
T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2325  

AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1322

PS‹KOLOJ‹YE G‹R‹fi

Yazarlar
Yrd.Doç.Dr. Aysel KAYAO⁄LU  (Ünite 1, 4-8)

Yrd.Doç.Dr. Yavuz TUNA  (Ünite 2, 3)

Editör
Prof.Dr. Sezen ÜNLÜ

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹



Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.

‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t
veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.

Copyright © 2011 by Anadolu University
All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without

permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ 

Genel Koordinatör 
Prof.Dr. Levend K›l›ç 

Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Doç.Dr. Müjgan Bozkaya

Ö¤retim Tasar›mc›s›
Doç.Dr. T. Volkan Yüzer

Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar 

Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z 
Ö¤r.Gör. Nilgün Salur

Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu
Uzm. Bülent Gezen

Dil Yaz›m Dan›flman›
Yrd.Doç.Dr. Hülya Pilanc›

Grafiker
Ayflegül Dibek

Kitap Koordinasyon Birimi
Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur

Uzm. Nermin Özgür

Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar

Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi 

Psikolojiye Girifl

ISBN 
978-975-06-0999-2

1. Bask›

Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 45.400 adet bas›lm›flt›r.
ESK‹fiEH‹R, Ekim 2011



‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii

Psikolojinin Do¤as›................................................................... 2
PS‹KOLOJ‹N‹N TAR‹H‹ VE PS‹KOLOJ‹ YAKLAfiIMLARI............................. 3
Yap›salc› Yaklafl›m ........................................................................................ 3
‹fllevselci Yaklafl›m ........................................................................................ 4
Gestaltç› Yaklafl›m ......................................................................................... 4
Davran›flç› Yaklafl›m...................................................................................... 4
Psikodinamik Yaklafl›m................................................................................. 5
Biliflsel Yaklafl›m............................................................................................ 6
‹nsanc›l Yaklafl›m .......................................................................................... 6
ÇA⁄DAfi PS‹KOLOJ‹N‹N KAPSAMI ............................................................. 7
Psikolojinin Tan›m› ....................................................................................... 7
Psikolojinin Alanlar› ...................................................................................... 8
PS‹KOLOJ‹DE ARAfiTIRMA YÖNTEMLER‹ .................................................. 9
Do¤al Gözlem ............................................................................................... 9
Vaka ‹ncelemesi ............................................................................................ 9
Survey ............................................................................................................ 10
Deney............................................................................................................. 11
Özet................................................................................................................ 13
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 14
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 15
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 16
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 16
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 17

Davran›fl›n Fizyolojisi................................................................ 18
G‹R‹fi ............................................................................................................. 19
S‹N‹R HÜCRES‹ NÖRONLAR........................................................................ 20
Nöronun Yap›s› ............................................................................................. 21
S‹N‹R S‹STEM‹ ............................................................................................... 22
Merkezi Sinir Sistemi..................................................................................... 23

Beyin........................................................................................................ 23
Beyin Loblar› ........................................................................................... 24
Beyin Yar›mkürelerinin Uzmanl›k Alanlar›............................................ 26
Retiküler Formasyon ............................................................................... 29
Limbik Sistem .......................................................................................... 29
Omurilik................................................................................................... 29

Çevresel Sinir Sistemi .................................................................................... 30
Somatik Sinir Sistemi............................................................................... 31
Otonom Sinir Sistemi .............................................................................. 31

‹Ç SALGI S‹STEM‹ ......................................................................................... 32
Tiroid Bezi ..................................................................................................... 32
Paratiroid Bezleri ........................................................................................... 32
Pineal Bez...................................................................................................... 32
Pankreas......................................................................................................... 33
Hipofiz Bezi................................................................................................... 33

‹ ç indek i ler iii

1.  ÜN‹TE

2.  ÜN‹TE

 



Gonadlar ........................................................................................................ 33
Böbreküstü Bezler (Adrenal Bezler) ............................................................ 34
DAVRANIfi VE GENET‹K .............................................................................. 35
‹nsan Davran›fl Özellikleri ve Genetik......................................................... 37
Özet................................................................................................................ 39
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 41
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 42
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 43
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 43
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 44
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 44

Duyular ve Duyum ................................................................... 46
DUYUSAL SÜREÇLER.................................................................................... 47
Duyusal Eflik.................................................................................................. 48
Eflikalt› Alg› ................................................................................................... 49
GÖRME DUYUSU ......................................................................................... 50
Gözün Yap›s› ve Çal›flmas› ........................................................................... 50
Görmede Uyum Süreci ................................................................................. 53
Renkleri Görme ............................................................................................. 54
Renk Görme Kuramlar› ............................................................................... 55
‹fi‹TME DUYUSU .......................................................................................... 55
‹flitme Süreci ................................................................................................. 56
Ses Kayna¤›n›n Saptanmas› .......................................................................... 57
K‹MYASAL DUYULAR................................................................................... 57
Tat ve Koku Duyusu..................................................................................... 57
K‹NESTET‹K DUYULAR................................................................................ 58
Denge Duyumu............................................................................................. 58
Hareket Duyumlar›........................................................................................ 58
DOKUNMA (DER‹) DUYULARI.................................................................... 59
Özet ............................................................................................................... 60
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 62
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 63
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 64
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 64
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 65
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 65

Alg› .......................................................................................... 66
ALGININ TANIMI VE ÖRGÜTLENME ‹LKELER‹ ........................................ 67
Gruplama ‹lkeleri .......................................................................................... 68
fiekil ve Zemin ‹liflkisi................................................................................... 69
ALGISAL DE⁄‹fiMEZL‹KLER ......................................................................... 70
UZAKLIK, DER‹NL‹K VE HAREKET ALGISI ................................................ 72
Uzakl›¤› ve Derinli¤i Alg›lamak.................................................................... 72
Hareketi Alg›lamak........................................................................................ 74
ALGIDA B‹L‹fiSEL SÜREÇLER ....................................................................... 76
Alg›da Hipotez Testi...................................................................................... 76
Ba¤lam ve Deneyim...................................................................................... 77
Dikkat............................................................................................................. 78

‹ ç indek i leriv

3.  ÜN‹TE

4.  ÜN‹TE



ALGISAL GEL‹fi‹M VE Ö⁄RENME................................................................ 79
Sonradan Kazan›lan Görme.......................................................................... 79
Seçici Yetifltirme ............................................................................................ 80
Bebeklerde Derinlik Alg›s›............................................................................ 80
Özet................................................................................................................ 82
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 84
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 85
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 86
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ............................................................................. 86
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 87
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 87

Bilinç.......................................................................................... 88
B‹L‹NC‹N TANIMLANMASI ........................................................................... 89
B‹L‹NC‹N B‹YOLOJ‹K TEMELLER‹ ............................................................... 90
B‹L‹NÇTE DO⁄AL DE⁄‹fiMELER ................................................................. 92
Bilincin Farkl› Düzeyleri: Otomatik ve Kontrollü Davran›fllar ................... 92
Düfl Kurma ve Fantezi ................................................................................. 93
Uyku ve Rüya Görme ................................................................................... 94

Uykunun ‹fllevleri .................................................................................... 94
Uykunun Aflamalar›................................................................................. 95
Rüya Görme ............................................................................................ 97

Uyku Bozukluklar› ........................................................................................ 100
B‹L‹NÇTE YAPAY YOLLARLA ORTAYA ÇIKAN DE⁄‹fiMELER ................. 102
Hipnoz ........................................................................................................... 102
Bilinci De¤ifltiren ‹laçlar................................................................................ 104
Özet................................................................................................................ 107
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 109
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 110
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 111
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 111
Yararlan›lan ve Baflvurulabilcek Kaynaklar ................................................. 112

Ö¤renme................................................................................... 114
Ö⁄RENMEN‹N TANIMI ................................................................................ 115
KLAS‹K KOfiULLAMA.................................................................................... 116
Klasik Koflullaman›n Gerçeklefltirilmesi ....................................................... 116
Klasik Koflullamaya Ait Çeflitli Ö¤renme Olgular› ...................................... 118

Klasik Koflullamada Sönme ve Kendili¤inden Geri Gelme.................. 118
Klasik Koflullama Genelleme ve Ay›rdetme .......................................... 119
Yüksek Dereceden Koflullama ............................................................... 120

ED‹MSEL KOfiULLAMA ................................................................................. 120
Edimsel Koflullaman›n Gerçeklefltirilmesi ................................................... 121
Edimsel Koflullamaya Ait Çeflitli Ö¤renme Olgular›.................................... 122

Pekifltirme ve Ceza Türleri ..................................................................... 122
Edimsel Koflullamada Sönme ve Kendili¤inden Geri Gelme............... 123
Edimsel Koflullamada Genelleme ve Ay›rt Etme................................... 124
Davran›fl› fiekillendirme .......................................................................... 124
Pekifltirme Tarifeleri ................................................................................ 125

B‹L‹fiSEL Ö⁄RENME ..................................................................................... 126

‹ ç indek i ler v

5.  ÜN‹TE

6.  ÜN‹TE



Kavrama ......................................................................................................... 127
Gözlem Yoluyla Ö¤renme............................................................................ 127
Özet................................................................................................................ 129
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 131
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 132
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 133
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 133
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 134
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 134

Bellek......................................................................................... 136
BELLE⁄‹N EVRELER‹ VE TÜRLER‹ .............................................................. 137
KISA SÜREL‹ BELLEK.................................................................................... 139
UZUN SÜREL‹ BELLEK ................................................................................ 142
Uzun Süreli Bellek Türleri ............................................................................ 142
Uzun Süreli Bellekte Kodlama, Saklama ve Geri Getirme ......................... 143
BELLE⁄‹ GEL‹fiT‹RME................................................................................... 148
Kodlamada Özümleme ve ‹mgeleme ......................................................... 148
Bilginin Örgütlenmesi .................................................................................. 149
Ba¤lamsal Bellek ........................................................................................... 150
Duygusal ve Biyolojik Durum...................................................................... 150
Özet ............................................................................................................... 152
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 154
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 155
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 156
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 157
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 157

Bilifl ve Zihinsel Yetenekler................................................... . 158
DÜfiÜNCE VE D‹L ........................................................................................ 159
Kavramlar ve ‹mgeler.................................................................................... 159
Dil ................................................................................................................. 161
PROBLEM ÇÖZME ........................................................................................ 162
ZEKANIN DO⁄ASI........................................................................................ 165
Zekan›n Tan›m› ............................................................................................. 165
Zeka Kuramlar›.............................................................................................. 166
Zekan›n Belirleyicileri ................................................................................... 167
Z‹H‹NSEL TESTLER ....................................................................................... 168
YARATICILIK ................................................................................................. 171
Özet ............................................................................................................... 173
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 175
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 176
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 178
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 178
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 179
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 179

Sözlük ................................................................................... 181

‹ ç indek i lervi

7.  ÜN‹TE

8.  ÜN‹TE



Önsöz

Psikoloji günümüzde, davran›fl› ve davran›fl alt›nda yatan süreçleri bilimsel

olarak inceleyen çal›flma alan› olarak tan›mlan›r. Psikolojinin bulgular›ndan, e¤itim-

den ekonomiye kadar çok de¤iflik alanlarda yararlan›l›r. Yetenek, ilgi, zeka,

düflünme, ö¤renmeye iliflkin elde edilen psikolojik bilgilerin e¤itim alan›nda kul-

lan›lmas›yla, baflar› yükselmifl saha sa¤l›kl› bir e¤itim anlay›fl› geliflmifltir. ‹fl yer-

lerinde üretimi art›rmak için en uygun elemanlar›n seçimi, çal›flma ortam›nda

olumlu iliflkiler kurulmas› gibi birçok konularda da önemli rol oynam›flt›r. Psikoloji

yaflam›m›z›n her alan›nda kendini hissettiren ve her alanda çal›flma alan› bulan bir

bilim dal›d›r.

Bu kitapta, Psikolojinin Do¤as›, Davran›fl›n Fizyolojisi, Duyumsal Süreçler, Alg›,

Bilinç, Ö¤renme, Bellek, Bilifl ve Zihinsel Yetenekler konular›na yer verilmifltir.

Bu kitap kendi kendinize çal›flarak, ö¤renmenizi sa¤layacak biçimde haz›rlan-

m›flt›r. Ünitelerin bafl›nda girifl bölümü bulunmaktad›r. Girifl bölümü konuyla ilgi-

li genel bilgileri vermektedir. Ünite içinde yer alan sorular› düflünerek yan›tlay›-

n›z. Yanl›fl yan›tlad›¤›n›z sorular varsa ilgili konuyu gözden geçiriniz. Ayr›ca üni-

telerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için ünitenin sonunda yer alan kaynakça-

lara baflvurabilirsiniz.

Baflar›lar diliyorum.      

Editör

Prof.Dr. Sezen Ünlü

Önsöz vii



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Psikoloji yaklafl›mlar›n› özetleyebilecek,
Psikolojiyi tan›mlayabilecek ve psikolojinin alt dallar›n› listeleyebilecek,
Psikolojide kullan›lan araflt›rma yöntemlerini listeleyebilecek ve birbiriyle
karfl›laflt›rabileceksiniz.

• Psikoloji • Gestalt
• Yap›salc›l›k • Korelasyon
• ‹fllevselcilik • Örneklem
• Davran›flç›l›k • Deney
• Biliflselcilik • Survey
• Psikodinamik

‹çerik Haritas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Psikolojiye Girifl Psikolojinin Do¤as›

• PS‹KOLOJ‹N‹N TAR‹H‹ VE PS‹KOLOJ‹
YAKLAfiIMLARI

• ÇA⁄DAfi PS‹KOLOJ‹N‹N KAPSAMI
• PS‹KOLOJ‹DE ARAfiTIRMA 

YÖNTEMLER‹
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PS‹KOLOJ‹N‹N TAR‹H‹ VE PS‹KOLOJ‹ YAKLAfiIMLARI
Psikoloji di¤er bilim dallar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça genç bir bilim dal›d›r.
Ünlü bir psikolo¤un deyifliyle, “psikolojinin tarihi k›sa, ama geçmifli uzundur”. Ya-
ni, insan›n kiflili¤ine, davran›fllar›na ve zihinsel etkinliklerine dair sorular elbette
insanl›k tarihinin bafllang›c›ndan bu yana sorulmufltur, ancak bu sorular›n bilimsel
bir çerçeveden sorulmaya ve bu sorulara bilimsel yöntemlerle cevap aranmaya sa-
dece 19. yüzy›l›n sonlar›nda bafllanm›flt›r. Modern bir bilim olarak psikolojinin ta-
rihi, 1879’da Almanya’n›n Leipzig Üniversitesi’nde Wilhelm Wundt’un ilk psikoloji
laboratuvar›n› açmas› ile bafllat›l›r. Kendisinden önce psikolojik araflt›rma yapan
araflt›rmac›lar›n olmas›na karfl›n, Wundt’un modern psikolojinin kurucusu olarak
kabul edilmesinin nedeni ilk defa sayg›n bir üniversitede bir psikoloji laboratuva-
r› açm›fl olmas› ve ayr›ca psikolojiyi bilimsel bir disiplin olarak tan›mlad›¤› ve o za-
mana kadar yap›lan araflt›rmalar› kapsayan ilk ders kitab›n› yazm›fl olmas›d›r (Gray,
1999).

