaratma ve d›flgrup üyelerini ayn›laflt›rma sürecidir. Bu sürecin bir bafl-
ka sonucu, hayalî iliflkisellik ad› verilen olgudur. “Hayalî iliflkisellik, gözlemcilerin,
gerçekte aralar›nda iliflki bulunmayan iki olay aras›nda bir iliflki alg›lamas› veya iki
olay aras›ndaki iliflki düzeyini abartmas›” olarak tan›mlanm›flt›r (Hortaçsu, 1998:
241). Gruplar aras› iliflkiler söz konusu oldu¤unda, bir grup ile onun az görülen bir
özelli¤e sahip üyesi aras›ndaki bir iliflki, hayalî iliflkidir. Örne¤in spor alan›nda si-
yah atletler gördü¤ümüz için, siyahlardaki iyi atlet oran›n›n yüksek oldu¤unu dü-
flünmeye e¤ilimliyizdir. Ya da sesi güzel olan, iyi flark› söyleyen birkaç Roman ta-
n›mam›z nedeniyle Romanlar›n hemen hepsinin ayn› özelli¤i tafl›d›¤›n› düflünme-
ye e¤ilimliyizdir. 

Otoriteryen Kiflilik Kuram›
Almanya’da Nazi faflizminin yükselifli, ABD’de bir grup araflt›rmac›y› faflist re-

jimleri mümkün k›lan psikolojik özellikleri çal›flmaya yöneltmifltir. Adorno’nun ba-
fl›n› çekti¤i bu grup, anket ve görüflmeye dayal› pek çok araflt›rmadan sonra, orta-
ya ç›k›fl›n› psikanalitik kuramla aç›klad›klar›, otoriteryen kiflilik görüflünü gelifl-
tirmifllerdir.

Araflt›rmac›lar, ifle Amerikan iflçilerindeki Yahudi karfl›tl›¤›n›n derecesini ölçe-
rek bafllam›fllar ve daha sonra di¤er az›nl›k gruplar›na yönelik ön yarg›lar›n ve
kendi gruplar›na yönelik etnosentrik tutumlar›n olup olmad›¤›n› araflt›rm›fllard›r.
Otoriteryen kiflilerin sadece bir az›nl›k grubuna de¤il, tüm az›nl›klara güçlü ön yar-
g›lar› olan, ba¤naz kifliler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (Hogg ve Vaughan, 1995). Arafl-
t›rmac›lar bundan sonra belirli gruplara yönelik ön yarg›lar› hiç söz konusu etmek-
sizin, kiflilerdeki otoriteryen ve faflist e¤ilimleri belirlemek üzere F (Faflizm) ölçe¤i
gelifltirmifllerdir. F ölçe¤inde, otoriteryen kiflili¤i saptamaya yarayan dokuz boyut
mevcuttur. Bunlar k›saca flöyle aç›klanabilir:
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Otoriteryen Kiflilik:
Geleneklere körü körüne
ba¤l›l›k, otoriteye abart›l› bir
sayg› ve toplumun
normlar›na uymayanlara
karfl› düflmanl›k besleme ile
nitelenen bir kiflilik
örüntüsüdür. 



1. Gelenekçilik (konvansiyonalizm): Geleneksel, orta s›n›f de¤erlerine kat›
ba¤l›l›k.

2. Otoriteryen boyun e¤me: Ait olunan grubun idealize edilmifl ahlaki otorite-
lerine yönelik, sorgulay›c› olmayan, boyun e¤ici tutum. 

3. Otoriteryen sald›rganl›k: Geleneksel de¤erleri çi¤neyenleri ya da çi¤nemek
isteyenleri yakalamak için tetikte olma, onlar› k›nama, reddetme ve cezalan-
d›rma e¤ilimi.

4. Öznelci bak›fl karfl›tl›¤›: Öznel, yarat›c›, esnek düflünmeye karfl› olma.
5. Bofl inançl› ve kal›p yarg›l› olma: Bireyin, kaderinin mistik olarak belirlendi-

¤ine dair inançlara sahip ve kat› kategorilerle düflünme e¤iliminde olmas›.
6. Güç ve “sertlik”: Sürekli bask›-boyun e¤me, güçlü-zay›f, lider-takipçi boyut-

lar›yla düflünmek ve kayg› duymak, güçlü kiflilerle özdeflleflme, dayan›kl›l›k
ve sertlik konusunda abart›l› bir iddia sahibi olma. 

7. Y›k›c›l›k ve sinisizm (olumsuzculuk): Genelleflmifl bir düflmanl›k, insanlar›
yerme ya da onlara iftira atma.

8. Yans›tma e¤ilimi: Dünyada olan bitenin vahfli ve tehlikeli oldu¤una inanma-
ya yatk›nl›k; bilinçd›fl› çat›flmalar› d›flar› yans›tma.

9. Cinsellik: Cinsellikle ilgili faaliyetlere yönelik abart›l› ilgi. 
Tüm bu boyutlar içinde, otoriteryen kiflili¤in saptanmas›nda özellikle ilk üç bo-

yutun (gelenekçilik, otoriteryen boyun e¤me ve otoriteryen sald›rganl›k) önemli
oldu¤u belirtilmektedir (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006: 227). 

Adorno ve arkadafllar› otoriteryen kiflili¤in kökeninin ac›mas›z çocukluk dene-
yimlerinde yatt›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Psikanalitik olarak ifade edilecek olursa, bu
kifliler, çocukluklar›nda, bir tarafta afl›r› ideallefltirilmifl ve di¤er tarafta afl›r› olum-
suzlukla dolu olan ikili bir dünya deneyimlemifllerdir. Bu yaklafl›ma göre, kat› ve
fakat tutars›z aile disiplini, otoriteye kolayca boyun e¤meyi ö¤renen, fakat ayn› za-
manda kendi ihtiyaçlar›n› ve duygular›n› ifade etmeye korkan çocuklar üretir. Bu
tür ebeveyn-çocuk etkileflimleri sonucu, çocuklar›n baz›lar› kendilerinin kötü ol-
du¤una inanarak ve babalar›n›n koydu¤u standart ve beklentilere ulaflmak için ça-
balayarak mazoflist hale gelebilirler. Ayn› zamanda da itaat etmenin önemini ö¤re-
nirler. Psikanalitik dilde, bu tür deneyimleri yaflayan çocuklar ebeveynlerinin,
özellikle de baban›n standartlar›n› içsellefltirirler ve güçlü ve cezaland›r›c› bir süpe-
rego ya da bilinç gelifltirirler. Gündelik dilde, bu, çocu¤un kendini sürekli ac›ma-
s›zca sosyal standartlara göre yarg›lamas› anlam›na gelir. ‹taatin önemi ve otorite-
ye sayg› yetiflkinlikte de devam eder. Di¤er otorite figürleri (ö¤retmenler, grup li-
derleri, politik figürler) ebeveynlerin yerine geçer ve ebeveynler gibi güçlü ve di-
siplinli olarak alg›lanan kiflilere afl›r› sayg› gösterilir. Ancak ac›mas›z ebeveynlik
pratikleri ve otoriteye afl›r› sayg›, ebeveynlere ya da di¤er otorite figürlerine yönel-
tilemeyecek afl›r› bir k›zg›nl›k da üretir. Adorno ve arkadafllar›, bu kiflilerin psiko-
lojik gerilimi azaltmak için, bilinçsiz bir biçimde savunma mekanizmalar› kulland›-
¤›n› ileri sürerler. Böylece, k›zg›nl›klar›n› kendilerinden daha zay›f ya da afla¤› ola-
rak alg›lad›klar› kiflilere yans›t›rlar (Gough ve McFadden, 2001: 195). 

Sa¤ Kanat Otoriteryenizm Kuram›
Adorno ve arkadafllar›n›n gelifltirdikleri otoriteryen kiflilik kuram›na uzun süre

ilgisiz kal›nm›flt›r. Ancak, 1980’lerde Altemeyer (Akt. Augostinos, Walker ve Do-
naghue, 2006) ile birlikte kurama yönelik ilgi tekrar canlanm›flt›r. Altemeyer, Ador-
no ve arkadafllar›n›n gelifltirdi¤i F ölçe¤ini ve bunun içerdi¤i dokuz boyutu elefltir-
mifltir. Bunlar›n yöntemsel anlamda yüksek geçerlili¤e sahip olmad›klar›n› ve gör-
gül araflt›rmalar taraf›ndan çok az desteklendi¤ini belirtmektedir. Bunun yerine,
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kendisi, otoriteryen kiflilik için güvenilir bir biçimde saptanabilecek sadece üç bo-
yut oldu¤unu ileri sürmüfl ve uzun y›llar bu üç boyutun varl›¤›n› göstermek için ça-
l›flm›flt›r. Altemeyer’in otoriteryenizm boyutlar› flunlard›r: 

1. Otoriteryen boyun e¤me: Kiflinin yaflad›¤› toplumdaki yerleflik ve meflru ola-
rak alg›lanan otoritelere yüksek düzeyde boyun e¤me. 

2. Otoriteryen sald›rganl›k: Çeflitli kiflilere yöneltilmifl genel bir sald›rganl›k. Bu
sald›rganl›k, yerleflik otoriteler taraf›ndan “izin verilmifl (onaylanm›fl)” bir
sald›rganl›k olarak alg›lan›r. 

3. Konvansiyonalizm (gelenekçilik): toplumsal konvansiyonlara (geleneklere,
kabul edilmifl kurallara) yüksek derecede ba¤l›l›k. Ba¤l› olunan konvansi-
yonlar, toplum ve onun yerleflik otoriteleri taraf›ndan kabul edilen (uygun
görülen) konvansiyonlar olarak alg›lan›r. 

Altemeyer, otoriteryenizm hakk›ndaki görüfllerini, Adorno ve arkadafllar› gibi
Freudçu psikanalitik kurama de¤il, sosyal ö¤renme kuram›na dayand›r›r. Bu bak›fl
aç›s›na göre, normal bir geliflim olgusu olarak çocuklar›n ço¤u oldukça otoriter-
yendir. Zira, çocuklar, toplum ve aile içinde oldukça güçsüz bir konumdad›rlar. Bu
güçsüz konumdan dolay›, otoriteye, özellikle de ebeveynlerine ya da kendilerine
di¤er bak›m veren yetiflkinlere a¤›r bir biçimde ba¤›ml›d›rlar, otoritenin yerleflik
davran›fl kal›plar›na uymad›klar› durumda güçlü yapt›r›mlara maruz kal›rlar ve ay-
r›ca toplumda ayr› (özerk) bir birey olabilmek için toplumsal norm ve davran›fl ku-
rallar›n› ö¤renmeye heveslidirler (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006: 230). 

Çocuklar›n normal geliflim olgusu olarak ön yarg›l› olduklar› fikri, asl›nda ön
yarg›lar›n geliflimi konusundaki literatürle de uyumludur. Bu literatürdeki araflt›r-
malara göre, ço¤unluk grubunun çocuklar› hayata oldukça etnosentrik bafllarlar ve
ancak on yafl›na geldiklerinde (hepsi de¤il, belki baz›lar›) daha az etnosentrik ha-
le gelirler. Altemeyer’in bu genel ak›l yürütmesi, Adorno ve arkadafllar›n›n ön yar-
g› ve hoflgörüsüzlük üzerine söylediklerinin tam tersidir. Adorno ve arkadafllar›
normal olan durumun hoflgörülü (ön yarg›s›z) olmak oldu¤unu varsaym›fllar, bu
durumdan sapmay› yani ba¤nazl›¤› (ön yarg›l› olmay›) aç›klanmas› gereken bir ol-
gu olarak görmüfllerdir. Oysa Altemeyer’in bak›fl aç›s›ndan normal olan ön yarg›l›
olman›n kendisidir (en az›ndan çocuklukta), as›l aç›klanmas› gereken ise “nas›l
hoflgörülü hale gelece¤imiz”dir (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006). 

Altemeyer’e göre, çocuklar›n varolan otoriteryenizmleri farkl› deneyimlerle aza-
l›p yok olabilir. Az›nl›klarla, geylerle, (uyuflturucu) madde kullan›c›lar›yla, radikal-
lerle vb. (‘farkl›’ olan ve otoriteryenizmi ölçen ölçeklerde hedef haline gelen insan-
larla) temas kurmufl ve bunun yan› s›ra, özellikle de ergenlikte otoritelerin haks›z
davran›fllar›na maruz kalm›fl genç insanlar daha az otoriteryen hale gelirler. “Dar
çevreler”de yaflayanlar ve bu tür deneyim yaflamayanlar yüksek düzeyde otoriter-
yen olarak yaflamlar›na devam ederler. 

Altemeyer’in uzun y›llar boyunca yapt›¤› çal›flmalar sonunda gelifltirdi¤i otori-
teryenizm ölçe¤i, Adorno ve arkadafllar›n›n F ölçe¤inin sahip olmad›¤› pek çok
psikolojik ölçüm özelliklerine sahiptir (yani daha güvenilir bir ölçüm arac›d›r). Al-
temeyer’in ölçe¤inden elde edilen puanlar, di¤er çeflitli ön yarg› ölçümleriyle güç-
lü ve olumlu bir korelasyon göstermektedir. Altemeyer, otoriteryenizmle sol kanat-
ta politika yapanlar aras›nda bir korelasyon bulamam›flt›r, bu yüzden, ölçe¤i, Sa¤
Kanat Otoriteryenizm ölçe¤i ve kuram› da, Sa¤ Kanat Otoriteryenizm Kuram› ola-
rak bilinir. Bu, Sa¤ Kanat Otoriteryenizm ölçe¤inin Bat› d›fl› toplumlarda kullan›la-
mayaca¤› anlam›na gelmez. Politik olarak “sa¤” ve “sol” kavramlar›n›n toplumlara,
tarihsel dönemlere ve politik sistem ve ideolojilere göre de¤iflti¤i do¤rudur. Ancak
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Altmeyer’in yapt›¤› otorite tan›m›n› bir ölçüt olarak almak bu problemi aflmaya izin
vermektedir. Hat›rlanacak olursa, otoriteryen boyun e¤me boyutunda, Altemeyer,
otoriteleri “toplumda yerleflik ve meflru olarak alg›lanan” kifliler olarak tarif etmifl-
tir (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006). 

Einstein’›n “ön yarg›y› yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur.” sözünü tart›fl›n›z. 

SOSYAL ETK‹
Sosyal etki konusu ABD sosyal psikolojisinde 1950’lerde en fazla u¤rafl›lan konu-
lardan biri olmufltur. Öyle ki baz› sosyal psikologlar sosyal psikoloji alan›n› sosyal
etki çal›flmas› ile eflitlemifltir. Sosyal etki, çok genel bir düzeyde bir birey veya bi-
reylerin di¤er birey veya bireylerin tutum ve davran›fllar›n› de¤ifltirmesi olarak ta-
n›mlanabilir. Böyle bir tan›m bir kifli ya da grubun tutum ve davran›fllar›m›z› kas›t-
l› olarak de¤ifltirmeye çal›flt›¤› gibi bir kan› uyand›rsa da sosyal etki sadece bu du-
rumlarla s›n›rl› de¤ildir. Aç›k ve görünür bir etkileme çabas› yokken de tutum ve
davran›fllar›m›z sosyal etki alt›ndad›r. Bunun en aç›k örne¤i normlard›r. Hepimiz
yaflam›m›zda sosyal olarak oluflan normlara uyma yönünde dolayl› ya da dolays›z
bir bask› yaflar›z.

Sosyal psikologlar farkl› sosyal etki biçimleri ay›rt etmifllerdir. Bu ünitede belir-
siz durumda norm oluflumu, akran bask›s›na uyma ve itaat ele al›nm›flt›r.

Belirsiz Durumda Norm Oluflumu
Sosyal dünyada olup biteni alg›lamak, belirsiz durumlar› bizim için belirli hale ge-
tirmek için baflka insanlara ihtiyac›m›z vard›r. Topluluklar ya da gruplar belirsizli-
¤i azaltmak ve böylelikle davran›fllar›na yön vermek üzere belirli davran›fl stan-
dartlar› yani normlar olufltururlar. Muzafer Sherif de grup normunun nas›l olufltu-
¤unu deneysel olarak göstermifltir. Grupta norm oluflumunu anlamak için bireyle-
rin belirsiz bir durumda b›rak›lmalar› ve bu belirsizli¤i azaltmak için bir araya gel-
meleri gerekir. Sherif, deneyinde, bu belirsiz durumu otokinetik etki olarak adlan-
d›r›lan olguyu uyar›c› olarak kullanarak yaratm›flt›r. Otokinetik etki, tamamen ka-
ranl›k bir odada sabit bir ›fl›k noktas›n›n hareket eder gibi göründü¤ü alg›sal bir ol-
gudur. Sherif deneyin ilk aflamas›nda denekleri tek tek karanl›k odaya alm›fl ve as-
l›nda sabit duran ›fl›¤›n ne kadar uza¤a ve hangi yöne do¤ru hareket etti¤ini tah-
min etmelerini istemifltir. Denekler ›fl›¤›n hareketine dair birkaç tahmini de¤erlen-
dirme yapt›ktan sonra nihai yarg›lar›n› söyleyerek deney odas›ndan ayr›lm›fllard›r.
Bu aflamada denekler çok farkl› yarg›lara ulaflm›fllard›r; baz›lar› birkaç santimlik
baz›lar› ise birkaç metrelik hareket alg›lam›fllard›r. ‹kinci aflamada ise denekler bir-
kaç kifliden oluflan küçük gruplar halinde karanl›k odaya al›nm›fl ve yine ›fl›¤›n me-
safesine dair bir yarg›ya ulaflmalar› istenmifltir. Bu aflamada bireylerin ›fl›k hakk›n-
daki yarg›lar› birbirine yaklaflmaya bafllam›flt›r. Sherif son aflamada ›fl›¤›n hareket
mesafesine dair grup normunun oluflup oluflmad›¤›n› görmek için denekleri tekrar
teker teker karanl›k odaya alm›fl ve yine ›fl›¤›n mesafesi hakk›nda bir yarg›ya ulafl-
malar›n› istemifltir. Denekler, bu aflamada, birinci aflamada ulaflt›klar› bireysel yar-
g›lar›n› bir kenara b›rakm›fllar, ikinci aflamada grup halinde ulafl›lan yarg›y› kullan-
maya devam etmifllerdir. Bu deneyin sonuçlar› flöyle yorumlanmaktad›r: ‹nsanlar
gerçe¤e ait belirsizlik yaflad›klar›nda, gerçek hakk›nda bilgi edinmek için di¤er in-
sanlarla bir araya gelip belirsizli¤i aflmaya çal›fl›rlar. Grup halinde oluflturulan nor-
mu, di¤er bir deyiflle gerçeklik tan›m›n› kabul ederler ve kendi do¤rular› haline ge-
tirirler. Grup normu bir kez olufltuktan sonra, insanlar grup o anda fiziksel olarak

1858.  Ünite  -  Sosyal  Psiko lo j i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Sosyal Etki: Bir ya da birden
fazla bireyin alg›lar›n›n,
tutumlar›n›n ve
davran›fllar›n›n bir ya da
birden fazla birey taraf›ndan
etkileme çabas›d›r. 



olsun ya da olmas›n grup normu arac›l›¤›yla edindikleri gerçeklik tan›mlar›n› kul-
lanmaya devam ederler. Zira art›k grup normu ile ulafl›lan gerçeklik tan›m›, kendi-
lerinin gerçeklik tan›m› haline gelmifltir. 