Modern psikolojinin ba¤›ms›z bir disiplin olarak ortaya ç›kmas›ndan günümü-
ze kadar yüzy›l› aflk›n bir sürede psikoloji pek çok farkl› yaklafl›mlar temelinde ev-
rilmifl ve bugünkü halini alm›flt›r. Yüzy›ll›k süreçte ortaya ç›kan psikoloji yaklafl›m-
lar› flunlard›r: yap›salc›l›k, ifllevselcilik, Gestalt psikolojisi, davran›flç›l›k, psikodina-
mik yaklafl›m, biliflselci yaklafl›m ve insanc›l yaklafl›m (Bu yaklafl›mlar›n tarihsel
olarak kronolojik bir s›rayla ortaya ç›kmad›¤›n› belirtmek gereklidir). 

Yap›salc› Yaklafl›m
Wundt’un Leipzig Üniversitesi’nde yapt›¤› laboratuvar çal›flmalar› ve kulland›¤›
yöntem, psikolojide yap›salc›l›k ad› verilen yaklafl›m›n öncülünü oluflturmufltur.
Bu çal›flmalarda Wundt, insanlar›n de¤iflen bir uyar›c›ya nas›l tepki verdi¤i konu-
suna odaklanm›flt›r. Bu ba¤lamda uyar›c›, organizman›n duyumsayaca¤› herhangi
bir olay, durum, kifli ya da nesne olabilir. Wundt, uyar›c›ya maruz kalan denekler-
den, kendi zihinlerine konsantre olmalar›n›, yani kendi içlerine bakmalar›n› ve o
andaki de¤iflen duyum ve düflüncelerini rapor etmelerini istemifltir. Wundt’un kul-
land›¤› bu yönteme içebak›fl denir. Böylelikle Wundt, insan›n zihinsel deneyimini
olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluflturan temel elementleri saptama-
ya çal›flm›flt›r: duyma, görme, hat›rlama, hissetme ve düflünme gibi (Uba ve Huang,
1999). Örne¤in, bir muza bakt›¤›m›zda hemen düflündü¤ümüz fley, “iflte bir mey-
ve, soyup yenilecek bir fley” olabilir. Oysa, Wundt’un bak›fl aç›s›ndan, gördü¤ü-
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müz sadece uzun, sar› bir nesnedir; düflünce ise geçmifl deneyimlerle kurdu¤umuz
ba¤lant›d›r (Morris, 2002). 

Yukar›da belirtildi¤i gibi Wundt’un çal›flmalar› yap›salc›l›¤›n öncülü olsa da,
Wundt, kendisini yap›salc› olarak adland›rmam›flt›r. Psikoloji tarihinde yap›salc›l›-
¤›n as›l temsilcisi Wundt’un ö¤rencisi Edward Titchener’d›r. Wundt ile çal›flt›ktan
sonra ABD’de kendi laboratuvar›n› açan Titchener, en karmafl›k düflünce ve duy-
gular›n, bunlar› oluflturan basit ö¤elere indirgenebilece¤ini savunmaktayd›. 

Yap›salc› düflünceler, özellikle içebak›fl yönteminin güvenilir sonuçlar üretme-
mesi nedeniyle k›sa bir sürede araflt›rmac›lar taraf›ndan terkedildi (Gray, 1999).

‹fllevselci Yaklafl›m
Amerikal› felsefeci William James, Wundt’un ve Titchener’›n zihnin, en temel par-
çalar›na bölünerek anlafl›labilece¤i fikrini reddeder. Charles Darwin’in biyolojik
evrim ve adaptasyon kavramlar›ndan büyük ölçüde etkilenen James zihnin yap›sal
analizine de¤il, zihnin ne ifle yarad›¤›na vurgu yapar. ‹fllevselcilik ad› verilen bu
yaklafl›ma göre, amaçlar ya da hedefler, insan bilinci ve eyleminin en önemli yön-
leridir ve bunlar Wundt’un yaklafl›m›ndaki en temel düzeydeki zihinsel yap›lar›n
ürünleri olarak görülemez (Gray, 1999; Uba ve Huang, 1999).

Bugün ça¤dafl psikolojide ifllevselcilik olarak bilinen bir yaklafl›m olmamas›na
ra¤men, ifllevselcilik bugün de hala psikologlara zengin fikirler sunmaktad›r. 

Gestaltç› Yaklafl›m
Max Wertheimer’›n hareket alg›s›na iliflkin fi fenomeni çal›flmalar›, Wundt ve Titc-
hener’›n alg›y› parçalara bölen yaklafl›m›n› reddetmesine yol açm›fl, alg›sal süreç-
lerde bütünselli¤in önemini ortaya koymufltur. Wertheimer bu ve di¤er çal›flmalar
temelinde, di¤er Alman psikologlarla, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Kurt Lewin
ile birlikte Gestalt Psikolojisi olarak adland›r›lan yeni bir düflünce okulunu kurmufl-
lard›r. Almanca bir kelime olan Gestalt, Türkçe’de “bütün” ya da “biçim” olarak ifa-
de edilebilir. Bu düflünce okulunun temel tezi, zihnin onu oluflturan temel parça-
lara bölünerek de¤il, organize olmufl bir bütün olarak anlafl›lmas› gerekti¤idir. Bir
melodiyi melodi yapan, basit biçimde tek tek notalar›n toplam› de¤il ama noktala-
r›n birlikte oluflturdu¤u örüntüdür. Gestalt psikologlar› en çok alg› alan›nda çal›fl-
malar yapm›fllar, alg›n›n örgütlenme ilkelerini ortaya koymufllard›r. Daha sonralar›
Gestalt ilkeleri ö¤renme alan›na ve sosyal psikolojiye de tafl›nm›flt›r. Bugün art›k,
gestalt psikolojisi olarak ayr› bir düflünce okulundan söz edemeyiz, fakat psikolo-
jinin çeflitli dallar›ndaki araflt›rmac›lar, bu okulun ilkelerini kendi görüfllerine ekle-
mifllerdir (Gray, 1999).

Davran›flç› Yaklafl›m
1910’larda psikolojinin çal›flma konusunun zihin de¤il davran›fl olmas› gerekti¤i
ileri sürülmeye baflland›. Bu yaklafl›m›n öncüsü olan John B. Watson’a göre, psi-
kolojinin nesnel bir bilim olabilmesi için, zihni ya da bireyin içindeki gözleneme-
yen süreçleri çal›flmaktan vazgeçmesi ve bunun yerine insan ve hayvanlar›n göz-
lenebilir eylemlerine odaklanmas› gerekiyordu. Daha sonralar› davran›flç›l›k ad›n›
alan bu yeni yaklafl›mda, Watson, psikolojinin hedefinin, bireylerin belirli biçimler-
de davranmas›na yol açan çevresel koflullar› saptamak oldu¤unu savunmaktayd›.
Ayr›ca Watson için, tüm davran›fllar temelde, çevrede bulunan bir uyar›c›ya veri-
len refleks olarak anlafl›labilirdi. Bu yüzden Watson’un davran›flç›l›¤›na U-T (uya-
r›c›-tepki) psikolojisi de denir (Gray, 1999). 
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Watson’un genel yaklafl›m› k›sa sürede Kuzey Amerikal› psikologlar taraf›ndan
kabul gördü; zira zaten zihinselci psikoloji etkisini yitirmeye bafllam›flt›. Ancak, psi-
kolojide 1960’lara kadar süren davran›flç› yaklafl›m içinde, Watson’dan sonra ge-
lenlerin Watson’un tüm fikirlerini paylaflmad›¤›n› belirtmek gereklidir.

Watson’dan sonraki davran›flç›lar içinde en etkili isim B. F. Skinner’d›r. Skinner
Watson’un pek çok görüflünü kabul etmekle birlikte, onun tüm davran›fllar›n ref-
leks oldu¤u iddias›na kat›lm›yordu. Skinner, davran›fl› önceleyen uyar›c›ya de¤il,
davran›fl›n sonucuna odaklanm›flt›. Ö¤renme ünitesinde ayr›nt›l› olarak görece¤i-
niz üzere, Skinner, E.L. Thorndike’›n izinden giderek, davran›fl›n sonuçlar› taraf›n-
dan kontrol edildi¤ini savunur; yani bir davran›fl›n ortaya ç›k›p ç›kmamas›, o dav-
ran›fl›n organizma için yararl› ya da zararl› etkiler üretmesine ba¤l›d›r. Organizma
için yararl› sonuçlar üreten davran›fl›n tekrar olma s›kl›¤› artarken, zararl› sonuçlar
üreten davran›fl›n tekrar olma s›kl›¤› azal›r. Skinner, kendi yaklafl›m›n›n U-T psiko-
lojisi olarak adland›r›lmas›na karfl› ç›kar, bunun yerine onun yaklafl›m› edimsel
psikoloji olarak adland›r›labilir (Gray, 1999). 

Psikodinamik Yaklafl›m
Psikolojide flimdiye kadar sözü edilen ilk yaklafl›mlar›n üniversitelerde ortaya ç›k-
t›¤› zamanlarda, Viyana’da üniversite yerine özel t›p klini¤inde baflka bir psikoloji
yaklafl›m› uç vermekteydi. Genel olarak psikodinamik yaklafl›m ad› verilen bu ak›-
m›n öncüsü Sigmund Freud, nöroloji alan›nda özelleflmifl bir t›p doktoruydu ve
1886’da Viyana’daki muayenehanesinde sinirsel flikayetlerle gelen hastalar› tedavi
etmekteydi. Hastalar›n›n ço¤unun sinirsel flikayetlerinin fizyolojik de¤il de psiko-
lojik temelli oldu¤unu gözlemleyen Freud, tüm klinik çal›flmalar›n› bu psikolojik
temelleri araflt›rmaya yönlendirir. Bu çabalar›n›n ürünü, hem bir kiflilik kuram›
hem de bir tedavi biçimi olan psikanaliz’dir (Gray, 1999; Morris, 2002). 

Psikanalitik kuram›n temel varsay›m›, davran›fllar›m›z›n bilinçd›fl› süreçler ta-
raf›ndan yönlendirildi¤idir. Wundt; Titchener, James, Wertheimer ve di¤erleri zih-
nin tamam›yla bilinçli deneyimlerden olufltu¤unu düflünürken, Freud bilinçli zih-
nin, buzda¤›n›n sadece görünen ucu oldu¤unu, zihinsel etkinliklerin ço¤unun bi-
linçd›fl› oldu¤unu iddia etmifltir (Gray, 1999). Freud’a göre, bilinçd›fl› arzu, korku
ve çat›flmalar›n kökeni do¤ufltan getirdi¤imiz bir tak›m içgüdülerdir. Bafll›calar›
cinsellik ve sald›rganl›k olan bu içgüdülerin doyumu, genellikle, çocukluk s›ras›n-
da anne-baba taraf›ndan toplumsal kurallar çerçevesinde s›n›rland›r›l›r ve hatta
tümden yasaklanabilir. S›n›rland›r›lan ya da yasaklanan içgüdüler bilinçten uzak-
laflt›r›larak, bilinçd›fl›na bast›r›l›rlar ve fakat davran›fl› etkilemeye devam ederler. ‹fl-
te bu bast›r›lm›fl bilinçd›fl› içerikler, Freud’a göre, rüyalar, dil sürçmeleri, ruhsal
hastal›k belirtileri biçiminde ortaya ç›kabildi¤i gibi sanat ve edebiyat eseri olarak
da d›fla vurulabilirler (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Bir tedavi biçimi ola-
rak da psikanalizin hedefi, bilinçd›fl›na bast›r›lan çocukluk deneyimlerini, hastan›n
bilincine getirmek ve böylelikle çat›flmay› çözmesini sa¤lamakt›r (Gray, 1999). 

Freud’un yaklafl›m›, akademik psikoloji taraf›ndan yayg›n kabul görmemifl ve
çeflitli biçimlerde elefltirilmifltir. En s›k dile getirilen elefltiri, psikanalitik yaklafl›-
m›n nesnellikten uzak oldu¤u; büyük ölçüde öznel yorumlara dayand›¤›d›r. An-
cak her fleye ra¤men, Freud’un yaklafl›m›n›n psikolojide, di¤er sosyal bilimlerde
ve sanatta derin bir etkisi oldu¤unu söylemek gerekir (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995).
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Biliflsel Yaklafl›m
Kuzey Amerika psikolojisinde 1960’lar›n ortalar›nda itibaren baflat yaklafl›m olarak
davran›flç›l›¤›n yerini biliflsel psikoloji almaya bafllad›. “Bilifl terimi düflünce ya da
bilgiye iflaret eder; biliflsel psikoloji ise insanlar›n, davran›fllara rehberlik eden bil-
giyi edinme, zihinde örgütleme, hat›rlama ve kullanma yeteneklerininin çal›fl›lma-
s› olarak tan›mlanabilir (Gray, 1999; s. 22)”. Biliflsel psikologlar davran›flç›lar›n ak-
sine psikolojinin davran›fl› incelemekle yetinemeyece¤ini, zihinsel süreçleri de ça-
l›flmas› gerekti¤ini iddia ederler ve zihnin nesnel yöntemlerle çal›fl›labilece¤ini ile-
ri sürerler. Onlara göre zihinsel süreçler do¤rudan gözlenemez ama davran›fltan ç›-
karsanabilirler. Dolay›s›yla biliflsel psikologlar›n zihni çal›flt›klar›n› ama Wundt’un
yaklafl›m›ndaki içebak›fl yöntemini kullanmad›klar›n›; zihinsel süreçleri davran›fl-
tan ç›karsayarak, bunlar› kontrollü laboratuvar çal›flmalar›nda s›nad›klar›n› vurgu-
lamak gerekir (Gray, 1999; Morris, 2002).

Biliflselcilik görece yeni bir yaklafl›m olsa da, günümüzde psikolojinin tüm dal-
lar›na damgas›n› vurmufl bir düflünce okuludur. Art›k yerleflik bir biçimde, biliflsel-
cilik, psikolojinin tan›m›n›n bir parças› haline gelmifltir (Morris, 2002).

Günümüzde biliflsel psikoloji ad›nda tek ve homojen bir yaklafl›mdan söz edi-
lemez. Biliflsel psikoloji ad›yla, sadece, gözlenebilir davran›fltan hareketle hipote-
tik zihinsel yap› ya da süreçleri aç›klamaya çal›flan yaklafl›mlar›n bir araya geldi¤i
bir yap› kastedilmektedir. Baz› biliflsel psikologlar, zihne ait bilgi-iflleme modelini
benimserler. Bu model, insan zihninin iflleyiflini, bilgisayar›n iflleyifli ile analoji ku-
rarak (benzeterek) aç›klar. Oysa baz›lar› böyle bir analojinin yan›lt›c› olaca¤›n›
söyleyerek, insan›n, bilgisayardan farkl› olarak, tüm düflünce ve davran›fllar›na
yans›yan güdü ve duygular›n›n varl›¤›na dikkat çekerler (Gray, 1999). 