Uyma (Konformite)
Sherif’in deneyle gösterdi¤i sosyal etki biçiminin ortaya ç›kmas›n› mümkün k›lan
durum, gerçekli¤in belirsiz olmas›d›r. Böyle oldu¤u için denekler gruptaki di¤erle-
rine uyma davran›fl› göstermifl ve bu uyma davran›fl› onlar için gerçekli¤i tan›mla-
ma ifllevi görmüfltür. Solomon Asch de, Sherif’in deneklerinin gerçekli¤in belirsiz
oldu¤u bir durumda sosyal etki alt›nda kalmalar›n›n çok ola¤an bir durum oldu¤u-
nu ifade etmifltir. Asch’e göre, e¤er uyman›n temelinde gerçekli¤in belirsiz oluflu
yat›yorsa, gerçekli¤in apaç›k ortada oldu¤u durumlarda insanlar›n baflkalar›na uy-
malar› için bir neden kalmayacakt›r. Asch tam da bunu test etmek için bugün ar-
t›k sosyal psikolojide bir klasik haline gelen çizgiler deneylerini gerçekleflmifltir. 

Asch’in standart deneyinde alt›s› ya da sekizi sahte denek olmak üzere toplam
yedi ya da dokuz denek bir deneysel oturuma kat›lm›fl ve gerçek denek sondan
bir önceki s›raya oturtulmufltur. Sahte denekler, daha önceden ne yapaca¤› belir-
lenmifl ve gerçek dene¤in davran›fllar›n› manipüle etmek üzere deneye kat›lan ki-
flilerdir. Deneklere birinin üzerinde bir, di¤erinin üzerinde üç çizgi bulunan, s›ra-
s›yla, A ve B kart› gösterilmifltir. Kartlar›n temel özelli¤i, A kart›ndaki tek çizginin
B kart›ndaki üç çizgiden biri ile aç›k bir biçimde eflit olmas›d›r. Bu kartlarla alg›sal
gerçekli¤in tamamen aç›k ya da belirgin oldu¤u bir durum yarat›lm›flt›r. Denekler-
den A kart›ndaki çizginin B kart›ndaki üç çizgiden hangisine eflit oldu¤unu s›ras›y-
la ve yüksek sesle söylemeleri istenmifl ve bu ifllem bir oturumda defalarca tekrar-
lanm›flt›r. Standart bir deneysel oturumda, sahte denekler bafllang›çta gerçek dene-
¤in güvenini kazanmak için do¤ru cevaplar vermifl ama daha sonralar› sürekli ola-
rak yanl›fl cevaplar vermifltir. Siz olsayd›n›z, do¤ru cevab›n apaç›k ortada oldu¤u
ve sizden önce befl ya da yedi kifli yanl›fl cevaplar verdi¤i bir durumda ne yapar-
d›n›z? Do¤ru cevapta ›srar eder miydiniz yoksa kendinizi huzursuz hissedip sizden
öncekilere uyar m›yd›n›z? Asch’in deneyindeki denekler deneysel oturumlar›n %
33’ünde do¤ru cevap apaç›k ortadayken di¤erlerine uymufllar ve yanl›fl cevab› ver-
mifllerdir. Asch insanlar›n ancak gerçeklik belirsizken baflkalar›na uyacaklar›n› ama
gerçeklik bu kadar aç›kken uyma göstermeyeceklerini düflündü¤ünden bu sonuç-
lara flafl›rm›flt›r. % 33, gerçek deneklerin verdikleri toplam cevaplar içinde yanl›fl
olanlar›n oran›d›r. Kifli baz›nda ele al›nd›¤›nda, deneye kat›lan gerçek deneklerin
dörtte birinin tüm oturumlarda do¤ru cevap verdi¤i, yüzde beflinin tüm oturumlar-
da yanl›fl cevap verdi¤i ve geri kalan deneklerin oturumlar›n baz›lar›nda do¤ru ve
baz›lar›nda yanl›fl cevaplar verdikleri görülmüfltür. Ancak hemen belirtmek gerekir
ki, baflkalar›na uyarak yanl›fl cevap veren denekler bunu yaparken psikolojik ola-
rak çok zorlanm›fllard›r. Gerçek denekler di¤erlerinin yanl›fl cevaplar›n› duydukla-
r›nda flaflk›n ve gergin bir tav›r sergilemifller, baz›lar› aya¤a kalk›p çizgilere daha
yak›ndan bakma gere¤ini duymufltur. Deney sonras›nda deneklerle görüflme yap›l-
d›¤›nda, denekler do¤ru cevaptan emin olduklar›n› ama herkesin ayn› yanl›fl ceva-
b› verdi¤i bir ortamda kendilerini yaln›z hissettiklerini ifade etmifllerdir. Asch’›n de-
neysel olarak yaratt›¤› durum günlük hayatta pek s›k karfl›laflmad›¤›m›z, afl›r› bir
durumdur. Ancak yine de, günlük hayatta ço¤unlu¤a karfl› muhalif oldu¤umuzda
yaflad›¤›m›z duygu ve düflüncelere ›fl›k tutmaktad›r. Asch’in çizgiler deneyinde or-
taya ç›kard›¤› uyma davran›fl› konformite olarak adland›r›l›r. Konformite de sos-
yal etki biçimlerinden biridir.
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Asch bu standart deneylerin yan› s›ra hangi koflullarda konformitenin art›p
azald›¤›n› bulmak için çeflitli koflullar› de¤ifltirerek, deneklerin uyma davran›fl›n›
gözlemifltir. Etkisi gözlenen faktörlerden biri grubun büyüklü¤üdür. Deneysel or-
tamda uyma davran›fl› yaratabilmek için için 3-4 kiflilik küçük gruplar›n da daha
büyük gruplar kadar etkili oldu¤u ortaya konmufltur. Di¤er önemli bir faktör ço-
¤unlu¤un söz birli¤idir. Di¤er bir deyiflle, gerçek denek karfl›s›nda ço¤unlukta olan
sahte deneklerin hepsinin ayn› yanl›fl cevab› vermeleri önemlidir. Ço¤unlu¤un söz
birli¤inin bozuldu¤u durumlarda yani, ço¤unluktan birinin do¤ru cevab› verdi¤i
durumlarda Asch’in deneylerinde uyma % 5 ya da 6’ya kadar düflmektedir. Üstelik
flafl›rt›c› bir biçimde, bu düflük düzeyde uymay› elde etmek için ço¤unlu¤un söz
birli¤ini bozan kiflinin do¤ru cevab› vermesi de gerekli de¤ildir. Ço¤unluktan fark-
l› ama gene baflka bir yanl›fl cevap vermesi bile yeterlidir. Bu sonuç, az›nl›¤›n be-
lirli koflullarda ço¤unlu¤a uymay›p ço¤unluk etkisine direnebildi¤ini göstermekte-
dir (Augostinos, Walker ve Donaghue, 2006). 

Otoriteye ‹taat
Baflka bir sosyal etki biçimi de itaattir. ‹taat di¤er uyma davran›fllar›ndan özellikle
güç eflitsizli¤inin belirgin olmas›yla ayr›l›r. Asch’›n deneyinde, sahte denekler, ger-
çek deneklerden daha güçlü di¤er bir deyiflle statüsü daha yüksek ya da daha bil-
gili bireyler de¤ildir. Güç aç›s›ndan gerçek deneklerle eflit olan bireylerdir ama salt
ço¤unluk olduklar› için gerçek deneklerin grup bask›s› hissetmelerine yol açm›fl-
lard›r. Oysa itaat davran›fl›, tan›m› gere¤i sosyal etkileflimde güç unsuruna dayan-
maktad›r. 

Sosyal psikolojide itaat konusuna ilgi, Nazi Almanya’s›nda yaflanan dehflet ve-
rici olaylarla birlikte bafllam›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl› süresince Almanya’da milyon-
larca masum insan›n öldürülmesini sadece Hitler’in psikopat kiflili¤ine ba¤lamak
çok zordur. Pek çok insan›n deste¤i olmadan Hitler vahfli politikalar›n› uygulama-
ya koyamazd›. O halde Hitler’e itaat eden insanlar›n da m› psikopat oldu¤unu dü-
flünece¤iz? Görünen o ki, bu insanlar ne psikopatt›r ne de canavar. Ünlü felsefeci
Hannah Arendt, Hitler’e itaat eden insanlar›n birer canavar olmad›¤›n›, yapt›klar›
ifli görev olarak gördüklerine dayanarak kötülü¤ün s›radanl›¤› tezini ortaya atm›fl-
t›r. Bu, hepimizi rahats›z edebilecek bir tezdir. Zira, bu teze göre, hepimiz Nazile-
rin yapt›¤› türden kötülükleri içimizde bar›nd›r›yor olabilece¤imizi kabul etmek
zorunday›z. Gerçekten s›radan insanlar aras›nda otoriteye itaat bu kadar yayg›n
m›d›r? (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 757-758).