‹nsanc›l Yaklafl›m
Freud’un yaklafl›m› gibi klinik temelli olan di¤er bir yaklafl›m insanc›l psikolojidir.
Carl Rogers ve Abraham Maslow gibi terapist ve düflünürlerin temsil etti¤i bu yak-
lafl›m 1960’larda popüler hale gelmeye bafllad› (Gray, 1999). ‹nsanc›l psikologlar,
insan›n düflünsel süreçlerini dikkate almad›¤› gerekçesiyle davran›flç›l›¤› reddeder.
Psikodinamik yaklafl›m› da, davran›fllar›m›z›n kontrolünü bilinçd›fl› güdü ve çat›fl-
malar›n kontrolüne b›rakt›¤› gerekçesiyle reddederler. Biliflsel psikolojinin yaklafl›-
m›n› takdir ederler, ama insanc›l psikologlar insan›n baflka yönlerine vurgu yapar-
lar: Onlara göre insanlar, davran›fl tarzlar›n› büyük ölçüde kendileri seçerler. Öz-
gür seçimler yapabildikleri için de davran›fllar›n›n sonuçlar›ndan kendileri sorum-
ludurlar. ‹nsanc›l psikolojinin insan do¤as›na ait iyimser varsay›mlar› vard›r; bu gö-
rüfle göre, insanlar bu dünyaya kendini gerçeklefltirme e¤ilimiyle gelirler. E¤er an-
ne-baba ve toplum bireyin geliflmesi için optimum koflullar› sa¤larsa, bireyler do-
¤ufltan getirdikleri potansiyelleri ortaya ç›karacak ve psikolojik olarak kendilerini
gelifltiren davran›fllar› sergileyeceklerdir. Ancak baz› durumlarda anne-baba, ö¤ret-
menler ya da çevredeki di¤er insanlar bireyi y›k›c› biçimde elefltirerek, onun ken-
dini gerçeklefltirme e¤ilimine ket vurabilirler ve kendini de¤ersiz hissetmesine yol
açabilirler. ‹nsanc›l terapinin hedefi de, bireyin kendi potansiyellerini görmesini
teflvik ederek, onlar›n kendilerini tekrar de¤erli hissetmelerine yard›mc› olmakt›r
(Uba ve Huang, 1999).

‹nsanc›l yaklafl›m psikolojide genel olarak hiçbir zaman baflat olamam›flsa da,
özellikle kiflilik ve psikoterapi alanlar›nda etkili olmufltur (Morris, 2002).
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Bu bölümde 1900’lerin sonundan günümüze kadar geçen sürede, psikoloji disiplininin bi-
limsel serüvenine tan›kl›k ettik. Sizce bu serüven bitmifl olabilir mi? Neden? 

ÇA⁄DAfi PS‹KOLOJ‹N‹N KAPSAMI

Psikolojinin Tan›m›
Psikoloji insan yaflam›n›n tüm yönleriyle iliflkili olan bir bilimsel disiplindir. Çal›fl-
t›¤› konular hepimizin yaflam›n› çok yak›ndan ve derinden etkileyen konular ol-
du¤u için, psikoloji e¤itimi almam›fl olsak da, psikolojinin ilgilendi¤i alanlar konu-
sunda herbirimizin sa¤duyusal bir bilgisi, bir fikri vard›r. Örne¤in, karfl›m›zdaki in-
san›n ne kadar zeki oldu¤una dair yaklafl›k bir tahminde bulunma, herkesin fark-
l› yeteneklere sahip oldu¤unu bilmek, çocukluk y›llar›nda anne-baba davran›flla-
r›n›n çocu¤un kiflilik geliflimini etkileyece¤ini tahmin etmek, çocu¤un okul bafla-
r›s›n›n yetenek, okul çevresi ve aile çevresindeki pekçok faktörden etkilendi¤ini
tahmin etmek, lider olmak için ne tür kiflilik özelliklerine sahip olmak gerekti¤ini
bilmek, kifliler aras› çat›flmalar› nas›l çözebilece¤imize dair birtak›m çözüm yollar›
üretmek, televizyonda fliddet içerikli programlar izlemenin çocuklar üzerindeki et-
kisini tahmin etmek, öfkemizi nas›l kontrol edece¤imizi, stresle nas›l bafla ç›kaca-
¤›m›za dair fikrimizin olmas›, yapt›¤›m›z iflten ne kadar ve nas›l doyum ald›¤›m›z
konusunda fikir oluflturmak gibi pek çok konuda her birimizin kendi çap›nda bir
“psikolog” oldu¤unu ileri sürebiliriz. Bütün bunlara ra¤men, psikolojinin kapsam›
o kadar genifl ki, baz› durumlarda psikolojinin ilgilendi¤i bir tak›m konular› duy-
du¤unuzda flafl›rabilirsiniz. Örne¤in, psikolojinin “astronotlar›n içinde rahatl›kla
yaflay›p, ifllerini görebilecekleri uzay kabinleri gelifltirme iflinde görev almak, ofli-
nografi araflt›rmalar› için sualt› konutlar› tasarlamak, bedensel özürlüler için yapay
uzuvlar ve baflka protez gereçleri gelifltirmek, insan düflüncesine zihinsel ifllevleri
yerine getiren bilgisayarlar›n ve robotlar›n gelifltirildi¤i yapay zeka alan›nda çal›fl-
mak” gibi alanlar› kapsad›¤›n› da biliyor muydunuz? (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995; s. 19).

Buraya kadar söz konusu edilen psikoloji yaklafl›mlar›ndan da anlafl›labilece¤i
gibi, psikoloji k›sa tarihi boyunca çeflitli biçimlerde tan›mlanm›flt›r. Kimilerine gö-
re psikoloji, “zihinsel yaflam›n bilimi”, kimilerine göre “bilinçd›fl›n›n bilimi”, kimi-
lerine göre “davran›fl bilimi”dir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Bugün psi-
koloji, tüm entelektüel tart›flmalarda oldu¤u gibi, ilk zamanlar›ndaki bu birbirine
z›t gibi görünen fikirlerin bir sentezi olarak anlafl›labilir (Gray, 1999); bugün art›k
yayg›n olarak kabul edilmifl tan›ma göre psikoloji, davran›fl›n ve zihinsel süreçle-
rin bilimsel olarak çal›fl›lmas›d›r. Bu tan›mdaki davran›fl, konuflma ve hareket gi-
bi gözlenebilir olgulara, zihinsel süreçler ise düflünme, hat›rlama, duygu hissetme
gibi davran›fltan ç›karsanabilen içsel olgulara iflaret eder. Böyle bir tan›m, psikolo-
jinin, nesnel bir bilim olmaya verdi¤i önemi gösterir (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995; Uba ve Huang, 1999).

Gördü¤ünüz üzere günümüzde, psikolojinin yayg›n biçimde kabul edilmifl bir tan›m› ya-
p›lmaktad›r. Böyle bir tan›m›n kabul edilmesindeki temel ölçüt nedir, aç›klay›n›z.
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Psikolojinin Alanlar›
Bu üniteden sonra, bu kitapta karfl›laflaca¤›n›z her ünite, size, bir psikoloji alan›na
ait genel düzeyde bilgi verecektir. Görece¤iniz üzere, ça¤dafl psikoloji, çok çeflitli
alanlarda ve çok çeflitli bak›fl aç›lar›ndan insan›n davran›fllar›n› ve zihinsel süreçle-
rini çal›flmaktad›r. Psikoloji alanlar› aras›nda flunlar say›labilir: Geliflim psikolojisi,
klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi ve deneysel psikolo-
ji, okul ve e¤itim psikolojisi.

Geliflim psikolojisi: Psikolojinin en büyük çal›flma alanlar›ndan biri olan geliflim
psikolojisi, insan›n döllenmeden ölüme kadar yaflad›¤› de¤ifliklikleri inceler. Bu
geliflimsel de¤ifliklikler genellikle çeflitli geliflim dönemleri içinde ele al›n›r; ço-
cukluk dönemi, ergenlik dönemi vb. Geliflim psikologlar›, her bir geliflim döne-
minde geliflimin farkl› farkl› yönlerine odaklan›rlar. Zira geliflim; fiziksel büyüme,
motor geliflim, biliflsel geliflim, ve kiflisel ve sosyal geliflim aç›s›ndan ele al›nan bir
süreçtir. 

Klinik psikoloji: Psikolojinin en popüler alanlar›ndan biri olan klinik psikoloji,
uygulamal› bir çal›flma alan›d›r. T›bbi mesleklerle, özellikle de psikiyatri ile yak›n-
dan iliflkili olan bu alan ruhsal bozukluklar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n›, bu bozukluk-
lar›n alt›nda yatan psikolojik, toplumsal ve biyolojik faktörleri araflt›r›r ve bu ko-
nudaki psikoloji bilgilerini ruhsal bozukluklar›n tan› ve tedavisinde uygulamaya
koyar.

Ruhsal bozukluklar›n tan› ve tedavisiyle ilgilenenler yaln›zca klinik psikologlar de¤ildir.
Ayn› alanda psikiyatristler çal›flmaktad›r. Bir psikiyatr ile bir klinik psikolog aras›ndaki
benzerlik ve farkl›l›klar› söyleyebilir misiniz?

Sosyal psikoloji: Psikolojinin önemli alanlar›ndan biri olarak sosyal psikoloji, bi-
reyleri sosyal çevreleri içinde inceledi¤i gibi, bireyler aras› etkileflimi, grup içi ve
gruplar aras› etkileflimi de çal›fl›r. Önyarg› ve ayr›mc›l›k, sald›rganl›k, tutumlar ve
tutum de¤iflimi, izlenim oluflturma, konformite ve itaat gibi toplumsal aç›dan önem-
li do¤urgular› bulunan olgular›n psikolojik dinamiklerini ortaya koymaya çal›fl›r.

Endüstri ve Örgüt psikolojisi: ‹fl yaflam›ndaki insan›n davran›fl, duygu, düflünce
ve güdüsel süreçlerini çal›flan uygulamal› bir psikoloji alan›d›r. Belirli bir ifle en uy-
gun kifli ya da kiflileri seçmek, performans de¤erlendirmek, çal›flanlar›n iflle ilgili
tutum ve tatminlerinin nas›l ve hangi koflullar alt›nda de¤iflti¤ini incelemek araflt›r-
ma konular›ndand›r. Bu alandaki bilgileri, çal›flan›n iflteki verimini ve iflten ald›¤›
doyumu artt›rmak üzere çeflitli iflyerlerinde uygulamaya koyar.

Okul ve E¤itim Psikolojisi: Özellikle ilk ve orta dereceli okullarda onlara daha
çok ihtiyaç oldu¤undan okul psikologlar› daha çok buralarda çal›fl›rlar. Çocuklar›n
e¤itimsel ve duygusal sorunlar›n› de¤erlendirmek amac›yla onlarla tek tek çal›fl›r-
lar, zeka, baflar› ve kiflilik testi gibi çeflitli ölçüm araçlar›ndan yararlan›rlar. Ö¤ren-
cilerin aileleri ve ö¤retmenleri ile iflbirli¤i halinde, onlar›n hem evde hem de okul-
daki sorunlar›na yard›mc› olmaya çal›fl›rlar. 

E¤itim psikologlar› genellikle okullarda görev almay›p, üniversitelerin e¤itim
alan›ndaki bölümlerinde çal›fl›rlar. Ö¤renme ve ö¤retme süreçlerinin psikolojik
yönlerine odaklanm›fl çal›flmalar yaparlar. Bu süreçleri psikolojik olarak hem anla-
maya hem de bu süreçleri gelifltirip iyilefltirmeye çal›fl›rlar. 

Deneysel psikoloji: Atkinson ve arkadafllar›n›n (1995) belirtti¤i gibi buradaki
“deneysel” terimi yan›lt›c› olabilir; çünkü di¤er psikoloji alanlar›nda da deneysel
yöntem s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, “deneysel” olmaktan kas›t, insan-
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lar›n ö¤renme, hat›rlama, alg›lama, uyar›c›ya tepki verme, çeflitli güdüsel durum-
larda (örn; açl›k, susuzluk) nas›l davrand›klar›n› deneysel yöntemle araflt›ran bir
aland›r. ‹nsanlar üzerinde çal›flt›klar› gibi hayvanlar üzerinde de çal›flabilirler. 

Gördü¤ünüz üzere psikolojinin çok çeflitli araflt›rma ve uygulama alanlar› vard›r. Burada
psikolojinin tüm çal›flma alanlar›ndan söz edilmemifl, yaln›zca en büyük ve en bilinen
alanlar› s›ralanm›flt›r. Burada sözü edilmeyen bir psikoloji alan›n› da siz araflt›r›n ve bu
alanda neler yap›ld›¤›n› betimleyiniz. 

PS‹KOLOJ‹DE ARAfiTIRMA YÖNTEMLER‹
Psikologlar davran›fla dair farkl› türde bilgi edinmek ve farkl› bak›fl aç›lar›ndan bil-
gi edinmek için birbirinden farkl›, çeflitli yöntemler kullan›rlar. Bu yöntemler flun-
lard›r: Do¤al gözlem, vaka incelemesi, survey ve deney.

Do¤al Gözlem
Belirli bir davran›fl konusunda do¤rudan ve betimsel bilgi edinmenin yolu do¤al
gözlemdir. Bu tür araflt›rmalarda davran›fla neden olan içsel süreçlere, yani duygu,
düflünce, tutum veya niyetlere iliflkin bir veri elde edilemez, ancak söz konusu
davran›fl›n ortaya ç›k›fl süreci incelenebilir. Do¤al gözlem söz konusu davran›fl› sis-
tematik bir biçimde gözlemeyi, kaydetmeyi (not tutmak ve/veya videoya çekmek)
ve kodlamay› içermektedir. Akla gelebilecek tüm do¤al mekanlarda do¤al gözlem
yap›labilir; okul, ev, sokak vb. 

Asl›nda hepimiz günlük yaflam›m›zda do¤al gözlem yapmaktay›z. Örne¤in ö¤-
retmenimizin dersi nas›l anlatt›¤›n› ya da parkta otururken oyun oynayan çocukla-
r› seyrederken bir tür do¤al gözlem yapm›fl oluruz. Psikologlar bizim yapt›¤›m›z bu
gözlemlemleri daha sistematik olarak gerçeklefltirirler.

Do¤al gözlem, do¤al ortam›nda kendili¤inden ortaya ç›kan bir davran›fl› arafl-
t›rmada mükemmel bir yoldur. Ancak, gözlenen davran›fl belirli bir zamana, yere
ve bir grup insana ba¤l› oldu¤undan, yani yinelenmeyen ve sadece bir kez görü-
lebilecek nitelikte oldu¤undan, genel sonuçlar ç›kar›lmamal›d›r. Ayr›ca, do¤al göz-
lemin bir baflka s›n›rl›l›¤› “gözlemci etkisi” olarak adland›r›lan durumdur. Yani,
araflt›rmac›n›n öznel yorumlar›n›n iflin içine girmesi ço¤u kez kaç›n›lmaz oldu¤un-
dan, birden fazla gözlemcinin raporlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak kullanmak bu yön-
temin güvenilirli¤ini artt›rabilir (Morris, 2002). 

Asl›nda hepimiz evde, iflyerinde, okulda, sokakta, otobüste, k›saca yaflam›n her alan›nda
gözlem yapmaktay›z. ‹nsanlar›n ne düflündü¤ünü, ne hissetti¤ini ve nas›l davranacaklar›n›
tahmin etmek için, onlar› kendimiz de fark›nda olmadan gözleriz. Sizce günlük yaflamda
yapt›¤›m›z bu gözlemler, bir psikologun yapt›¤› gözlem ile ayn› m›d›r, aç›klay›n›z. 