Bu soru, ABD’de Stanley Milgram taraf›nda Yale Üniversitesi’nde yap›lan bir di-
zi deneyle araflt›r›lm›flt›r. Milgram, bir gazetede “ö¤renme deneyi” için gönüllü de-
nekler arad›¤›n› ilan etmifl ve ilan için baflvuru yapan kiflilerden k›rk kifli seçilmifl-
tir. Denekler deneye çiftler halinde al›nm›fl ve birine ö¤retmen di¤erine ö¤renci ro-
lü verilmifltir. Deneyde ö¤renci deneklere ezberlemeleri için kelime çiftlerinden
oluflan bir liste verilmifltir. Ö¤renci denekten yapmas› istenen ifl, ö¤retmen kelime
çiftlerinden ilkini söyledi¤inde ikincisini do¤ru biçimde hat›rlay›p söylemesidir.
E¤er ö¤renci denek do¤ru kelimeyi hat›rlamay›p yanl›fl cevap verirse, ö¤retmen
denekten ö¤renci dene¤e ceza olarak elektrik floku vermesi istenmektedir. Stan-
dart deneyde ö¤renci denek baflka bir odada bir koltu¤a oturtulmufl ve kollar› da
sandalyenin üzerindeki elektrotlardan elektrik floku almak üzere ba¤lanm›flt›r. Ö¤-
retmen dene¤in bulundu¤u odada bir elektrik jenaratörü ve jenaratörün üzerinde
15 volttan 450 volta kadar 15 volt artarak giden butonlar vard›r. 450 voltluk buto-
nun üzerinde “Dikkat öldürücüdür!” uyar›s› ve bir kuru kafa iflareti bulunmaktad›r.
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Ö¤retmen dene¤in, ö¤renci denek her hata yapt›¤›nda elektrik flokunu 15 volt art-
t›rarak vermesi gereklidir. Siz ö¤retmen denek olsayd›n›z, 450 voltluk floku verir
miydiniz? Herhalde hepimiz bu soruya “hay›r” cevab›n› veririz. Üniversite ö¤renci-
leri ve psikiyatrlar, “Sizce bu deneye kat›lan deneklerden kaç› 450 volta ç›km›flt›r?”
sorusuna “yüzde bir” cevab›n› vermifllerdir. Milgram’›n standart deneyinde denek-
lerin % 65’i (40 denekten 25’i) 450 volta kadar ç›km›fl, geri kalanlar›n hiçbiri de 300
volttan önce durmam›flt›r! Bu kadar yüksek bir itaat oran›, Arendt’in kötülü¤ün s›-
radanl›¤› tezini destekler görünmektedir. Ne var ki bu araflt›rma, sonuçlar›ndan
çok etik aç›dan elefltirilmifltir. Zira denekler hem deneyin amac› hem de yöntemi
konusunda yan›lt›lm›fllard›r. Asl›nda bu deneyde hiç kimseye elektrik floku veril-
memifltir. Elektrik jeneratörü olarak gösterilen makine de gerçek de¤ildir. Ö¤renci
denekler de daha önceden ne yapacaklar› planlanm›fl sahte deneklerdir, gerçek
deneklere bu deneyde sadece ö¤retmen rolü verilmifl, ö¤renci rolü verilmemifltir. 

Bu etik problemler bir kenara b›rak›l›rsa, deneyin sonuçlar› belirli koflullarda s›-
radan insanlar›n otoriteye ne dereceye kadar itaat edebileceklerini göstermifltir. Bu
kadar yüksek elektrik floku verebilmeleri, bu insanlar›n patolojik birtak›m kiflilik
özellikleriyle de¤il, sosyal ba¤lamla aç›klanabilir. Ayr›ca deneklerin yar›s›ndan ço-
¤u 450 volta kadar ç›km›flsa da bunu hiç rahats›z olmadan yapt›klar› kesinlikle söy-
lenemez. Tersine deneysel oturum boyunca, ö¤retmen denekler ciddi stres belirti-
leri göstermifller ve ayn› odada otoriteyi temsil eden Milgram’a endiflelerini yans›t-
m›fl ve ö¤renci dene¤e zarar verdikleri durumda sorumlulu¤un kimde olaca¤› so-
rusunu yöneltmifllerdir. Milgram sorumlulu¤un kendisinde oldu¤unu ifade ederek
ve ayr›ca, ö¤retmen dene¤in flok vermek istemedi¤i durumda “Deney devam et-
menizi gerektiriyor.” türünden cevaplarla ciddi bir otoriteyi temsil etmifltir. 

Milgram bu standart deneysel durum d›fl›nda itaatin artt›¤› ve azald›¤› koflullar›
da deneysel olarak test etmifltir. Ö¤renci dene¤in ö¤retmen dene¤e fiziksel yak›n-
l›¤›, ö¤retmen dene¤in otoriteye fiziksel yak›nl›¤›, deneyin yap›ld›¤› bina vb. gibi
faktörler test edilmifltir. Bu çal›flmalardan elde edilen sonuçlar flöyle özetlenebilir:
Ö¤retmen denek ile ö¤renci denek aras›ndaki fiziksel mesafe azald›kça otoriteye
itaat azalmakta ya da tersinden ö¤retmen denek ile ö¤renci denek aras›nda fizik-
sel mesafe artt›kça otoriteye itaat artmaktad›r. Ö¤retmen denek ile otorite ayn›
odada yüz yüze ise itaat yüksek, otorite ayn› fiziksel ortamda de¤ilse itaat oran›
düflüktür. Deneyin Yale Üniversitesi yerine eski ve terk edilmifl bir binada yap›l-
mas› itaat oran›n› düflürmüfltür. Yine, Milgram yerine bilim adam› kimli¤i olmayan
biri otoriteyi temsil etti¤inde itaat oran› düflmüfltür. ‹taat oran›n› en çok düflüren
deneysel koflul ise, birden fazla ö¤retmen dene¤in yer ald›¤› kofluldur. Bu koflul-
da, iki ya da üç dene¤e ö¤retmen rolü verilmifltir. Gerçekte bunlar›n sadece biri
gerçek denek, di¤er ikisi sahte denektir. Sahte ö¤retmen denekler otoriteye itaat
etmeyip deneyi b›rakt›klar›nda, gerçek ö¤retmen deneklerin itaat oran› % 10’a düfl-
müfltür. 

Sosyal etkiyi sosyal roller ba¤lam›nda tart›fl›n›z. 
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Sosyal psikolojiyi tan›mlamak.

Sosyal psikoloji pek çok sosyal psikolog taraf›n-
dan psikolojinin bir alt alan› olaraka görülmekte-
dir. Bu bak›fl aç›s›ndan bak›ld›¤›nda psikoloji zi-
hinsel yaflam› incelemektedir. Sosyal psikoloji ise
zihinsel yaflam›n sosyal etkileflim ve daha genel
olarak sosyal olgularla ilgili taraflar›n› kapsamak-
tad›r. Bu genel belirleme alan›n s›n›rlar›n› çizme
aç›s›ndan yararl› olsa bile, alan›n içeri¤ini tan›m-
lamakta yetersizdir. Çünkü sosyal psikoloji alan›
çok genifltir. Ayr›ca, alan›n bafllang›c›ndan bu ya-
na birey ve toplum aras›nda nas›l bir iliflki oldu-
¤u hep tart›fl›lan bir konu olmufltur. Bunlar ve
benzeri nedenlerle sosyal psikolojinin tek ve do¤-
ru bir bir tan›m› yoktur. Günümüzde sosyal psi-
kologlar taraf›ndan en çok kabul gören tan›m
Allport’un art›k br klasik haline gelmifl olan flu
tan›m›d›r: “Sosyal psikoloji bireylerin, davran›fl,
duygu ve düflüncelerinin baflkalar›n›n gerçek, ha-
yal edilen veya ima edilen varl›¤›ndan nas›l etki-
lendi¤inin bilimsel yollarla araflt›r›lmas›d›r” (akt.
Hogg ve Vaughan, 1995: 1).

Sosyal bilifl yaklafl›m›n› aç›klamak.

Sosyal bilifl günümüzde sosyal davran›fl› aç›kla-
mak için gelifltirilmifl son ve önemli bir kuramsal
yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m insanlar› d›fl dünyadan
gelen bilgileri iflleyen bir bilgi ifllemcisi olarak
görür. Sosyal bilifl araflt›rmac›lar› sosyal davran›-
fl›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klamak için sosyal al-
g›n›n do¤as›n› incelemifllerdir. Sosyal alg›n›n en
önemli görevi insanlar hakk›nda ilk izlenim olufl-
turmakt›r. Sosyal bilifl yaklafl›m›na göre, yeni ta-
n›flt›¤›m›z insanlar›n birkaç özelli¤ini ipucu olara
kullan›r ve onlar› zihnimizde hali haz›rda var olan
kifli flemalar›m›zla de¤erlendiririz. Bu s›n›rl› bilgi-
ye dayanarak insanlar› belirli kategorilere yerlefl-
tiririz ve böylelikle onlarla olan iliflkilerimizi dü-
zenleriz. fiematik bilgi iflleme yoluyla oluflturdu-
¤umuz bu ilk izlenimler sosyal dünyan›n karma-
flas›n› önemli ölçüde azaltsa da baz› olumsuz yan-
l›l›klara da yol açar. En önemli yanl›l›k öncelik
etkisidir. Öncelik etkisi, bir kifliyle iliflkimiz iler-
ledi¤inde ve onun hakk›nda daha çok fley ö¤-
rendi¤imizde bile ilk izlenimin bizi daha çok et-
kilemesi olarak tarif edilebilir. Sosyal biliflçilere

göre, biliflsel cimrilik yap›p insanlar hakk›nda
ö¤rendi¤imiz her detay› yorumlamaya u¤raflm›-
yoruz, bunun yerine ilk izlenimlerimize güveni-
yoruz. ‹lk izlenimlerimiz ayn› zamanda sosyal
davran›fllar› aç›klamak için yapt›¤›m›z nedensel
at›flara da yans›maktad›r. Öncülü¤ünü Fritz Hei-
der’›n yapt›¤› at›f kuram›, kendimizin ve baflkala-
r›n›n davran›fllar›n› hangi nedensel faktörlere at-
fetti¤imizi ortaya koymufltur. Heider, bir sosyal
davran›fl›n nedenini ya kiflilik, yetenek gibi kifli-
ye ba¤l› içsel faktörlere ya da ortama ait d›flsal
faktörlere atfetti¤imizi, ancak her ikisine birden
at›f yap›lamayaca¤›n› ileri sürmüfltür. Kelley ise
davran›fl› aç›klamak için davran›fl hakk›nda üç
tür bilgiye ihtiyac›m›z oldu¤unu belirtmektedir:
Belirginlik, tutarl›l›k ve yayg›nl›k. Bu üç bilgiye
ba¤l› olarak davran›fl›n nedenini hangi faktörlere
atfedece¤imiz aç›k hale gelmektedir. At›f süreci
nesnel bir süreç de¤ildir ve bu yüzden baz› at›f
yanl›l›klar› ortaya ç›kmaktad›r. Bunlardan biri te-
mel yükleme hatas›d›r. Temel yükleme hatas›,
gözlenen davran›fl›n nedenini d›flsal faktörlere
de¤il de içsel faktörlere at›f yapma e¤ilimi olarak
tan›mlanmaktad›r. Di¤er bir at›f yanl›l›¤› kendine
hizmet eden yanl›l›kt›r. Bu ise, baflar›lar›m›z› iç-
sel faktörlere, baflar›s›zl›klar›m›z› d›flsal faktörle-
re atfetmek olarak tarif edilebilir. 

Tutumlar›n do¤as›n›, ifllevlerini, davran›flla olan

iliflkisini ve tutum de¤iflimini betimlemek. 
Tutumlar sosyal psikolojinin en önemli birkaç
konusundan biridir. Tutum genel olarak bir nes-
ne, olay ya da kifliye yönelik görece kal›c› zihin-
sel e¤ilim olarak tan›mlanabilir. Tutumlar›n dört
ifllevi vard›r: Bilgi sa¤lay›c› ifllev, uyum sa¤lay›c›
ifllev, benli¤i ifade edici ifllev ve benli¤i koruma
ifllevi. ‹nsanlar tutum sayesinde dünyay› kendile-
ri için daha tan›d›k hale getirirler. Di¤er yandan
benzer tutumlar› olan insanlarla arkadafl olurlar
ya da arkadafl olmak için benzer tutumlar geliflti-
rirler. Üçüncü olarak tutumlar› sayesinde kendi-
lerini ifade ederler, kim olduklar›n› söylerler. Son
olarak çeflitli gruplara düflmanca tutumlar besle-
yerek, kendilerini bu gruplardan uzak tutarlar ve
benlik de¤erlerini korumufl olurlar. Sosyal psiko-
loglar tutum ve davran›fl aras›nda basit ve do¤ru-
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dan bir iliflki varsaym›fllard›r. Buna göre insanla-
r›n tutumlar›n› bilmek davran›fllar›n› tahmin et-
memize izin verir. Di¤er bir deyiflle insanlar›n tu-
tumlar› do¤rultusunda davran›fl göstermesini
bekleriz. Ancak, La Piere’in çal›flmas› baflta ol-
mak üzere do¤rudan tutum ve davran›fl iliflkisini
çal›flan araflt›rmalar, sosyal psikologlar›n tutum
ve davran›fllar aras›nda öngördü¤ü iliflkiyi des-
teklememifltir. Yani insanlar her zaman tutumla-
r› do¤rultusunda davran›fl göstermemektedirler.
Sadece belirli koflullar alt›nda bu iliflki mevcut-
tur: Tutumla davran›fl aras›ndaki denklik, tutu-
mun güçlü olmas›, tutumlar›n zihinde kolay ula-
fl›labilir olmas› ve tutum ölçümü ile davran›fl göz-
lemi aras›ndaki sürenin k›sa olmas› bu koflullar-
dan birkaç›d›r. Ayr›ca Ajzen ve Fishbein planlan-
m›fl davran›fl kuram›n› gelifltirererek, davran›fl›
de¤il ama davran›fla yönelik niyeti ortaya ç›kar-
mada tutumlar›n di¤er iki faktörle birlikte etkili
oldu¤unu göstermifltir. Bunlar öznel normlar ve
alg›lanan davran›flsal kontroldür. Son olarak, sos-
yal psikologlar tutum de¤iflimi di¤er bir deyiflle
ikna konusunda pek çok çal›flma yapm›fllard›r.
Çünkü sosyal psikologlar davran›fl› de¤ifltirmek
için tutumlar› de¤ifltirmek gerekti¤ini düflünmek-
tedirler. Bu alandaki geleneksel yaklafl›m mesaj
ö¤renme yaklafl›m›d›r. Tutumlar›n nas›l ve hangi
koflullar alt›nda de¤iflece¤ini aç›klayan bu yakla-
fl›m, tutum de¤ifltirmeyi bir iletiflim süreci olarak
görmüfl ve kaynak, al›c›, mesaj ve mesaj›n veril-
di¤i ortam olmak üzere iletiflimin dört unsuruna
ait pek çok faktörü deneysel olarak s›nam›flt›r.
Bu alandaki daha modern yaklafl›m biliflsel tepki
yaklafl›m›d›r. ‹nsanlar›n ikna edici bir mesaja ma-
ruz kald›klar›ndan neden tutumlar›n› de¤ifltirdik-
lerini aç›klayan bu yaklafl›ma dayan›larak ger-
çeklefltirilen ayr›nt›land›rma olas›l›¤› modeli, ik-
na edici iletiflimin merkezi ve çevresel yolla ger-
çekleflti¤ini ileri sürmüfltür. Merkezi yolla tutum
de¤ifltirmede insanlar mesaj›n içeri¤ini dikkatlice
iflledikten sonra mesaj› rasyonel bulurlarsa ikna
olurlar, rasyonel bulmazlarsa ikna olmazlar ve
tutum de¤iflimi gerçekleflmez. Di¤er yandan in-
sanlar ikna edici mesaja çeflitli nedenlerle dikkat-
lerini vermezler ya da böyle bir mesaj› ifllemek
için kapasiteleri yoktur. Bu durumda çevresel
ipuçlar›n› (iletiflim kayna¤›n›n çekicili¤i, mesaj›n
popülerli¤i vb.) ikna edici bulurlarsa tutum de¤i-
flimi gerçekleflir. 

Ön yarg›lar›n do¤as›n› ve kökenlerini aç›klamak.