Vaka ‹ncelemesi
‹nsanlar›n davran›fllar› hakk›nda detayl› bilgi edinilmek istendi¤inde vaka incele-
meleri kullan›labilir. Vaka tarihçesi olarak da adland›r›labilinen bu yöntemde, bi-
reylerin sadece flimdi de¤il geçmiflteki yaflant›lar›na, duygu ve düflüncelerine dair
ayr›nt›l› betimelemeler de incelemeye dahil edilir. Psikolojinin çeflitli alanlar›nda
yararlan›lan bir yöntemdir. Örne¤in bir klinik psikolog, flimdiki zamanda yaflanan
ruhsal bozuklu¤un çocuklukta deneyimlenmifl bir travmaya ba¤l› oldu¤unu bu
yöntem sayesinde ortaya ç›karabilir. (Uba ve Huang, 1999). Geliflim psikolojisi ala-
n›nda ünlü psikolog Jean Piaget, biliflsel geliflim kuram›n› kendi çocuklar›n›n bü-
yüme ve de¤iflmesini inceleyerek gelifltirmifltir (Morris, 2002). 
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Vaka incelemeleri, tek bir birey üzerinde çok zengin bilgiler edinmeyi sa¤layan
de¤erli bir yöntemdir ancak bu yöntemde de do¤al gözlemde oldu¤u gibi araflt›r-
mac›n›n yorumlar›n›n iflin içine kar›flabildi¤ini unutmamak gerekir. Di¤er yandan
bir kifli üzerinde yap›lan analizlerden genel sonuçlar ç›karmak pek olanakl› de¤il-
dir (Morris, 2002).

Survey
Sosyal psikolojide en s›k baflvurulan araflt›rma yöntemlerinden biri survey dir.
Survey yöntemi ile bir davran›fl›n ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir
grupta görülme derecesi ve bunlar›n yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi, sosyal ardalan
vb. etmenlerle nas›l bir iliflki içinde oldu¤u araflt›r›lmaktad›r. Örne¤in, lise gençli-
¤inde uyuflturucu kullanma yayg›nl›¤› nedir, uyuflturucu maddeye yönelik tutum-
lar nelerdir ve liselilerin uyuflturucular hakk›ndaki bilgi düzeyi nedir sorular›na bu
yöntem ile yan›t aranabilir. Ayr›ca, uyuflturucu kullanma ve bu konudaki tutum ve
bilgi ile cinsiyet, anne-baba e¤itimi, sosyal s›n›f vb. de¤iflkenler aras›ndaki iliflki
de incelenebilir. Survey yöntemi kullan›larak araflt›r›lan konular çok çeflitlidir. Si-
yasi parti tercihi, bir reklam ürününün tercihi, televizyon kanal› tercihi konusun-
da yap›lan kamuoyu yoklamalar› günlük yaflam›m›zda s›k karfl›laflt›¤›m›z örnek-
lerdendir. Bunlar›n yan›nda tüm toplumun ya da belirli bir grubun madde kulla-
n›m› (alkol, sigara ve uyuflturucu), cinsellik, kanser, AIDS benzeri hastal›klar,
okulda ve ailede fliddet, çocuk say›s› ve aile planlamas› gibi, sosyal politikalar ge-
lifltirmek üzere durum saptamas› gerektiren sorunlar›n araflt›r›lmas›nda da bu yön-
tem kullan›lmaktad›r. 

Survey yönteminde veri toplama tekni¤i olarak anket ve görüflme kullan›l›r.
Anket, aç›k uçlu ya da çoktan seçmeli olarak haz›rlanm›fl soru formudur. Anket,
kat›l›mc›lara yüz yüze uygulanabildi¤i gibi posta ile de gönderilebilir. Ancak pos-
ta ile gönderilen anketlerin geri gelme oran› düflüktür. Di¤er taraftan görüflme tek-
ni¤i, yap›land›r›lm›fl, yar› yap›land›r›lm›fl ve yap›land›r›lmam›fl olabilir. Yap›lan-
d›r›lm›fl görüflmede araflt›rma için sahaya ç›kmadan önce kat›l›mc›lara sorulacak
tüm sorular belirlenmifltir. Yar› yap›land›r›lm›fl görüflmede kat›l›mc›lara sorulacak
ana sorular bellidir, ancak görüflme esnas›nda kat›l›mc›n›n verdi¤i yan›tlara ba¤l›
olarak da soru üretilir. Yap›land›r›lmam›fl görüflmede ise, kat›l›mc› ile görüflülecek
konu belli olmas›na karfl›n önceden haz›rlanm›fl soru yoktur. Bunun yerine görüfl-
menin ak›fl›na göre sorular sorulur. 

Survey yöntemindeki en önemli nokta, ulafl›lmas› gereken insan say›s› fazla ol-
du¤undan, yap›lacak örneklem seçimidir. Örne¤in uyuflturucu konusunda anket
uygulamak için bir flehirdeki bütün liseli gençlere ulaflmak zaman ve maliyet aç›-
s›ndan makul olmad›¤›ndan, bu gruptan rastgele kiflilere anket uygulanabilir. Böy-
lece seçkisiz örneklem oluflturulmufl olur. Ya da araflt›r›lmak istenen grubun, ya-
ni evrenin (popülasyon) önemli özelliklerini (örne¤imizde bunlar cinsiyet, sosyal
s›n›f vb. olabilir) oran olarak yans›tan bir örneklem seçilebilir. Bu temsil edici ör-
neklemdir.

Surveyle çok say›da kifliden çok miktarda bilgi toplama olana¤› vard›r. Ayr›ca,
örneklem tekni¤iyle yap›ld›¤› için, toplan›lan bilgiden genelleme yap›l›r. Bu yön-
tem, di¤er yöntemlere göre zaman ve maddi kaynaklar›n kullan›m› aç›s›ndan da-
ha tasarrufludur. Bu avantajlar›na karfl›n, bu yöntemin baz› dezavantajlar› oldu¤u-
nu da unutmamak gerekir. Survey ile çok miktarda bilgi toplan›r, ancak bu bilgi
yüzeyseldir. Büyük örneklem al›nmas› gereken durumlarda çok zaman ve paraya
ihtiyaç vard›r. Kendisine genelleme yap›lmak istenen evren çok genifl ise, örnek-
lem oluflturma bir sorun yaratabilir.
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Survey, niceliksel veri elde edilen bir yöntem oldu¤u için, çal›flmada kullan›lan
de¤iflkenler aras›nda korelasyon araflt›r›labilir. Korelasyon, iki de¤iflken aras›nda-
ki iliflkiye iflarete eden bir terimdir. Korelasyon analizi, iki de¤iflken aras›nda bir
iliflki olup olmad›¤›n› ve varsa ne tür bir iliflki oldu¤unu ve ne kadar güçlü bir ilifl-
ki oldu¤unu göstermeye yarar. Örne¤in bir araflt›rmac›, orta ö¤retim baflar› puan-
lar› ile üniversiteye girifl puanlar› aras›ndaki korelasyonu araflt›rabilir. Bu iki de¤ifl-
ken aras›nda iliflkinin derecesi hesapland›¤›nda, korelasyon katsay›s› elde edil-
mifl olur. Korelasyon katsay›s› “r” ile gösterilir. Bu katsay› 0 ile 1 aras›nda de¤iflir.
“r”nin de¤eri 0’dan 1’e do¤ru gittikçe gittikçe, iliflkinin gücü artar. Genellikle psi-
kolojide .60 ve üzeri korelasyonlar oldukça yüksek olarak de¤erlendirilir. .20 ile
.60 aras›ndaki korelasyonlar›n da de¤erli oldu¤u söylenebilir ama 0 ile .20 aras›n-
daki korelasyonlar zay›f korelasyonlard›r; zay›f korelasyonlara dayanarak herhan-
gi bir iddiada bulunmaktan kaç›nmak gerekir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995). 

Ayr›ca bir korelasyon “+” ya da “-” olabilir. Korelasyon iflareti, bize iki de¤iflken
aras›ndaki iliflkinin yönünü verir; yani iki de¤iflken aras›nda olumlu ya da olumsuz
bir iliflki oldu¤unu ifade eder. Olumlu iliflki, her iki de¤iflkenin ayn› yönde, olum-
suz iliflki her iki de¤iflkenin farkl› yönde hareket etti¤ini gösterir. Örne¤in derse
devam düzeyi artt›kça dersteki baflar› düzeyi art›yorsa, bu iki de¤iflken aras›nda
olumlu iliflki vard›r. Di¤er yandan depresyon düzeyi artt›kça gelir düzeyi azal›yor-
sa, bu iki de¤iflken aras›nda olumsuz bir iliflki var demektir. 

Korelasyon analizinde unutulmamas› gereken en önemli nokta, iki de¤iflken
aras›nda iliflki çok güçlü oldu¤u durumda bile, iki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin bir
neden-sonuç iliflkisi olmad›¤›d›r. Örne¤in, “metrekare bafl›na düflen insan say›s›
(yani nüfus yo¤unlu¤u) artt›¤›nda suç oran› da art›yor” demek, suç oran›n›n art›fl›-
n›n nedeninin nüfus yo¤unlu¤u oldu¤unu göstermez ya da tersi. Tam aksine, bi-
zim analizimize dahil olmayan üçüncü bir de¤iflken her ikisinin alt›nda yatan ortak
bir nedeni oluflturuyor olabilir. Bizim örne¤imizde, bu üçüncü de¤iflken yoksulluk
olabilir; zira yoksulluk, kolayl›kla hem nüfus yo¤unlu¤unun art›fl›ndan hem de suç
oran› art›fl›ndan sorumlu olan bir de¤iflken olarak görülebilir. 

Deney
Deney, bir de¤iflkenin di¤er bir de¤iflken üzerinde etkisinin araflt›r›larak bir denen-
cenin s›nand›¤› yöntemdir. Deney yönteminde temel olarak, bir ya da daha fazla
ba¤›ms›z de¤iflken de¤iflimlenmekte (manipüle edilmekte) ve bu müdahalenin
bir ya da daha fazla ba¤›ml› de¤iflken üzerinde yaratt›¤› etki ölçülmektedir. Ör-
ne¤in, televizyon program›ndaki fliddetin çocuklar›n daha sonraki davran›fllar›
üzerinde bir etkiye neden olup olmad›¤›n› s›nayan bir araflt›rmada, televizyon
program›ndaki fliddet düzeyi ba¤›ms›z de¤iflken, çocuklar›n sald›rganl›k içeren
davran›fl düzeyi ba¤›ml› de¤iflkendir.

Bütün araflt›rma yöntemleri içinde de¤iflkenler aras›nda neden-sonuç iliflkisinin
kurulabilece¤i tek yöntem deneydir. Deney yönteminin bu ayr›cal›¤›, araflt›rmac›-
n›n ba¤›ms›z de¤iflkene müdahalesi ve deneysel koflullar üzerindeki kontrolü sa-
yesinde mümkün olabilmektedir. Deney yönteminde, ba¤›ms›z de¤iflken(ler) ile
ba¤›ml› de¤iflken(ler) aras›nda nedensel iliflkinin baflka etmenler sonucu de¤il de
araflt›rmac›n›n özellikle de¤iflimledi¤i ba¤›ms›z de¤iflken sonucu ortaya ç›kt›¤›n›
gösterebilmek önemlidir. Bunu gerçeklefltirmede en kritik noktalardan biri, de-
neysel grubu ve kontrol grubu olufltururken yap›lacak denek seçimidir. Denek-
ler, araflt›rmada önemli olabilecek ve sonucu etkileyebilecek özellikler (yafl, cinsi-
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yet, zeka, e¤itim durumu vb.) aç›s›ndan deneysel ve kontrol grubuna eflit da¤›t›l-
m›fl olmal›d›r. Bunu sa¤laman›n bir yolu denekleri gruplara tesadüfi olarak ay›r-
makt›r. Deney grubu, deneycinin ba¤›ms›z de¤iflken de¤iflimlemesine maruz kalan
gruptur. Kontrol grup ise bu de¤iflimlemeye maruz kalmayan gruptur ve iki grup
aras›ndaki tek farkl›l›k da sadece bu olmal›d›r. Deneyde kontrolü sa¤lamada di¤er
önemli bir nokta, deney grubuna yap›lan müdahale d›fl›nda deney ve kontrol gru-
buna uygulanan ifllemlerin standart olmas›d›r. 

Yukar›da sözü edilen araflt›rma örne¤i çerçevesinde deney yönteminin mant›-
¤›n› basit bir biçimde göstermek mümkündür. fiiddet içerikli program seyretmenin
çocuklar›n daha sonraki davran›fllar› üzerindeki etkisini araflt›ran bir deneyde, ay-
n› yafltaki k›z ve erkek çocuklar›n deney ve kontrol grubuna tesadüfi olarak yer-
lefltirildi¤i varsay›ls›n. Yani çocuklar›n cinsiyeti, yafl›, fliddet konusunda ana-baba
taraf›ndan yetifltirilme biçimi (bu araflt›rmada, bu özellik sonucu etkileyebilir) aç›-
s›ndan her iki grubun da denk oldu¤u farz edilsin. Deneysel ifllem gere¤i, deney
grubundaki çocuklar fliddet içerikli film seyrederlerken, kontrol grubundaki ço-
cuklar heyecanl› bir atletizm yar›flmas› seyretmifl olsunlar. Daha sonra her iki grup-
taki çocuklara sald›rgan davranma f›rsat› verildi¤inde, bu f›rsat› ne kadar kullan-
d›klar›na bak›ls›n. Gerçekte böyle bir deney 1972’de Liebertt ve Baron taraf›ndan
yap›lm›fl ve deney sonucunda fliddet içerikli film seyreden deneklerin kontrol gru-
bundakilere göre sald›rgan davranma f›rsat›n› daha fazla kullanma e¤iliminde ol-
duklar› görülmüfltür (Akt. Arkonaç, 1998). Böyle bir deneyde sald›rgan davran›fl
(ba¤›ml› de¤iflken) gözlenmeden önce, hangi davran›fllar›n sald›rgan davran›fl ola-
rak tan›mlanmas› gerekti¤i de dikkat edilecek bir di¤er noktad›r.

Deney di¤er tüm araflt›rma yöntemleri içinde kontrolün en üst düzeyde oldu¤u
yöntemdir ve bütünüyle yapay bir ortamda gerçeklefltirildi¤inden, laboratuvar de-
neylerinde elde edilen sonuçlar›n kesinli¤i de yüksektir.

Ancak elbette deneysel yöntemin de bir tak›m s›n›rl›l›klar› vard›r. Laboratuar
deneyleri sonucunda elde edilen bulgular› gerçek yaflama genellemek zordur. Ay-
r›ca, gerçek yaflamdaki tüm deneyimler laboratuvarda araflt›r›lmaya uygun de¤ildir.
Örne¤in, yo¤un korku, nefret ve sald›rganl›k gibi duygular laboratuvarda çal›fl›la-
maz. Sosyal psikolojide oldu¤u gibi laboratuvarda denek olarak insan kullan›l›nca,
kaç›n›lmaz olarak sonuçlar insanlar›n önyarg›lar›ndan, kiflilik özelliklerinden ve
beklentilerinden etkilenmektedir. Laboratuvar deneylerinde deneklerin tepkisel
davranmalar›n› önlemek amac›yla, deneyin amac›n›n gizlenmesi ve insanlar›n kan-
d›r›lmalar› önemli bir etik sorun olarak karfl›m›za ç›kabilir.