Modern sosyal psikolojide ön yarg› çeflitli biçim-
lerde tan›mlanmaktad›r. Bu tan›mlar›n tümü All-
port’un 1954’te yapt›¤› tan›mdan etkilenmifltir.
Allport için “etnik ön yarg›, hatal› ve esnek olma-
yan bir genellemeye dayanan antipatidir. Bu, his-
sedilen ya da ifade edilen bir fleydir. Grubun bü-
tününe ya da bir bireye o grubun üyesi oldu¤u
için yöneltilir” (akt. Augostinos, Walker ve Do-
naghue, 2006: 225). Önyarg›yla iliflkili önemli bir
kavram kal›p yarg›lard›r. Kal›p yarg› flöyle tan›m-
lanabilir: “Ön yarg›y› muhafaza eden biliflsel çer-
çeve kal›p yarg›d›r. Bir kal›p yarg›, bir grubun
üyeleri hakk›nda, sadece o grubun üyeleri olma-
lar› nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve bek-
lentilerdir” (Feldman, 1998 : 82-83). Kal›p yarg›-
lar son derece karmafl›k olan sosyal dünyay› ka-
tegorilefltirerek basitlefltirirler, ancak bir yan etki
olarak da önyarg› üretirler. Çünkü kal›pyarg›, afl›-
r› bir genellemedir. Ön yarg› bir tutum olarak
görüldü¤ünde aynen tutum konusunda oldu¤u
gibi, tutumlar›n davran›fla dönüflmesi büyük
önem tafl›r. Ön yarg›lar›n davran›fla dönüflmüfl
haline ayr›mc›l›k ad› verilir. Ayr›mc›l›k önemli ve
yok edilmesi gereken bir sosyal problem olarak
görülür. Ön yarg› ve ayr›mc›l›k aras›ndaki iliflki-
yi araflt›ran sosyal psikologlar ön yarg›n›n çeflitli
nedenlerle her zaman ayr›mc›l›¤a dönüflmedi¤ini
göstermifllerdir. Ayr›ca bazen ön yarg› olmadan
da ayr›mc› davranman›n mümkün oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. Sosyal psikolojide ön yarg›n›n kökenle-
rini aç›klamak üzere sosyal bilifl yaklafl›m›, otori-
teryen kiflilik kuram› ve sa¤ kanat otoriteryen ki-
flilik kuram›ndan söz edilebilir. Sosyal bilifl yak-
lafl›m› ön yarg›y› aç›klamak için çeflitli biliflsel
mekanizmalar›n varl›¤›n› göstermifltir. Bunlar sos-
yal kategorilefltirme, d›flgrup homojenlik yan›lg›-
s› ve hayali iliflkiselliktir. Di¤er yandan otoriter-
yen kiflilik kuramc›lar›, ön yarg›n›n köklerinin
otoriteryen kiflilikte yatt›¤›n› ileri sürmüfl ve bu
kiflilik tarz›n› dokuz boyutta F (Faflizm) ölçe¤i ile
ölçmüfllerdir. Bu boyutlardan en önemlileri gele-
nekçilik, otoriteryen boyun e¤me, otoriteryen
sald›rganl›kt›r. Ön yarg›n›n ortaya ç›k›fl›n› psika-
nalitik bak›fl aç›s›na göre aç›klayan bu kuram, ön
yarg›n›n otoriter ailelerde yetiflen çocuklar›n ac›-
mas›z çocukluk deneyimleriyle iliflkili oldu¤unu
savunurlar. Di¤er yandan sa¤ kanat otoriterye-
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nizm kuram› F ölçe¤inin elefltirisiyle ortaya ç›k-
m›fl ve otoriter kiflilik özelliklerini bu kez sadece
üç boyutta daha iyi tan›mlam›flt›r. Bu boyutlar
gelenekçilik, otoriteryen sald›rganl›k ve otoriter-
yen boyun e¤medir. Bu ölçekte tan›mlanan bo-
yutlar görgül araflt›rmalarda sa¤ partilerde daha
yüksek ç›kt›¤›ndan kuram ve ölçek sa¤ kanat
otoriteryenizm ad›n› alm›flt›r. Sa¤ kanat otoriter-
yenizm kuram›, ön yarg›n›y› ortaya ç›karan ço-
cukluk deneyimleri psikanalitik de¤il sosyal ö¤-
renmeci bir bak›fl aç›s›yla aç›klam›flt›r. Gerçekte
çocuklukta önyarg›n›n normal bir geliflim olgusu
oldu¤unu ama as›l önemli meselenin çocukluk-
tan sonra bu önyarg›lar›n nas›l azalt›labilece¤i
oldu¤u ileri sürülmüfltür. 

Sosyal etki biçimlerini ay›rt etmek.

Sosyal etki çok genel bir düzeyde bir birey veya
bireylerin di¤er birey veya bireylerin tutum ve
davran›fllar›n› de¤ifltirmesi olarak tan›mlanabilir-
se de, böyle bir tan›m sosyal etkinin çok amaçl›
oldu¤unu ve etki yönünde bir bask›y› da ça¤r›fl-
t›rmaktad›r. Oysa sosyal etki, etkileme amac› ol-
maks›z›n ve dolays›z bir bask› hissetmeden de
gerçekleflebilir. Sosyal etki sosyal psikolojinin
1950’lerden itibaren en önemli araflt›rma konula-
r›ndan biri olmufltur. O dönemde yap›lan çal›fl-
malar günümüzde art›k alan›n klasikleri olarak
görülmektedir. Bunlar Muzafer Sherif’in grup nor-
munun oluflmas› deneyleri, Solomon Asch’in uy-
ma (konformite) deneyleri ve Stanley Milgram’›n
itaat deneyleridir. Sherif grup normunun oluflu-
mu deneyinde, insanlar› grup normu oluflturma-
ya yöneltecek belirsiz bir durumu otokinetik et-
ki ad› verilen uyar›c› ile yaratm›flt›r. Denekler as-
l›nda sabit olan ›fl›¤›n görünürdeki hareketini tah-
min etmek için birbirlerinin görüfllerini referans
olarak alm›fllard›r. Bu deneyde, gerçekli¤i tan›m-
lamak için baflkalar›na ihtiyac›m›z oldu¤u göste-
rilmifltir. Di¤er yandan Asch, gerçekli¤i tan›mla-
mak gibi bir derdimiz olmad›¤›nda da baflka in-
sanlara uydu¤umuzu çizgiler deneyi ile göster-
mifltir. Bu deneyde, gerçek denekler, apaç›k ger-
çekli¤in aksini söyleyen sahte deneklerin karfl›-
s›nda az›nl›kta kald›klar› için uyma davran›fl›
(konformite) sergilemifllerdir. Yani gerçekli¤i ta-
n›mlamak için de¤il grup bask›s›ndan dolay› ço-
¤unlu¤a uymufllard›r. Sosyal etkinin bir di¤er bi-
çimi itaattir. ‹taat, tan›m› gere¤i güce dayanan hi-

yerarflik etkileflimlerde ortaya ç›kan bir davran›fl-
t›r. Milgram’›n itaat çal›flmalar›na yol açan temel
motivasyon Nazi Almanya’s›nda Yahudilere ya-
p›lan vahfli uygulamalara iliflkin tart›flmalard›r.
Milgram da s›radan insanlarda y››k›c› itaatin ne
kadar yayg›n oldu¤unu araflt›rmak için, görünüfl-
te amac› ö¤renmede cezan›n rolünü saptamak
olan bir dizi deney yapm›flt›r. Ö¤retmen ve ö¤-
renci rollerinin bulundu¤u deneyde gerçek de-
nekler ö¤retmen rolünde, Milgram’›n otoriteyi
temsil etti¤i bir ortamda soruya yanl›fl cevap ö¤-
rencilere sözde elektrik floku vermifllerdir. Bek-
lenenin aksine deneklerin yar›s›ndan fazlas› oto-
riteye itaat ederek ölümcül flok düzeyini ö¤renci
deneklere uygulam›fllard›r. Hem Asch hem de
Milgram kendi deneylerinde araflt›rd›klar› sosyal
etki biçimlerinin hangi koflullarda art›p azald›¤›-
n› da ortaya koymufllard›r. Her iki deneysel pa-
radigmada çarp›c› olan nokta, ço¤unlu¤a ve oto-
riteye uyman›n kolay ve yayg›n olmas›na karfl›n,
belirli koflullar alt›nda ço¤unluk ve otorite etkisi-
ne direnmenin mümkün olmas›d›r. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi otoriteryen kiflili¤e sahip
insanlar›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Geleneklere sayg›l› olmak
b. Toplumsal normlar› savunmak
c. Toplumsal normlara uymayanlara karfl› hoflgö-

rüsüz olmak
d. Toplumdaki farkl›l›klar› kabul ve takdir etmek
e. Toplumun liderlerine tam bir ba¤l›l›k içinde ol-

mak 

2. Sosyal psikolojiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Psikolojinin bir alt alan›d›r.
b. S›n›rlar› çok genifltir.
c. Bireyin fizyolojik süreçleriyle ilgilidir.
d. Sosyal davran›fl› çal›fl›r. 
e. Tan›mlanmas› zor bir aland›r. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi tutumun ifllevlerinden biri
olarak de¤erlendirilemez?

a. ‹htiyaçlar›n karfl›lanmas›na yard›m eder. 
b. Bireylerin, dünyay› anlamalar›na yard›m eder.
c. Bireyin benlik de¤erini korumaya hizmet eder. 
d. Bireyin içsel de¤erlerini ve inançlar›n› ifade et-

mesini sa¤lar.
e. Bireyin, di¤er bireylere karfl› ön yarg›l› olmas›n›

önler.

4. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal alg›y› betimleyen ifa-
delerden biri de¤ildir?

a. Sosyal alg› nesnel olarak iflleyen bir süreçtir.
b. Sosyal alg› d›fl dünyan›n zihinde infla edildi¤i bir

süreçtir.
c. Sosyal alg› insanlarla ve sosyal durumlarla ilgili-

dir. 
d. Sosyal alg› biliflsel bir süreçtir.
e. Sosyal alg›n›n görevi insanlara ait izlenimler

oluflturmakt›r. 

5. Ayr›nt›land›rma olas›l›¤› modeline göre, ikna süre-
cinde çevresel yol takip edildi¤inde, afla¤›dakilerden
hangisi bu süreç içinde yer alabilir? 

a. ‹letiflimi veren kiflinin çekicili¤i 
b. Mesaja dikkat edilmesi
c. Mesaj içeri¤inin kabul edilmesi
d. Mesaj içeri¤inin anlafl›lmas›
e. Mesaj içeri¤inin analiz edilmesi

6. Sürekli fliddetine maruz kald›¤› halde kocas›ndan
boflanmayan bir kad›n›n, boflanmama nedenini kad›n›n
“aptall›¤›”na atfetmek afla¤›daki ifadelerden hangisi ile
betimlenebilir? 

a. Kendine hizmet eden yanl›l›k
b. Temel at›f hatas›
c. Öncelik etkisi
d. D›flsal at›f
e. Otoriteryen kiflilik

7. Sosyal etki ile ilgili afla¤›daki önermelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Gerçekli¤i tan›mlamak için baflkalar›n›n düflün-
celeri referans olarak al›n›r.

b. ‹taat otoritenin gücü dolay›s›yla gerçekleflen bir
sosyal etki biçimidir.

c. Konformiteyi ortaya ç›karan faktör ço¤unlu¤un
yaratt›¤› sosyal bask›d›r.

d. Konformite yoluyla insanlar belirsiz durumlar›
belirli hale getirirler.

e. Grup normunun oluflumu gerçekli¤e iliflkin be-
lirsizli¤i ortadan kald›r›r. 