12 Psikolo j i ye  Gi r ifl
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Psikoloji yaklafl›mlar›n› özetlemek.
Psikolojinin yüzy›l› aflk›n tarihinde, psikolojiye
dair çeflitli yaklafl›mlar ortaya ç›km›flt›r. Tarihsel
olarak ilk psikoloji yaklafl›m›, içebak›fl yöntemiy-
le, zihinsel ifllemi parçalara bölerek, en temel zi-
hinsel elementleri saptamay› hedefleyen yap›sal-
c›l›kt›r. Bu yaklafl›m›n öncüsü, psikolojinin de
kurucusu olarak kabul edilen Wilhelm Wundt ol-
mas›na ra¤men, esas temsilcisi Edward Titche-
ner’d›r. William James’in öncülü¤ünü yapt›¤› ifl-
levselcilik yaklafl›m›, zihnin yap›s›yla de¤il ne ifle
yarad›¤›yla ilgilenilmesi gerekti¤ini savunan bir
psikoloji yaklafl›m›d›r. Almanya’da ortaya ç›kan
Gestalt psikolojisinin temsilcileri de, ifllevselciler
gibi zihne dair yap›salc› fikirleri reddetmifllerdir.
Gestalt psikologlar›, zihinsel etkinliklerin özellik-
le de alg›n›n, parçalara bölünerek de¤il tam ter-
sine bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda anlafl›labile-
ce¤ini iddia etmifllerdir. Avrupa’da psikolojiyi
zihnin çal›fl›lmas› olarak anlayan yaklafl›mlara
karfl›l›k, ABD’de John. B. Watson psikolojinin
nesnel bir bilim olabilmesi için zihin gibi gözle-
nemeyen yap›lar›n çal›fl›lmas›na itiraz etmifl ve
psikolojinin sadece gözlenebilir olan davran›fl›
çal›flmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Davran›flç›-
l›k ad› verilen bu yaklafl›m›n di¤er önemli temsil-
cisi B. F. Skinner, Watson’un tan›mlad›¤› uyar›c›-
tepki psikolojisinden farkl› olarak, davran›fllar›n
ço¤unun uyar›c›lar taraf›ndan bafllat›lmad›¤›n›,
yani davran›fl› belirleyenin uyar›c›lar de¤il, dav-
ran›fllar›n sonuçlar› oldu¤unu ileri sürmüfltür.
ABD.’de davran›flç›l›¤›n yayg›nlaflmaya bafllad›¤›
s›ralarda, Avrupa’da, Viyana’da psikodinamik
yaklafl›m›n öncüsü Sigmund Freud, kendi klini-
¤inde hastalar› üzerinde yapt›¤› çal›flmalar sonu-
cunda insan davran›fllar›n›n alt›nda yatan dina-
miklerin bilinçd›fl› oldu¤u tezine dayanan bir ki-
flilik kuram› ve bir tedavi yöntemi gelifltirmifltir.
1960’lardan itibaren ortaya ç›kan ve günümüzde
psikolojiye egemen olan biliflselci yaklafl›m, in-
san›n sadece davran›fllar›n›n de¤il, biliflsel yap›
ve süreçlerinin de bilimsel olarak çal›fl›labilece-
¤ini ve çal›fl›lmas› gerekti¤ini ileri sürer. Bu yak-
lafl›m›n savunucular›na göre, biliflsel süreçler
do¤rudan gözlenemese de davran›fltan ç›karsa-
nabilir. Son olarak, psikolojide özellikle de kifli-
lik psikolojisi ve klinik psikolojide etkili olan in-
sanc›l psikoloji, insan davran›fl›n bilinçd›fl› süreç-
ler ya da çevredeki uyar›c›lar taraf›ndan belirlen-
medi¤ini, insanlar›n davran›fllar›n› sergilerken öz-
gür iradeleri temelinde seçim yapt›klar›n› ve bu

seçimden de sorumlu olduklar›n› ileri sürer. Bu
yaklafl›ma göre, insanlar kendini gerçeklefltirme
e¤ilimiyle do¤arlar ve engellenmezlerse kendile-
rini gelifltirecek yollar› seçerler.

Psikolojiyi tan›mlamak ve psikolojinin alt dalla-
r›n› listelemek.
Psikolojinin yüzy›l› aflk›n tarihi içinde psikolojiye
farkl› farkl› yaklaflan çeflitli psikoloji ak›mlar› ora-
taya ç›km›fl ve bunlar psikolojiyi kendi bak›fl aç›-
lar›ndan tan›mlam›flt›r. Fakat bugün art›k yayg›n
olarak kabul edilen tan›ma göre, psikoloji davra-
n›fl›n ve zihnin bilimsel olarak incelenmesidir.
Psikoloji insan›n tüm yönleriyle ilgilenen çok ge-
nifl bir alan oldu¤u için çal›flma alanlar› da çok
çeflitlidir. Bunlar aras›nda bafll›calar› geliflim psi-
kolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüs-
tri ve örgüt psikolojisi ve deneysel psikolojidir. 

Psikolojide kullan›lan araflt›rma yöntemlerini
listelemek ve birbiriyle karfl›laflt›rmak.
Psikologlar farkl› bak›fl aç›lar›ndan dolay› ve
farkl› amaçlar› gerçeklefltirmek için de¤iflik arafl-
t›rma yöntemlerini kullan›rlar. Bunlar dört bafl-
l›kta toplanabilir: do¤al gözlem, survey, vaka in-
celemesi ve deney. Do¤al gözlem do¤al ortam-
larda, kendili¤inden ortaya ç›kan davran›fllar› in-
celemek için çok elveriflli bir yöntemdir. Ancak
gözlemcinin öznel yorumlar› araflt›rma sonuçla-
r›n›n güvenilirli¤ini etkileyebilir. Vaka inceleme-
si de do¤al gözlem gibi betimsel bir yöntemdir.
Vaka incelemesi tek kiflinin flimdi yaflad›¤› ve
geçmiflte yaflad›¤› deneyimlere ait detayl› bilgi-
nin analizine dayand›¤›ndan, do¤al gözlem gibi
öznel yorumlara aç›k bir yöntemdir. Ayr›ca, bu
her iki yöntem farkl› gerekçelerle de olsa, elde
edilen sonuçlar› genellemeye izin veren yön-
temler de¤ildir. Di¤er yandan survey, vaka ince-
lemesinin tersine çok say›da kifliden çok miktar-
da ama yüzeysel bilgi edinilmesidir. Yine ilk iki
yöntemden farkl› olarak bulgular›n yüksek dü-
zeyde genellenebilirli¤i vard›r. Ayr›ca bu yön-
temde niceliksel veri elde edildi¤inden, de¤ifl-
kenler aras› korelasyonlar da analiz edilebilir.
Ancak de¤iflkenler aras›nda neden-sonuç iliflkisi
kurulamaz. D¤iflkenler aras›nda neden-sonuç
iliflkisinin kurulabildi¤i yöntem deneydir. De-
ney, di¤er tüm yöntemler içinde araflt›rmac›n›n
kontrolünün en yüksek oldu¤u ve en kesin ve
en nesnel sonuçlar›n al›nd›¤› yöntemdir. Ama
elde edilen bulgular›n kesinli¤ine ra¤men, d›fl
dünyaya genellenebilirli¤i s›n›rl›d›r.

Özet
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1. Psikolojide ilk laboratuvar hangi psikoloji okulu ta-
raf›ndan kurulmufltur?

a. ‹fllevselcilik
b. Yap›salc›l›k
c. Davran›flç›l›k
d. Psikanaliz
e. Biliflselcilik

2. Psikolojik bozukluklar›n saptanmas›, nedenlerinin
araflt›r›lmas› ve bu bozukluklar›n iyilefltirilmesiyle ilgile-
nen psikoloji alan› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Endüstri ve örgüt psikolojisi
b. Sosyal psikoloji
c. Klinik psikoloji
d. Geliflim psikolojisi
e. Deneysel psikoloji

3. Bir çal›flmada bir dene¤in bir uyar›c›ya karfl› verdi¤i
tepkiler, genellikle 

a. Ba¤›ms›z de¤iflkendir.
b. Örneklemdir.
c. Kar›flt›r›c› de¤iflkendir.
d. Denencedir.
e. Ba¤›ml› de¤iflkendir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi olumsuz korelasyona bir
örnektir?

a. Derslere devams›zl›k azald›kça, dersteki baflar›
yükselir.

b. Bir ailede çal›flan kifli say›s› artt›kça, ailenin ge-
liri yükselir.

c. Kiflinin yaflad›¤› stres miktar› artt›kça, depresyo-
na girme olas›l›¤› yükselir.

d. Bir toplumda yoksulluk azald›kça, fliddet azal›r.
e. Çevredeki gürültü düzeyi artt›kça, stres miktar›

artar. 

5. Yap›salc›l›¤a tepki olarak ortaya ç›kan ve psikolo-
jinin gözlenebilir olanla kendini s›n›rlamas› gerekti¤i-
ni ileri süren psikoloji yaklafl›m› afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Psikodinamik yaklafl›m
b. ‹fllevselci yaklafl›m
c. Gestaltç› yaklafl›m
d. Davran›flç› yaklafl›m
e. Biliflselci yaklafl›m

6. Alkolün ö¤renme üzerindeki etkisini araflt›ran bir labo-
ratuvar deneyinde, bir grup dene¤e alkollü içki içirilmifl,
di¤er bir grup dene¤e ise alkolsüz içki içirilmifltir. Daha
sonra her iki gruba da bir ö¤renme testi uygulanm›flt›r. Bu
deneyde, s›ras›yla deneklere verilen alkolün ad› ve alko-
lün verildi¤i grubun ad› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ba¤›ml› de¤iflken; kontrol grubu
b. Ba¤›ms›z de¤iflken; deney grubu
c. Kar›flt›r›c› de¤iflken; deney grubu
d. Ba¤›ms›z de¤iflken; kontrol grubu 
e. Kar›flt›r›c› de¤iflken; kontrol grubu

7. Afla¤›da verilen ifadelerden hangisi biliflsel psikolo-
jiyi tan›mlayan özelliklerden biri olabilir?

a. ‹nsanlar bu dünyaya kendini gerçeklefltirme e¤i-
limi ile do¤arlar.

b. ‹nsan›n bilinçd›fl› içerikleri kendini rüyalarda ele
verir.

c. Bellek do¤rudan gözlenemeyen bir biliflsel ya-
p›d›r ama bellek performans› ölçülebilir.

d. Çevredeki uyar›c›lar› düzenleyerek, organizma-
da istendik davran›fl› ortaya ç›karabilirsiniz.

e. ‹nsanlar hayatta özgür iradeleriyle seçimler ya-
parlar. 

8. Bir ülkede yaklaflan genel seçimlerden önce, politik
tercihleri saptamak üzere tüm seçmenleri temsil eden
bir örneklem üzerinde yap›lan bir survey çal›flmas› afla-
¤›daki sorulardan hangisine yan›t veremez?

a. Genel olarak en çok tercih edilen siyasi partinin
neden tercih edildi¤ine

b. Hangi ilde hangi siyasi partinin daha fazla tercih
edildi¤ine

c. Kad›n ve erkeklerin politik tercihlerinde farkl›l›k
olup olmad›¤›na 

d. K›rsal kesim ve kentlerde politik tercih farkl›l›k-
lar› olup olmad›¤›na

e. Gençlerle yafll›lar aras›nda politik tercih farkl›-
l›klar› olup olmad›¤›na

9. Hipotez (denence) testi afla¤›daki araflt›rma yöntem-
lerinin hangisinde mümkündür?

a. Do¤al gözlem
b. Vaka çal›flmas›
c. Deney
d. Survey
e. Örneklem

10. Bir biliflsel psikolo¤un afla¤›dakilerden hangisini ça-
l›flma olas›l›¤› yüksektir?

a. Alg› ve bellek deneyleri yapmak
b. Farelerin ö¤renme davran›fllar›n› araflt›rmak
c. Terapi araflt›rmalar› yapmak
d. Hayvan davran›fllar›n› do¤al ortamlar›nda

gözlemek
e. Kiflilik analizi yapmak

Kendimizi S›nayal›m
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Selin’in Günlü¤ü

PAZARTES‹, MART 03, 2008

Çocuk yetifltirme yöntemleri 

Çocuk yetifltirmeyle ilgili birsürü model var; Montesso-
ri, Highscope, Reggio Emilia her neyse. Peki çocuk ye-
tifltirmede “oyalama, k›zma, rüflvet, tehdit ve pes etme”
yöntemi var m›? Bu yöntemi uygulayanlar ne demek is-
tedi¤imi gayet iyi bilir. Bilmeyenlere ise bir örnek:

Oyalama
Anne: Selin hadi yeme¤ini ye. (A¤z›na bir lokma atar ve
çatal› b›rak›r).
A: Yesene hayat›m? (A¤z›na bir lokma daha atar, uzun
uzun çi¤ner. Yutmas› neredeyse 1 dk’y› bulur. Anne
umutla ve sab›rla bekler. Selin yine çatal›n› b›rak›r)
A: Yeme¤ini yer misin lütfen?
S: Bu yemek biraz ekfli
A: Hay›r, ekfli mekfli de¤il. Yer misin lütfen?
(Selin elini yo¤urda bat›r›r ve masa, sandalye gibi her-
yere sürer ama bir türlü yeme¤i a¤z›na atmaz.)
A: Hay›r David! Yeme¤inle oynama Daviiid!
(Selin esprinin hatr›na gülümseyip bir lokma daha al›r.
Yine bir saat beklenir)

K›zma
A: Selin yeme¤ini yeeeee! (Selin yeme¤iyle oynamaya
devam eder)
A: Bak çok k›z›yorum ama...
S: Ben doydum anne.

Rüflvet
A: Yeme¤ini bitirdi¤inde istersen gidip lolipop alal›m,
ne dersin?
S: Yaflas›n! Bak bitiriyorum anne.
(Tek bir çataldan sonra, yine yemekle oynamaya bafllar)

Tehdit
A: Yeter art›k! E¤er yeme¤ini bitirmezsen, bügün resim
yapmak yok! Kald›r›r›m boyalar›n›...
S: Çünkü neden? (Bugünlerin moda sorusu bu “çünkü
neden”)
A: Çünkü yeme¤ini yemiyorsun. Kald›r›yorum bak.
S: Hay›››r, dur anne bak yiyorum.

Pes etme
(Böylece Selin a¤z›na ald›¤› 5. çataldan sonra, zafer ka-
zanm›fl komutan edas›yla gülümser ve)
S: Anne ne güzel bütün yeme¤imi yedim, di mi? Sen
çok mu mutlu oldun?
A: Evet Selin’cim, çok mutlu oldum. Yeme¤ini yedi¤in
için teflekkür ederim.

Bu anlatt›¤›m anne-babal›kla ilgili derslerde vaka çal›fl-
mas› (anlay›n iflte case study yani) olarak okutuluyor.
Yani o kadar para döküp kitab›n› almaya, okuluna git-
meye gerek yok. Benim yapt›klar›m› yapmay›n yeter.

Not: Bu arada, Baba’m›z›n yöntemi biraz daha farkl›,
flöyle: “Ne istiyorsa onu yesin, aç kalacak de¤il ya, ço-
cu¤u rahat b›rak”. Do¤ru hakl›, lolipop-sürpriz yumur-
ta-çikolata üçlüsü gayet doyurucudur, üstüne verdi¤i
mutluluk da cabas›... 

Kaynak: http://selin-kemiktarak.blogspot.com/2008/
03/ocuk-yetitirme-yntemleri.html

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojinin Tarihi ve Psi-
koloji Yaklafl›mlar›” bölümünü tekrar gözden
geçiriniz. 

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojinin Alanlar›” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz. 

3. e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deney” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz. 

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

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojinin Tarihi ve Psi-
koloji Yaklafl›mlar›” bölümünü tekrar gözden
geçiriniz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deney” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojinin Tarihi ve Psi-
koloji Yaklafl›mlar›” bölümünü tekrar gözden
geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Survey” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deney” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psikolojinin Tarihi ve Psi-
koloji Yaklafl›mlar›” bölümünü tekrar gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Elbette ki psikoloji biliminin tarihsel serüveni bitmifl
de¤ildir. Bugün yayg›n olarak kabul edilmifl psikoloji
tan›m› da gelecekte pek çok farkl› düflünce ve teknolo-
jinin ortaya ç›kmas›yla beraber farkl›laflacak, eklemeler
yap›lacak ve belki tamamen de¤iflecektir. Ünitenin giri-
flinde de belirtildi¤i gibi psikoloji görece genç bir bilim
dal›d›r. Yüzy›ll›k süreçte pek çok düflünce sisteminin
sentezlenmesi ve pek çok düflünürün katk› yapmas› so-
nucu ortaya ç›kan psikoloji disiplini bugün hala insana
dair soru sormaya devam etmektedir. Çünkü di¤er bi-
lim dallar› gibi psikoloji de sordu¤u sorulara cevaplar
ürettikçe karfl›s›na yeni sorular ç›kmaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Bugün art›k psikolojide çal›flma yapan araflt›rmac›lar›n
büyük ço¤unlu¤unun üzerinde görüflbirli¤i oluflturdu-
¤u bir psikoloji tan›m› vard›r. Pek çok kiflinin bu tan›m-
da ortaklaflmas›n› sa¤layan temel ölçüt, psikolojinin bir
bilim oldu¤udur. Psikologlara göre bilimin en temel
özelli¤i nesnel olmas›d›r. Bu yüzden psikolojinin de bir
bilim olabilmesi için nesnel olmas› gerekir. Psikologlar
için nesnellik, u¤raflt›klar› olgular›n do¤rudan gözlene-
bilmesi ve ölçülmesi sayesinde mümkündür. Psikoloji-
nin “davran›fl› ve davran›fltan ç›karsanan zihinsel süreç-
leri çal›flmas›” olarak tan›mlanmas› böyle aç›klanabilir. 

S›ra Sizde 3

Günlük yaflamdaki genel kullan›mda s›kl›kla “psikolog”
ve “psikiyatr” birbirinin yerine kullan›lmaktad›r. Klinik
psikologlar ve psikiyatrlar ayn› ortamda çal›flsalar ve
birbirine benzer ifller yapsalar da aralar›nda farkl›l›klar
vard›r. Bu her iki meslek grubu da ruhsal bozuklukla-
r›n tan› ve tedavisiyle u¤rafl›rlar. Ancak aralar›nda çok
temel baz› farkl›l›klar vard›r. Psikiyatrlar t›p e¤itimi al-
m›fl birer hekimdir; t›p fakültelerini bitirip psikiyatri da-
l›nda uzmanl›k alm›fllard›r. Bu yüzden ruhsal bozukluk-
lar› ilaçla tedavi ederler. Yani ilaç yazma yetkileri var-
d›r. Oysa psikologlar psikoloji bölümü mezunudurlar;
hekim de¤ildirler. Bu yüzden ilaçla tedavi yapamazlar.
Klinik psikologlar ruhsal hastal›klar›n tedavisinde psi-
koterapiden faydalan›rlar. Ancak psikiyatrlar da özel
e¤itim alm›fllarsa psikoterapi yapabilirler. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Psikoloji çok genifl araflt›rma ve uygulama alanlar› olan
bir bilim dal›d›r. Araflt›rma bulgular› biriktikçe yeni uz-
manl›k alanlar› da ortaya ç›kmaktad›r. Bu uzmanl›k alan-
lar›ndan biri adli psikolojidir. Adli psikologlar hukuki
ve adli alanlarda çal›flmaktad›r. fiu tür ifller yaparlar: Ha-
pishane mahkumlar›yla ve aileleriyle çal›flmak, polisler-
le ve flartl› sal›nm›fl san›klar›n gözetim memurlar›yla ko-
nuflarak bu insanlar›n psikolojilerini daha iyi anlamala-
r›na yard›mc› olmak, bir suçlunun cezai ehliyeti olup
olmad›¤›na karar verilmesine yard›mc› olmak vb.

S›ra Sizde 5

Elbette hepimiz günlük yaflam›m›zda sürekli çevremizi
gözlüyoruz. Ancak psikolog ve di¤er bilim alanlar›nda
çal›flan araflt›rmac›lar›n yapt›klar› do¤al gözlem bundan
farkl›d›r. Bilim insanlar›n›n gerçeklefltirdikleri do¤al göz-
lem, süreç olarak bafltan sona yap›land›r›lm›fl bir süreç-
tir; yani çal›flman›n amac›, nerede yap›laca¤›, kimlerin
gözlenece¤i, ne kadar sürelerle gözlenece¤i ve gözle-
me süreci içindeki her fleyin mi yoksa önceden belir-
lenmifl ve tan›mlanm›fl davran›fllar›n m› kaydedilece¤i
bellidir. Do¤al gözlemde sistematik olarak veriler kay-
dedilir. Araflt›rmac› verileri kaydederken bir kodlama
sistemi de gelifltirmifl olabilir. Ayr›ca verilerin kaydedil-
mesinde video kamera vb. araçlar da kullan›labilir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sinir hücresi nöronu ve çal›flma sistemini tan›mlayabilecek,
Merkezi sinir sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n çal›flma amaç ve prensipleri-
ni aç›klayabilecek,
Sa¤ ve Sol beyin uzmanl›k alanlar› ve davran›fllara yans›malar›n› betimleye-
bilecek,
Çevresel sinir sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n çal›flma amaç ve prensiple-
rini aç›klayabilecek,
‹ç salg› sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n çal›flma amaç ve prensiplerini aç›k-
layabilecek,
Do¤ufltan ve sonradan kazan›lan davran›fl özelliklerine iliflkin genetik faktör-
leri tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Nöron
• Miyelin K›l›f›
• Otonom sinir sistemi
• Tiroid bezi
• Pineal bez
• Dendrit
• Sempatik bölüm
• Efinefrin

• Ayr›k beyin hastas›
• Akson
• Parasempatik bölüm
• Nörotransmiter
• Sinaps
• ‹ç salg› sistemi
• Omurilik
• Genetik 
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G‹R‹fi 
Vücudumuz ço¤u zaman fark›nda oldu¤umuz ya da olmad›¤›m›z tepki ve davra-
n›fllar meydana getirir. Psikoloji bilimi davran›fllar ve ard›nda yatan biliflsel süreç-
ler üzerinde çal›flt›¤›ndan davran›fl› meydana getiren içsel ve biyolojik nedenlerin
bilinmesi önemlidir. Vücudumuzdaki hormonlar, al›nan ilaçlar, alkol gibi madde-
lerin, beynin ya da vücudun herhangi bir bölgesinde oluflan hasar›n meydana ge-
tirdi¤i davran›fl de¤iflikleri psikolojinin biyolojik altyap›s›n› oluflturmaktad›r. 

Vücudumuzda iflitme, görme, düflünme, hissetme ve hat›rlama gibi farkl› sis-
temler uyumlu bir biçimde çal›flmaktad›r. Bu noktada insan vücudunda davran›fl-
lar› düzenleme ad›na sinir sistemi ve iç salg› sistemi önemli görevler üstlenirler.
‹nsan›n çevresi ile iliflkisini; bedenin çeflitli organlar›, dokular› ve hücreleri ara-
s›nda iflbirli¤ini sa¤layan, vücutta mesaj al›flveriflinden sorumlu yap› sinir sistemi
olarak adland›r›l›r (Baymur, 1996). ‹nsanlarda duyusal mekanizmalar›n çal›flmas›
ancak sinir sisteminin sa¤l›kl› çal›flmas› ile mümkündür. Örne¤in, gözün düzgün
bir flekilde görme ifllevini yerine getirebilmesi için tek bafl›na bir organ olarak
sa¤l›kl› çal›flmas› yetmemektedir. Bunun yan› s›ra beynin görme ile ilgili k›sm›-
n›n ve aradaki iletiflimi sa¤layan görme sinirinin de sa¤l›kl› bir flekilde çal›flmas›
gerekmektedir. Bu sebeple vücudumuzdaki duyu ile ilgili organlar çal›flsa dahi
bu organlarla ilgili sinir sisteminde yaflanacak bir aksakl›k duyu kayb›na yol aça-
bilecektir.

Kan dolafl›m› içersine kimyasal maddeler salg›lamakla görevli bezlerden oluflan
sistem ise iç salg› sistemidir. Bu kimyasal maddeler davran›fllar›n altyap›s›n› olufl-
turan sinir ve kaslar›n harekete geçirilmesinde, metabolizman›n faaliyetleri ile cin-
siyet ve geliflimle ilgili yap›n›n düzenlenmesinde etkilidirler.

Örne¤in elinize i¤ne batt›¤›nda neler oldu¤unu düflünün. Elinize i¤ne batt›¤›
andan elinizi h›zla geri çekmenize kadar geçen o k›sa süre içersinde vücutta ol-
dukça karmafl›k bir süreç yaflanmaktad›r. Parmaktaki duyusal hücreler parma¤›n›-
za birfleyin batt›¤›n›n bilgisini ald›ktan sonra, bu bilgi onurili¤e iletilir ve refleks
davran›fl olarak el h›zla geri çekilir. Bu bilgi ayn› zamanda vücudun di¤er bölüm-
lerine de gönderilir. Bu bilgiyle birlikte nefes al›p verme h›z› artar, kalp daha h›z-
l› atmaya bafllar. Ayn› zamanda vücuttaki bu acil durumla birlikte kan›n p›ht›laflma-
s› için ya da ac›y› dindirmek ad›na kan›n içine kimyasal maddeler salg›lan›r. Di¤er
bir taraftan mesaj›n yorumlanmas› için daha çok bilgiye ihtiyaç vard›r. Yaral› olan
yere bakarak elinizi a¤z›n›za götürmek, so¤uk suya sokmak, bir yara band›yla ka-
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patmak gibi farkl› davran›fllar sergileyebilirsiniz. Tüm bu süreç görünenin ötesinde
vücut içersinde sinir sistemi ve iç salg› sisteminin uyum içinde çal›flt›¤› gerek kim-
yasal, gerekse yaray› sarma flekli gibi ö¤renilmifl davran›fllar› içeren karmafl›k bir
süreçtir (Morris). 

S‹N‹R HÜCRES‹ NÖRONLAR
Sinir sistemi; düflünme, ak›l yürütme, kalp at›fl›n›n düzenlenmesi, görsel ve hare-
ketle ilgili koordinasyonun sa¤lanmas› ve birçok di¤er sistemlerin çal›flmas›nda et-
kili olan bir sistemdir. Sinir sistemimiz davran›fllar›m›z›n, duygular›m›z›n, düflün-
me, tasarlama, plan yapma gibi biliflsel süreçlerin altyap›s›n› haz›rlar. Sinir sistemi-
ni oluflturan en küçük yap› olan sinir hücreleri nöron olarak adland›r›l›r. Nöron-
lar ifllevleri ve bulunduklar› bölge aç›s›ndan de¤iflkenlik gösterirler. Santimetrake-
renin binde biri büyüklü¤ünde nöronlar olabildi¤i gibi omurilikte omurgadan bafl-
lay›p ayak baflparma¤›na kadar uzant›lar› bulunan nöronlar da bulunmaktad›r.

Nöron yap› itibariyle hücre gövdesi ve Grekçe a¤aç anlam›na gelen dendron
sözcü¤ünden türeyen t›pk› bir a¤aç dal› gibi hücre gövdesinden ç›kan k›sa ve kü-
çük lifler fleklindeki dendritlerden oluflmufltur. Dendritlerin görevi di¤er komflu
sinir hücrelerinden gelen mesajlar› sinir hücresine iletmektir. Ayr›ca nöronun hüc-
re gövdesinden ç›kan tek bir uzun lif daha bulunmaktad›r. Sinir hücrelerinden me-
sajlar›n kaslar› ya da salg› bezlerini oluflturan di¤er nöronlara iletildi¤i bu uzun in-
ce boru fleklindeki lif ise akson olarak adland›r›l›r. Aksonlar dendritlerden daha
ince ve daha uzundur. Paralel flekilde aksonlar bir araya gelerek elektrik kablosu
tellerine benzer yap›da sinirleri olufltururlar. Bir nöron bulundu¤u yere göre a¤aç
dallar› fleklindeki dentritleri ve di¤er nöronlara ulaflan aksonlar› sayesinde di¤er
yüzlerce ya da binlerce nöronla iletiflim kurabilir. 

Baz› aksonlar› beyaz bir ya¤ tabakas› fleklinde kaplayan miyelin k›l›f› bulun-
maktad›r. fiekil 2.1’de de görüldü¤ü üzere t›pk› bir elektrik kablosundaki gibi izo-
lasyondan sorumlu, basit hayvanlarda görülmeyen miyelin k›l›flar› baz› aksonlar
üzerinde bir sosisi and›ran biçimde bo¤umlu bir görünüm sergilerler. Bu görü-
nümdeki bir yap› mesaj›n dü¤ümler aras›nda s›çrayarak daha h›zl› bir hareket et-
mesine olanak sa¤lar.
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Nöron: Sinir sistemini
oluflturan en küçük yap›lar
olan sinir hücrelerine verilen
add›r.

Dendrit: Hücre gövdesinden
ç›kan k›sa ve küçük lifler
fleklindeki, görevi di¤er
komflu sinir hücrelerinden
gelen mesajlar› sinir
hücresine iletmek olan
yap›lard›r. 

Akson: Sinir hücrelerinden
mesajlar›n kaslar› ya da
salg› bezlerini oluflturan
di¤er nöronlara, iletildi¤i
uzun, ince boru fleklindeki
liflerdir.

Miyelin K›l›f›: Aksonlar›
beyaz bir ya¤ tabakas›
fleklinde kaplayan
izolasyondan sorumlu
yap›lard›r.
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Nöronlar ilettikleri mesaj›n türü ve ne yönde bilgi aktard›klar›na ba¤l› olarak da
kendi aralar›nda üçe ayr›l›r; 

Duyusal (getiren) nöronlar: Mesaj›n duyu organlar›ndan al›n›p omurilik ve be-
yine iletilmesinden sorumludurlar.

Motor (götüren) nöronlar: Mesaj›n beyin ya da omurilikten al›n›p vücuttaki kas
ve salg› bezlerine iletilmesini sa¤larlar.