8. Afla¤›dakilerden hangisi ön yarg›n›n tan›m›d›r?
a. Ön yarg› bir tutumdur.
b. Ön yarg› bir güdüdür.
c. Ön yarg› do¤ufltan getirilir.
d. Önyarg›n›n olumlu ifllevi vard›r. 
e. Ön yarg› tek tek bireylere karfl› oluflturulur. 

9. Sosyal etkinin güçlü ve aç›k bir bask› sonucu ortaya
ç›kma olas›l›¤› afla¤›daki durumlar›n hangisinde en yük-
sektir? 

a. S›n›fta parmak kald›r›larak söz istenmelidir.
b. Askerler belirli saatte yemek yemelidir. 
c. Kütüphanede yüksek sesle konuflulmamal›d›r.
d. Ev kad›n› kocas› gelmeden önce yeme¤ini ha-

z›rlamal›d›r. 
e. ‹nsanlar çevrelerindeki insanlara “günayd›n” di-

yerek güne bafllamal›d›r. 

10. ‹zlenim oluflturmayla ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. ‹lk izlenimler kifli flemalar›na dayan›larak olufltu-
rulur.

b. ‹lk izlenimler sayesinde kifli karfl›s›ndaki kifliye
nas›l davranaca¤›n› bilebilir. 

c. ‹lk izlenim oluflturmak nesnel bir süreç oldu¤u
için hata olas›l›¤› çok azd›r. 

d. ‹lk izlenimler, sonradan edinilen bilgilerden da-
ha etkilidir. 

e. ‹lk izlenimler biliflsel cimrilik yüzünden sonraki
bilgilere bask›n gelirler. 

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ön Yarg›” konusunu tekrar
okuyunuz. 

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Psikolojinin Tan›m›”
konusunu tekrar okuyunuz. 

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutumlar” konusunu tekrar
okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Bilifl” konusunu tek-
rar okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tutumlar” konusunu tekrar
okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Bilifl” konusunu tek-
rar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Etki” konusunu tek-
rar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ön Yarg›” konusunu tekrar
okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Etki” konusunu tek-
rar okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Bilifl” konusunu tek-
rar okuyunuz

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

‹zlenim oluflturma, tan›m› gere¤i çok s›n›rl› bilgiye da-
yanarak yeni tan›flt›¤›m›z kifli hakk›nda bir fikir edin-
memizi sa¤lar. Dindi¤imiz bu fikirler o kifliye nas›l dav-
ranaca¤›m›za karar veriyoruz. O halde izlenim olufltur-
man›n amac› sosyal etkileflimin önün¤ açmak ve o sü-
reci kolaylaflt›rmakt›r. Ancak di¤er yandan izlenim olufl-
turma çok s›n›rl› bilgiye dayand›¤›ndan, asl›nda karfl›-
m›zdaki kifliye, zihnimizde canland›rd›¤›m›z kifli olarak
görüyor ve öyle davran›yoruz. Diyelim ki yeni tan›flt›¤›-
n›z kiflinin kaba ve sald›rgan biri oldu¤unu düflündü-
nüz. Bu ilk izlenimle hareket ederek siz de ona ayn› bi-
çimde davrand›n›z. Sonuçta karfl›m›zdaki kifliyi kaba ve
sald›rgan olarak görüyorsak biz de ona kaba ve sald›r-
gan davranma e¤iliminde oluruz. E¤er kifli bizim kaba
ve sald›rgan tavr›m›z ayn› flekilde karfl›l›k verdiyse, bu
onun gerçekten kaba ve sald›rgan oldu¤unu mu göste-
rir? Hay›r, göstermez. Bu kendini do¤rulayan kehanet
olabilir. Yani, kifli kaba ve sald›rgan de¤ildir ama biz
ona öyle davrand›¤›m›z için bize kabal›kla tepki vermifl
olabilir. Böyle bir durumda, kiflinin gerçekten öyle biri
mi oldu¤u ya da bizim davran›fla tepki olarak m› öyle
davrand›¤› belirsizdir. Bu durumda izlenim oluflturma
kifliler aras› iliflkilerdeki karmaflay› azaltmaz, artt›r›r. 

S›ra Size 2 

Einstein bu sözüyle ön yarg›lar›n kiflili¤imizin derinleri-
ne kök salm›fl oldu¤unu ve sosyal gruplara iliflkin bu
kötü tutumlar›m›z› kolay kolay de¤ifltiremeyece¤imizi
ifade etmektedir. Ön yarg›lar sonuçta ö¤renilmifl tutum-
lard›r, ancak çocukluk döneminde gelifltirilmeye baflla-
nan bu tutumlar içinde yaflan›lan sosyal çevrenin norm-
lar› taraf›ndan destekleniyorsa da de¤ifltirilmeleri ço zor
olacakt›r. Dahas› tutum konusunda görüldü¤ü gibi tu-
tumlar›n bireyler için önemli ifllevleri mevcuttur. Tu-
tumlar›n ifllevsel olmas›n› sa¤layan ihtiyaçlar› ortadan
kald›rmazsak ön yarg›lar› ortadan kald›rmak zordur.
Gerçekte ön yarg›lar yok olamazlar ama de¤iflen sosyal
koflullara ba¤l› olarak biçim de¤ifltirirler. Örne¤i Bat› ül-
kelerinde ›rka dayal› ön yarg›lar›n azalmad›¤› ama bi-
çim de¤ifltirdi¤i iddias› pek çok sosyal psikolog taraf›n-
dan kabul edilmektedir. Örne¤in eskiden bu toplumlar-
da aç›k bir ›rkç›l›k varken günümüzde daha dolayl› ›rk-
ç›l›k biçimleri yayg›nd›r. 

S›ra Sizde 3

Ünitede de gördü¤ünüz gibi, sosyal etki daima birileri-
nin di¤erleri üzerinde kas›tl› olarak gerçeklefltirdi¤i bir
etki de¤ildir. Tersine günlük yaflam›m›zda hiç uyma
davran›fl› göstedi¤imizi düflünmeden bir kifliye ya da
gruba uyar›z. Bunun en aç›k örne¤i sosyal rollerdir.
Sosyal rol, toplumda kim oldu¤umuzu ve bu kimli¤imi-
zi nas›l gerçeklefltirdi¤imizi anlatan ve toplum içinde
konumlanmam›z› sa¤layan bir olgudur. Yaflam sosyal
roller olmadan düflünülemez, düflünülemedi¤i için de
roller do¤allafl›r. Sosyal rolleri öyle bir içsellefltiririz ki,
b›rak›n bask› hissetmeyi bu rolleri birer ideal haline ge-
tirip o ideale ulaflmak için tüm gücümüzle çabalar›z.
Örne¤in bir sosyal rol olarak anneli¤i düflünürseniz bu-
nun ne kadar içsellefltirilmifl bir rol oldu¤unu ve kiflile-
rin bu rolün gereklerini yerine getirmek için ne kadar
u¤raflt›klar›n› kolayl›kla gözleyebilirsiniz. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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A
Abreaksiyon: Kiflinin daha önceden yaflam›fl oldu¤u güçlü

duygusal tepkileri, terapinin güvenli ortam›nda tekrar

yaflamas›d›r.

Amnezi: Beyin sars›nt›s› ya da psikolojik travman›n neden ol-

du¤u ciddi düzeydeki bellek kayb›d›r.

Antidepresenler: Depresyonun semptomlar›n› gerileten

ilaçlard›r.

Arketip: Ortak bilinçd›fl›nda insano¤lunun geçmifl yaflant›-

lar›n› yans›tan deneyim ve ortak düflünce ve davran›fl

kal›plar›d›r.

At›f Kuram›: ‹nsanlar›n davran›fllar›n›n nedenleri hakk›nda

nas›l karar verdikleri sorusuna yan›t arayan kuramd›r. 

Ayr›mc›l›k: Gruptaki tüm insanlara ya da bir grubun tek tek

üyelerine karfl› yöneltilmifl haks›z eylem ya da eylemlerdir. 

Ayr›nt›land›rma Olas›l›¤› Modeli: ‹kna edici bir mesaja

tepki olarak farkl› miktarda biliflsel detayland›rma içeren

iki farkl› ikna yolu oldu¤unu ileri süren bir kuramd›r. 

B
Bas›mlama: Kaz ördek gibi hayvanlar›n yumurtadan ç›kar

ç›kmaz gördükleri ilk hareketli nesneye karfl› ba¤ olufl-

turup onu takip etmeleridir.

Ben Merkezci Düflünce: Kendi görüfllerinin ve bak›fl aç›s›n›n

tek bak›fl aç›s› oldu¤unu düflünerek di¤erlerinin bak›fl

aç›lar›n› fark etme konusunda yetersiz olma durumudur.

Bilinç: Bireyin içinde oldu¤u durumla ilgili hissedilenlerin tü-

müdür.

Bilinçd›fl› Süreçler: Tan›m› gere¤i insan›n fark›nda olmad›-

¤› ama gene de davran›fl› etkiledi¤i varsay›lan düflünce,

korku ve arzulard›r.

Biliflsel Terapiler: Dan›flan›n davran›fllar›n› de¤ifltirmenin bir

yolu olarak, yaflant›s› ile ilgili düflüncelerinin de¤ifltiril-

mesine önem veren bir terapi türüdür.

C-Ç
Ceza: Davran›fl› izleyen ve organizma üzerinde hofla gitme-

yen bir etki yaparak davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n›

azaltan ya da durduran uyar›c›lard›r.