Ba¤lay›c› (birlefltirici) nöronlar: Nöronlar aras› mesaj al›flveriflinden sorumlu
nöronlard›r. 

Sinir sisteminde nöronlar›n yan›nda ayr›ca glial hücreler de bulunmaktad›r.
Glial hücreler nöronlar› destekleyici görevlerde bulunurlar. Ölü nöronlar›n, at›k
maddelerin sinir sisteminden temizlenmesi, nöronlar›n beslenmesi ve izolasyonun-
dan sorumludurlar. 

Nöronun Yap›s›
Nöronlar›n di¤er nöronlarla birleflen her bir akson uzant›s›n›n uç k›sm›nda dü¤me-
cikler fleklinde sinaptik terminal ad› verilen fliflkinlikler bulunmaktad›r. Asl›nda
herhangi bir mesaj› an›nda ve h›zl› bir flekilde vücudun bir bölgesinden di¤er bir
bölgesine tafl›yan nöronlar birbirlerine ba¤l› de¤ildirler. Akson ucunda yer alan si-
naptik terminal mesaj› iletece¤i nörona temas etmez. Sinaptik terminal ve al›c› gö-
revindeki hücre gövdesi aras›nda ufak boflluklar yer almaktad›r. Bu aral›k olan k›-
s›m konumundan ötürü sinaptik boflluk ya da-sinaps yar›¤› olarak farkl› adlarla
an›l›r. Bir nöronun akson ucunda yer alan sinaptik terminal, sinaptik boflluk ve di-
¤er hücrenin dendrit veya hücre gövdesinden oluflan tüm bölge ise sinaps olarak
adland›r›lan yap›y› oluflturur. 

Akson ucunda yer alan k›s›mlar sinaptik kesecik ad› verilen küçük keseci¤e
benzer yap›lara sahiptir. Normal olarak sinir ak›m› sinaptik bofllu¤u bir elektirik
ak›m› fleklinde atlayarak geçmez. Bunun yerine ak›m›n niteli¤i ile ilgili aktar›m
kimyasal yollarla düzenlenir. Sinirsel mesaj bir aksonun ucunda sinaptik termina-
le geldi¤inde sinirsel ileti maddesi, aktar›c›-nörotransmiter olarak adland›r›lan
kimyasal maddenin salg›lanmas›n› sa¤lar. Ak›m›n niteli¤ine göre salg›lanan çok
farkl› nörotransmiterler bulunmaktad›r. Sinaptik bofllu¤un di¤er taraf›nda kesecik-
lerden salg›lanan bu kimyasal maddelere uyumlu reseptörler (algaç -al›c› nokta)
bulunmaktad›r. Her nörotransmiter anahtar ve kilit misali uygun bir reseptöre ba¤-
lan›r. Nörotransmiterler bitiflik nöronlar› uyar›p ateflleyebildikleri gibi, baz› nörot-
ransmiterler de bitiflik nöronlar›n atefllenme olas›l›¤›n› azaltarak ketlenmesine ne-
den olurlar. Belli bafll› bilinen nörotransmiterler flu flekilde s›ralanabilir (Morris,
1996);

Uyar›c› ifllevi olanlar: 
Asetilkolin: Uyar›lm›fll›k hali, dikkat, bellek ve güdülenmeyi tetikler. Çok fazla

sal›nd›¤›nda spazm ve titremelere, az oldu¤unda felç ve hareketsizli¤e neden olur
Nörepinefrin: Genel uyar›lm›fll›k hali, ö¤renme, uyan›kl›k, bellek ve duygu du-

rumunu harekete geçirir.
Ketleyici ifllevi olanlar: 
Dopamin: fiizofreni ve Parkinson hastal›¤›yla ilintili olarak, hoflnut olma duru-

munu da içeren pek çok davran›fl ve duygunun ortaya ç›kmas›n› engeller. 
Serotonin: Hemen hemen tüm faaliyetlerin ketlenmesinde, uykuya dalma süre-

cinin bafllang›c›nda, duygu durumlar›nda ve yeme davran›fllar›nda etkilidir. 
Endorfin ve enkefalinler: A¤r› mesajlar›n›n iletilmesini engeller.
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Glial Hücre: Sinir sisteminde
ölü nöronlar›n, at›k
maddelerin sinir
sisteminden temizlenmesi,
nöronlar›n beslenmesi ve
izolasyonundan sorumlu
hücrelerdir.

Sinaptik Terminal: Her bir
akson uzant›s›n›n uç
k›sm›nda dü¤mecikler
fleklinde yer alan
fliflkinliklerdir.

Sinaps: Bir nöronun akson
ucunda yer alan sinaptik
terminal, sinaptik boflluk ve
di¤er hücrenin dendrit veya
hücre gövdesinden oluflan
tüm bölümün ad›d›r. 

Nörotrasmiter: Sinirsel
mesaj bir aksonun ucunda
sinaptik terminale
geldi¤inde sal›nan kimyasal
içerikli sinirsel ileti
maddesidir.



Baz› maddeler nörotransmiterlerin sinaptik bofllu¤a sal›n›m›n› engellerken ba-
z›lar› da nörotransmiterlerin sal›n›m›n› sürekli ve daha h›zl› hale getirirler. Örne¤in
örümcek taraf›ndan ›s›r›lan bir kiflide zehrin etkisi ile sinapslardan sürekli uyar›l-
m›fll›k durumuna yol açan asetilkolin adl› nörotransmiterler salg›lanarak titreme ve
spazmlara neden olur. Öte yandan dopamin adl› nörotransmiterin afl›r› çal›flmas›
flizofreni ile ilgilidir. Bu noktada tedavi olarak kullan›lan ilaçlar dopamin al›c›lar›-
n› bloke ederek bu hastal›¤›n bulgular›n›n artmas›n› engellemektedirler.

Al›nan bir hasardan sonra beyin kendi kendini tedavi edip, yeni nöronlar üretebilir mi?
Tart›fl›n›z.

S‹N‹R S‹STEM‹
Vücudumuzdaki sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi organ-
lar› olan beyin ve omurili¤i di¤er organlara ba¤layan sinirlerden oluflan çevresel si-
nir sisteminden meydana gelmektedir. Bütün sinir sistemini afla¤›daki gibi s›rala-
mam›z mümkündür.

• Merkezi sinir sistemi 
– Beyin
– Omurilik 

• Çevresel Sinir sistemi 
– Somatik sistem

- Sempatik Bölüm
- Parasempatik Bölüm 

– Otonom Sistem
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Merkezi Sinir Sistemi
Nöronlar›n ve di¤er sinirsel ba¤lant›lar›n biraraya gelip örgütlenerek oluflturdu¤u
bölümler farkl› uzmanl›k alanlar›yla davran›fllar› kontrol etmektedir. Merkezi sinir
sistemini oluflturan ana yap›lar beyin ve omuriliktir.

Beyin
Sinir sistemi denilince ilk akla gelen beyin, vücudumuzdaki nöronlar›n büyük k›s-
m›n›n yaklafl›k olarak yüzde 90’dan fazlas›n›n yer ald›¤› yerdir. Fark›nda olma,
mant›k yürütme ö¤renme bellek ve duygular›n merkezi olan beyin, organizman›n
davran›fllar›na yön verme anlam›nda önemli bir iflleve sahiptir. 

Beyin üç ayr› bölümden oluflur. Birbirlerinden ayr› olarak görünse de bu üç bö-
lüm insan davran›fllar›n›n flekillenmesinde birbirleriyle iliflkilidir. Bu üç bölümü
omurili¤e en yak›n k›s›mdan bafllayarak arka beyin, orta beyin ve ön beyin fleklin-
de s›ralamak mümkündür. 

Arka Beyin
Arka beyin; omurili¤e en yak›n bölge olarak pons, medulla ve beyincikten olufl-
maktad›r 

Medulla
Beyinde ilk evrimleflen bölge oldu¤una inan›lan bu k›s›m tüm omurgal›larda bu-
lunmaktad›r. Omurili¤e en yak›n olan k›sm› medulla olup bu k›s›m en ilkel canl›-
larda bile hayati fonksiyonlar olan kalp at›fl›, kan bas›nc› ve nefes al›p vermenin
düzenlenmesi gibi unsurlar› kontrol etmektedir. Ayr›ca omurilik k›sm›na en yak›n
k›s›m oldu¤undan beynin daha üst noktalar›na giden sinirlerin geçti¤i bir aland›r.
Burada vücudun sol yan›ndan gelen aksonlar beynin sa¤, vücudun sa¤ yan›ndan
gelenler ise vücudun sol yan›na yönelirler.

Pons
Medulla üzerinde yer alan beynin bu bölgesi, canl›lar için önemli olan uyku-uya-
n›kl›k dengesini üretti¤i kimyasallarla düzenler. 

Beyincik
Beynin dörttte biri kadar olan beyinci¤in as›l ifllevleri hareketler aras›ndaki iflbirli-
¤ini ve sahip oldu¤u denge refleksleri ile vücudun dengesini sa¤lamaktad›r. Beyin-
cikten yoksun bir hayvanda düflünme, davran›fl ve duysall›k ile ilgili bir problem
yaflanmaz. Fakat hayvan bu yoksunluktan ötürü uçamaz ve dengeli bir flekilde yü-
rüyemez. Beyincikte yaflanan hasarlar sonucu denge kayb›n›n yan›s›ra davran›fllar-
da koordinasyon bozukluklar›na rastlamak mümkündür. 

Orta Beyin
Pons ve beyincikten sonra daha üst k›s›mda beyin sap›n›n geniflledi¤i yer olan or-
ta beyin, beyinde a¤r› ile ilgili bilginin kay›t edildi¤i birkaç bölgeden biridir. Orta
beyin ayr›ca iflitme ve görme için de önemli bir bölgedir. 

Ön Beyin
Beyin sap›n›n üzerinde yer alan kafatas›n›n içine uyum sa¤layarak onun içini dol-
duran k›vr›ml› yap› ön beyindir. Beyin sap› üzerinde, koku hariç, vücuttaki duyu-
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lar›n al›c›lar› arac›l›¤›yla aktar›lan mesajlar› ileten k›s›m olan iki adet yumurta flek-
lindeki yap›ya talamus ad› verilmektedir. Beyinde bölümler aras›nda yollanan
mesajlar›n birço¤unun geçifl alan› talamustur. 

Talamusun alt›nda güdüler üzerinde büyük etkisi olan hipotalamus yer al-
maktad›r. Açl›k susuzluk, cinselli¤e yönelik davran›fllar›n düzenlenmesinde hipo-
talamusun etkisi büyüktür. Canl›y› davran›fla yönlendiren güdülerin flekillenmesi
hipotalamus taraf›ndan gereçeklefltrilir. Bunun yan›nda vücut ›s›s›, uyku ve duygu-
sal davran›fllar›n düzenlenmesinin görevi de hipotalamusa aittir. Stres ile iliflkili
olarak sinir sistemi faaliyetlerinin flekillenmesi de hipotalamus taraf›ndan gereçek-
lefltirilir.

Beyin Loblar›
Beyin denildi¤inde ilk akla gelen, k›vr›ml› ve iki yar›m küre fleklinde en d›fl k›sm›
oluflturan bu bölge beyin kabu¤u (korteks) olarak adland›r›l›r. ‹nsan beynininin
yüzde 80’ini oluflturan bu k›s›m kafatas›n›n içini daha iyi doldurabilmek ad›na k›v-
r›ml› bir flekle sahiptir. Beyin kabu¤u iki yar›m küre halinde as›l beyni oluflturan
ön, orta ve arka beynin üzerini örten bir yap›dad›r. ‹nsan beyninin a¤›rl›k olarak
yüzde 80’ini, nöronlar olarak da yüzde 70’ini beyin kabu¤u oluflturmaktad›r. 

Beyin kabu¤u üzerinde yer alan vadi ya da çatlak olarak adland›r›lan yap› ile
ön ve arka k›s›mlara ayr›lmaktad›r. Bu s›n›rla ayr›lan k›s›mlar›n önünde yer alan
bölümde vücut hareketlerinin flekillenmesini sa¤layan kortikal (motor) alanlar, bu
bölgenin arkas›ndaki k›s›mda ise duyulardan gelen bilgilerin de¤erlendirildi¤i du-
yusal alanlar bulunmaktad›r. 

Ayr›ca vücudun farkl› bölgelerinden gelen bilgilerin birlefltirilip ö¤renme, dü-
flünme, hat›rlama ve dil ile ilgili anlama, kullanma becerilerine yönelik ifllevlerin
yerine getirildi¤i genifl bölgeler ça¤r›fl›m alanlar› olarak adland›r›l›r. 

Beyin üzerindeki çatlak ve ayr›k fleklindeki yap›lar ayn› zamanda beyin kabu-
¤unun gerek uzmanl›k gerekse flekilsel olarak bölümlenmesini sa¤lar. Birbirinden
ayr›lan bu bölgeler beyin kabu¤unda 4 farkl› lob fleklinde oksipital lob, temporal
lob (flakak loblar›), parietal lob, ön (frontal) lob adlar›yla yer almaktad›r.

Oksipital Lob
Beyin yar›m kürelerin en arkada yer alan k›sm› olup görsel bilginin ifllendi¤i yer-
dir. Görsel bilgi ile birlikte çevredeki renk, hareket ve flekillerle ilgili deneyimlerin

24 Psikolo j i ye  Gi r ifl

Talamus: Koku hariç,
vücuttaki duyular
arac›l›¤›yla aktar›lan
mesajlar› ileten k›s›md›r.

Hipotalamus: Açl›k susuzluk,
cinselli¤e yönelik
davran›fllar›n
düzenlenmesinde etkili olan
bölümdür.

Entellektüel
düflünce ve
ba¤lant› alan›

Konuflma
alan›

‹flitme alan›

Duyusal
konuflma alan›

Görme
alan›

Ba¤lant›

Duyu alan›

Motor korteks

Parietal
lob

Yan lob

Ön lob

Arka
lob

fiekil 2.3



yafland›¤› lobdur. Bu bölgede al›nacak bir darbe sonucu oluflan hasarlar gözlerde
veya göz ile beyin aras› sinirsel ba¤lant›larda bir sorun olmamas›na ra¤men körlü-
¤e neden olabilmektedir. 

Temporal Lob (fiakak) Loblar›
fiakaklarda yer almas› sebebiyle kulaklardan al›nan bilginin ifllendi¤i yer olup den-
genin sa¤lanmas›nda yard›mc› rol oynar. Yüz tan›ma gibi görsel faaliyetlerin yan›n-
da; kayg›, memnuniyet ve k›zg›nl›k gibi baz› duygu ve güdüleri düzenler. fiakak
loblar› birincil derecede koku merkezidir. Buna ek olarak son y›llarda yap›lan arafl-
t›rmalara göre flakak loblar›n›n dili anlama ve kavrama yetene¤inde de etkili oldu-
¤u düflünülmektedir.