Cinsel Kimlik: Erkek ya da difli bilgisinin içsellefltirilmesidir.

Çat›flma: Birey ya da gruplar›n içinde ve aralar›nda çeflitli ne-

denlerle ortaya ç›kan anlaflmazl›k, z›tlaflma, uyumsuzluk

birbirine ters düflme durumu olarak tan›mlan›r.

D
D›flsal At›f: Davran›fl› birey d›fl›ndaki çevresel koflullarla

aç›klamakt›r. 

Dürtü: Açl›k, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli gü-

dülerdir.

Duygu: Belli bir uyaran karfl›s›nda genellikle güdü ve de¤er-

lerle iliflkili olarak belirip ço¤u kez süreklilik ve tutarl›l›k

gösteren, heyecandan daha zay›f bir uyar›m biçimidir.

Dissosiyatif Füg: Kiflisel reddedilme, kay›plar, baflar›s›zl›klar,

evlilik sorunlar› ve parasal s›k›nt›lar gibi durumlarla or-

taya ç›kan tüm bellek kayb›d›r.

E
Elektrokonvülsif Terapi: Beyne elektrik ak›m›n›n verildi¤i

bir tedavi biçimidir.

F
Fobi: Gerçekte hiçbir tehlikenin olmad›¤› mant›k d›fl› kor-

kulard›r.

G
Genel Uyum Sendromu: Bireyde stresi oluflturan unsurlara

karfl› geliflen savunma tepkisi.

Güdü: Organizmay› etkileyerek bir amaç için harekete geçir-

meye sevk eden, istekleri arzular›, ihtiyaçlar› dürtüleri

ve ilgileri kapsayan genel bir kavramd›r.

H
Halüsinojen: Zihni yo¤unlaflt›ran yani d›flsal bir uyaran yok-

ken duygusal alg› yaratan ilaçt›r.

Hipnoz: Normalden daha fazla telkin edilebilirlik ve odak-

lanma ve betimlenen bir bilinç durumudur.

‹
‹çsel At›f: Davran›fl› bireyin kiflili¤i, arzular› ya da ihtiyaçlar›

ile aç›klamakt›r.

‹knada Çevresel Yol: Mesaj kayna¤›n›n uzmanl›¤›, çekicili¤i

ya da statüsü gibi çevresel ipuçlar›ndan kaynaklanan tu-

tum de¤iflikli¤idir. 

‹knada Merkezi Yol: ‹kna edici mesajlardaki bilginin siste-

matik olarak ifllenmesi sonucu gerçekleflen tutum de-

¤iflimidir.

‹taat: Bir bireyin di¤erine belirli bir biçimde davranmas› için

emir verdi¤i bir sosyal etki biçimidir.

Sözlük
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‹flleme: Terapi süreci boyunca farkl› farkl› ba¤lamlarda ortaya

ç›kan bilinçd›fl› çat›flmay›, dan›flan›n inkar etmeden yüz-

leflmesi ve bu durumlardan tepki vermeyi ö¤renmesidir.

J
Jest ve Mimikler: Duygu ve düflünceleri destekleyerek gözle

görülür somut hale gelmelerine katk›da bulunan  hare-

ketlerdir.

K
Kal›p Yarg›: Belirli sosyal gruplar›n tüm üyeleri taraf›ndan be-

lirli özellikleri paylaflt›¤› varsay›lan biliflsel çerçevelerdir.  

Kayg›: Kayna¤› belirsiz üzüntü, nedeni aç›k olmayan korku

veya bir temel ihtiyac›n karfl›lanmamas›ndan meydana

gelen endifle durumudur.

Kendine Hizmet Eden Yanl›l›k: Olumlu sonuçlar› kendi ki-

flili¤imize ama olumsuz sonuçlar› kontrolümüz d›fl›ndaki

faktörlere atfetme e¤ilimidir. 

Konformite: Bireylerin varolan sosyal normlara uyma yö-

nünde bask› hissetti¤i bir sosyal etki türüdür. 

Kosakov Psikozu: Sürekli al›nan bir ilaç ya da kimyasal mad-

denin beyinde zedeleme ve ifllev bozuklu¤u oluflturma-

s› durumudur.

Kuflak: Tarihsel aç›dan do¤um y›llar› ayn› döneme denk ge-

len insanlar grubudur.

L
Labotomi: Frontal lobu beynin geri kalan k›sm›na ba¤layan

sinirlerin kesilmesini içeren ve art›k kullan›lmayan psi-

ko-cerrahi bir tekniktir.

M
Mant›ksal-Duygusal Terapi: Terapistin, dan›flan› mant›ks›z

fikirlerden vazgeçirmenin bir yolu olarak mant›k, otorite

ve iknan›n kullan›ld›¤› bir biliflsel terapi biçimidir.

O-Ö
Otoriteryen Kiflilik: Geleneklere körü körüne ba¤l›l›k, otori-

teye abart›l› bir sayg› ve toplumun normlar›na uymayan-

lara karfl› düflmanl›k besleme ile nitelenen bir kiflilik

örüntüsüdür. 

Ödünlenme: Bireylerin yaflad›klar› fiziksel zay›flar›n ya da

kay›plar›n üstesinden gelmek ve mükemmele ulaflmak

için daha çok çaba göstermeyi sa¤layan mekanizmad›r.

Öncelik Etkisi: ‹zlenim oluflturma çal›flmalar›nda, bafllang›ç-

ta edinilen bilginin sonradan edinilen bilgiden daha a¤›r

basmas›d›r. 

Ön Yarg›:Baz› sosyal gruplar›n üyelerine karfl›, bu grup üye-

likleri temelinde gelifltirilmifl olumsuz tutumlard›r.  

Özendirici Uyar›c›: Biyolojik olmayan, birey gereksinim

duymasa da bireye cazip gelen ve onu davran›fla iten

unsurdur.

P
Panik Bozuklu¤u: Gerçek bir sebep olmadan bir anda orta-

ya ç›kan bunalt›c› korku yada dehflet yaflant›s›d›r.

Plasebo Etkisi: Kiflilerin gerçek bir tedavi olmaks›z›n, asl›nda

hiçbir fizyolojik etkisi olmayan ve ilaç san›larak içilen

haplar yoluyla tedavi gördükleri inanc›yla iyileflme gös-

termelerini anlatan kavramd›r.

Psikterapi: Ruhsal yolla tedavi etme biçimidir.

Psikodrama: Bireylerin problemlerini grup arkadafllar› önün-

de eyleme dökerek d›flar› vurdu¤u psikodinamik grup

terapi biçimidir.

R
Rol fiemalar›: Bunlar belli bir roldeki insanlar için elimizde

olan, organize edilmifl kavramlard›r.

S
Saplanma: Cinsel enerji olarak adland›r›lan libidonun kiflilik

geliflimi sürecinde, ileriki y›llarda kiflilik geliflimini etkile-

yecek biçimde vücudun belli bir bölgesinde tak›l›p kal-

mas›d›r.

Sosyal Alg›: Sosyal durumlara ya da insanlara iliflkin izlenim

oluflturma sürecidir. 

Sosyal Bilifl: Sosyal bilgiyi farketti¤imiz, yorumlad›¤›m›z, ha-

t›rlad›¤›m›z ve sonras›nda kulland›¤›m›z süreçtir. 

Sosyal Etki: Bir ya da birden fazla bireyin alg›lar›n›n, tutum-

lar›n›n ve davran›fllar›n›n bir ya da birden fazla birey ta-

raf›ndan etkileme çabas›d›r.  

Sosyal Psikoloji: Di¤er insanlarla nas›l iliflki kurdu¤umuz ve

onlar›n duygu, düflünce ve davran›fllar›m›z› nas›l etkile-

di¤inin çal›fl›lmas›d›r. 

Stres: Bireye yönelik bir çevresel olay, durum veya faaliyete

karfl› afl›r› psikolojik ve fiziksel beklentiye  karfl› bireysel

farkl›l›klar ve psikolojik süreçlerle flekillenen bir uyum

tepkisidir.

T
Talamus: Latince “odac›k” anlam›na gelen talamus, benin or-

ta k›sm›nda yer alan çift tarafl› bir yap› olup, diensefolon

denen beyin bölgesinin esas bileflenidir.

Temel At›f Hatas›: Davran›fl üzerinde ortamsal etkilerin öne-

mini küçük görme ve davran›fltan bireyin kiflisel bir özel-

li¤inin sorumlu oldu¤unu varsayma e¤ilimidir. 

Temsil Edici Örneklem: Evrenin özelliklerine oldukça yak›n

özellikler sahip kat›l›mc›lar›n›n seçildi¤i örneklem.
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Travma: Beklenmedik bir flekilde meydana gelen dehflet, kay-

g› ve panik yaratan ciddi kazalar, tecavüz, deprem ve

benzeri y›k›c› do¤a olaylar› sonucu bireyin olaylar› an-

lamland›rma sürecinin bozulmas›d›r.

Toplumsal Norm: Bir gruba mensup üyelerin nas›l düflünme-

si ve davranmas› gerekti¤ine iliflkin kural ve beklentilerdir.

Tutum: Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile il-

gili düflünce, duygu ve davran›fllar›n› düzenli bir biçim-

de oluflturan e¤ilimdir.

Y-Z
Yaklaflma: Bireylerin kendilerine cazip gelen, hoflland›klar›

seçeneklere yönelmesidir.

Zorlant›: Kiflilerin sürekli tekrarlad›klar› törensel davran›fllard›r.