Parietal Lob
fiakak loblar› ve oksipital lobun üzerinde beynin ön üst k›sm›n›n her iki taraf›nda
yer al›r. Bu lob s›cakl›k, temas, derinlik, yön, perspektif, büyüklük, vb. alg›lar›, du-
yu uyar›c›lar›n› yorumlama, bellek, dikkat, konuflma ve yazma gibi ifllevlerde a¤›r-
l›kl› bir rol oynamaktad›r. Parietal lob, vücuttaki deri, kas eklemlerde yer alan du-
yusal al›c›lardan bilgi alarak bu mesajlar› duyusal yans›tma alanlar› ad› verilen
alanlarda kay›t eder. Yön ve perspektif ile ilgili olarak bir adresi tan›mlamak, hari-
tay› izlemek gibi mekansal yeterliliklerde de bu lobun etkisinin büyük oldu¤unu
söylemek mümkündür.

Frontal (Ön Lob)
Aln›n arka, beynin ön taraf›nda yerleflimli, bilinçli düflünmeden sorumlu olan be-
yin bölgesidir. ‹nsan beyninin yar›s›na yak›n k›sm›n› oluflturan bu lobta yer alan
motor yans›tma alanlar› sayesinde beyinden vücuda yönelen tepki mesajlar›, vü-
cuttaki çeflitli kas ve salg› bezlerine yolculuklar›na buradan bafllar. Bu bölgenin uz-
manl›k alan› ile ilgili bilgiler çok net olmamakla birlikte eldeki bilgiler, çeflitli hay-
van deneyleri ve s›n›rl› say›da ön loblar› hasar görmüfl kiflilerden elde edilen vaka
çal›flmalar› ile flekillenmektedir. Ön lobun çal›flmas› ve ifllevleri ile ilgili en önemli
bilgilerin elde edildi¤i vakalardan biri de Phineas Gage vakas›d›r. 
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Resim 2.1’de Phineas Gage’in ön lobuna zarar veren demir çubukla verdi¤i poz
ve demir çubu¤un kafatas›nda izledi¤i yol görülmektedir.

Phineas Gage (1823-1860) t›p tarihinde kaydedilen ilk a¤›r beyin yaralanmas›
vakalar›ndan biridir. Phineas Gage Vermont’da kayalar› patlatarak tren yolu açan ifl-
çilerin ustabafl›s› olarak çal›flmaktad›r. O zaman›n imkanlar› do¤rultusunda kayala-
r› patlatmak için kaya içinde baz› önemli noktalara derin delikler aç›l›p bu aç›lan
deliklere barut yerlefltirilerek barutun üstüne biraz kum at›l›p, demir çubukla s›k›fl-
t›r›larak patlatma ifllemi yap›lmaktad›r. Bu deliklere yerlefltirilen fitilin atefllenmeden
önce kumun üzerinden barutun demir bir çubukla s›k›flt›r›lmas› gerekmektedir. 

Gage deli¤e barut ve fitili yerlefltirdikten sonra bir anl›k dikkatsizlikle barut
an›nda Gage’in yüzüne do¤ru patlar ve patlatmada kulland›¤› demir çubuk Ga-
ge’in sol yana¤›ndan girer, kafatas›n› alttan delip beyninin ön taraf›n› geçerek ka-
fatas›n›n üst taraf›ndan yüksek h›zda ç›kar. Bu 6 kilodan a¤›r, 1 metreden uzun ge-
nifl taraf›nda 3.5 santimetre çap›nda, inceltildi¤i di¤er ucunda 6.35 milimetre çap›n-
da olan çubuk, 30 metreden daha uzak bir mesafede kan ve beyin parçalar›yla
kapl› olarak bulunur. Patlaman›n sars›nt›s›yla yere yuvarlanan Phineas Gage yere
savrulmufl, sersemlemifl ama bilinci aç›kt›r. Kazay› takip eden dakikalar içerisinde
Gage aya¤a kalk›p yürümeye bafllar. Görünüflte ifllevsel bir s›k›nt›s› olmayan Gage
için kiflili¤inde dramatik de¤iflimler bafllar.

Dikkat, alg›, haf›za, zekas›na veya konuflma yetisine bir zarar gelmemesine ra¤-
men daha önceden ö¤renilmifl sosyal adetler ve etik kurallar kaybolmufltur. Kar-

mafl›k sosyal bir ortamda gelece¤i tahmin
etmek ve ona uygun plan gelifltirmek gibi
insana özgü olan yetenekler beyninin bir
alan›n zarar görmesiyle birlikte varl›¤›n› yi-
tirmifltir. Zararl› ve sald›rgan kararlar alan
ve bunlar› hiç çekinmeden uygulayan ve
savunan birisi konumuna gelmifltir. De¤er
sistemi ya de¤iflmifl ya da eski de¤erleri ar-
t›k kararlar›n› etkilemez duruma gelmifltir.
Bu sebeple, Gage vakas› frontal lobun kifli-
li¤e katk›da bulundu¤unun ilk delili say›l-
maktad›r.

Beyin Yar›mkürelerinin Uzmanl›k Alanlar›
‹nsan beyni birbirine çok benzeyen iki yar›m küreden oluflur. Birbirlerinden ince
flerit fleklinde sinir liflerinden oluflan korpus kallosum (corpus callosum) ad› veri-
len bir bantla sa¤ ve sol yar›m küre olmak üzere ikiye ayr›lan yar›m küreler birbir-
lerine çok benzese de farkl› uzmanl›k alanlar›na sahiptirler.

1861 y›l›nda Frans›z hekim Paul Broca beynin sol yar›m küresinde ön lobda ya-
nal yar›¤›n hemen üzerinde görülen hasar›n konuflmay› sa¤lad›¤› fakat sa¤ yar›m-
kürede buraya karfl›l›k gelen yerin hasara u¤ramas› durumunda konuflmada her-
hangi bir flekilde s›k›nt› olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Bu sebeple bu bölgeye Bro-
ca alan› ad› verilmektedir. Konuflulanlar› ve yaz›l› sözcükleri anlama, yazma ile il-
gili yetenekler sol yar›m kürede yer ald›¤›ndan bu bölgede oluflacak bir hasar so-
nucunda dil bozuklu¤u görülme olas›l›¤› sa¤ yar›m kürede oluflacak bir hasar du-
rumuna oranla daha yüksektir (Atkinson, 2002).
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Beyinden ç›kan hareketi yönlendiren sinirler çapraz bir flekilde yer al›r. Bu de-
mektir ki beynin sol yar›m küresi vücudun sa¤ taraf›n›, beynin sa¤ yar›m küresi ise
vücudun sol taraf›n› kontrol etmektedir. Ayn› flekilde vücudun sa¤ taraf›na gelen
uyaranlar›n beynin sol taraf›n›, vücudun sol taraf›na gelen uyaranlar›n ise beynin
sol yan›ndaki yar›m küreye ilk olarak geldi¤ini söylemek mümkündür. Örne¤in,
sa¤ burun deli¤ine gelen ya da sa¤ göze gelen uyaranlar beynin sol taraf›nda, sol
burun deli¤ine ya da sol göze gelen uyaranlar beynin sa¤ taraf›nda ifllenmektedir.
Normal ve sa¤l›kl› bir flekilde çal›flan beyinde iki yar›m küre aras›ndaki bilgi al›fl-
verifli korpus kallosum taraf›ndan gerçeklefltirilir. ‹ki yar›m küre aras›nda bilgi al›fl-
verifli sa¤layan korpus kallosum herhangi bir nedenle ifllevini yerine getiremedi-
¤inde ya da cerrahi bir müdahale sonucu ayr›ld›¤›nda ayr›k beyin denilen durum
oluflmaktad›r. Özellikle beynin iki yar›m küre-
sinin uzmanl›k alanlar›n›n ne oldu¤unu daha
iyi anlayabilmek ad›na ayr›k beyin hastalar›
olarak adland›r›lan kiflilerden elde edilen ve-
rilerin katk›lar› çok büyüktür. Roger Sperry
ve arkadafllar›n›n 1981 y›l›nda onlara Nobel
ödülü getiren epilepsi hastalar› üzerinde yap-
t›klar› çal›flmalar bu anlamda önemlidir.
Sperry ve arkadafllar› epilepsi hastalar›nda
epilepsi nöbetlerinin etkilerinin bir yar›m kü-
reden di¤erine yay›lmas›n› önlemek için ara-
daki korpus kallosum’u kesmifller ve nöbet-
lerin fliddetini zay›flatma yoluna gitmifllerdir.
‹ki yar›m küre aras›nda iletiflim ba¤›n› son-
land›ran araflt›rmac›lar böylelikle iki yar›m
kürenin ba¤›ms›z olarak nas›l çal›flt›klar›na
dair bilgi edinme flans›n› da yakalam›fllard›r. 

Ayr›k beyin hastalar› ile yap›lan deneyde herhangi bir nesnenin flekli ekranda
sa¤ tarafa yans›t›ld›¤›nda kifli nesneyi ekran›n arkas›ndaki alandan rahatl›kla seçe-
bilmekte ve nesnenin ne oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilmektedir. Çünkü ekran›n
sa¤ taraf›na yans›t›lan fleklin imgesi sa¤ göze gelmekte ve daha sonras›nda vücu-
dun sa¤ taraf›ndan sorumlu olan beynin sol yar›m küresine iletilmektedir. Beynin
sol yar›m küresinin konuflma ve sözel yeteneklerden sorumlu oldu¤unu bildi¤imi-
ze göre bu noktada görülen fleklin ne oldu¤unu söylemek konusunda bir s›k›nt›
bulunmamaktad›r. fiekil 2.4’de de görüldü¤ü üzere ekran›n sa¤›nda topu gören ay-
r›k beyin hastas› gördü¤ü topu eliyle yoklayarak ekran›n arkas›ndaki bölümden
seçerek bulmufl ve ayn› zamanda “bir top görüyorum” fleklinde gördü¤ünü sözel
ifadeye çevirebilmifltir. Buraya kadar sa¤l›kl› bir insandan farkl› olarak karfl›lafl›lan
herhangi bir problem durumu bulunmamaktad›r. As›l problem nesne ekran›n so-
lunda yans›t›ld›¤›nda ortaya ç›kmaktad›r. fiekil 2.4 ikinci görselde de görüldü¤ü
üzere ekran›n sol taraf›nda yans›t›lan çekiç foto¤raf› ile ilgili bilgi önce sol göze ve
daha sonra beynin sa¤ taraf›na iletilmektedir. Bu bilgiyi alan sa¤ yar›m küre vücu-
dun sol taraf›n› kontrol etti¤inden sol el ile ayr›k beyin hastas› ekran›n arkas›daki
k›s›mdan ekrandan gördü¤ü çekici el yordam›yla seçebilmektedir fakat gördü¤ü
nesnenin ne oldu¤unu söyleyememektedir. Çünkü sa¤ ve sol beyin yar›m kürele-
ri aras›nda korpus kallosumun kesilmesi sebebiyle iletiflim sonland›r›lm›flt›r. Bu
hastalarda flekille ilgili uyar›c›lar beynin sa¤ yar›m küresine geldi¤inde sol beyinle
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herhangi bir iletiflim olmad›¤›ndan sa¤ beyin yar›m küre de sözel yeteneklerle ilgi-
li uzmanlaflmad›¤›ndan hasta tepkisini “Hiçbir fley görmüyorum” fleklinde ortaya
koymaktad›r.

Ayr›k beyin hastalar›yla ilgili en önemli nokta sa¤ yar›m küre taraf›ndan alg›la-
nan fleyin, sol yar›m kürenin bilinçli fark›ndal›¤›na aktar›lamaz olufludur. Ayr›k be-
yin hastalar›yla ilgili yap›lan bir di¤er deneyde de dene¤in gözleri ba¤lanarak kifli
için tan›d›k bir nesne (difl f›rças›, anahtarl›k vb.) sol eline konulur. Bu nesnenin
fark›na varan ayr›k beyin hastas›n›n bu nesnenin nas›l kullan›ld›¤›n› taklitle ortaya
koyabildi¤i fakat ne oldu¤unu söylemekte zorland›¤› görülmüfltür. E¤er hastan›n
sa¤ eli nesneye dokunur ya da beyne nesneden herhangi bir anahtarl›ktan gelen
bir fl›k›rt› gibi sesle ilgili bir veri girifli olursa kifli nesnenin ismini kolayl›kla ifade
edebilecektir (Atkinson, 2002). 

Sa¤ yar›m küre konuflamasa da baz› dil yeterliklerine sahiptir. Ayr›k beyinli bir
dene¤e içersinde tan›d›k nesnelerden oluflan bir liste gösterilir. Listedeki nesneler
uzun bir süre gösterildikten sonra liste ortadan kald›r›l›r. Sa¤ yar›mküreye ulaflma-
s› aç›s›ndan bardak görseli ekran›n solunda k›sa bir süreli¤ine yanar. Denekten
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gördü¤ünü yazmas› istenir ve denek gördü¤ünü yazmaya bafllar. Vücut hareketle-
rinden birfley yazd›¤›n›n fark›ndad›r fakat soruldu¤unda iki beyin yarimküresi ara-
s›nda iletiflim olmad›¤›ndan yazd›¤› fleyin ne oldu¤u konusunda hiçbir fikri olma-
d›¤›n› ifade eder. Sonuç olarak denek sadece listedeki sözcüklerden birini rastge-
le tahmin eder (Atkinson, 2002). 

Görüldü¤ü üzere sol yar›mküre daha analitik mant›ksal ve gerçekçi çal›flmakta-
d›r. Sa¤ yar›mküre ise sözel olmayan müzik ve çevresel sesler gibi daha çok gör-
sel ve mekânsal görevlerde, yüzleri tan›mada, duygular›n alg›lan›p ifade edilme-
sinde etkin görev üstlenmektedir. Araflt›rmac›lar sol yar›m küreyi etkin kullanan ki-
flilerin daha nefleli, sosyal,coflkulu ve kendine güvenli, çevrelerindeki olaylara da-
ha olumlu bakan bir yap›da olduklar›n›, sa¤ yar›m küresi etkin kiflilerin ise yeni
durumlar› tehdit olarak alg›layan, daha çabuk stresin etkisinde kalabilen yap›da ve
daha flüpheci olabildiklerini vurgulamaktad›rlar (Morris, 2002).

Retiküler Formasyon
Merkezi sinir sistemi içersinde belirli ifllevleri yerine getirmek için beyinde farkl›
bölümlerin biraraya gelererek oluflturdu¤u yap›lar da mevcuttur. Bu yap›lardan bi-
ri de retiküler formasyondur. Retiküler formasyon vücut içersinde birçok yerden,
örne¤in görme, koklama, iflitme, tad alma sistemlerinden, a¤r› ve s›cakl›k duyula-
r› sistemlerinden, kas, eklem yerleri ve tendonlardan, iç organlardaki duyu sistem-
lerinden uyar›mlar al›r. Anestezi amaçl› ve uyku verici ilaçlar retiküler formasyon
içindeki mesaj ak›fl›n› engellemektedir.

Vücudun birçok bölgesinden ve beyin merkezlerinden uyar›c›lar alan ve he-
men hemen bütün merkezi sinir sistemine uyaranlar gönderen retiküler formas-
yon, istemsiz birçok koordine hareketin gerçeklefltirilmesinde ve bütün sinir siste-
minin ve vücudun uyan›k halde tutulmas›nda etkin rol oynamaktad›r. 

Limbik Sistem
Sinir siteminde birbirleriyle iliflkili yap›lardan biri de limbik sistemdir. Limbik sis-
tem d›flardan gelen veya düflüncelerimizle oluflan her türlü uyarana karfl› bedenin
verece¤i cevab› düzenlemektedir. Stres oluflturan bir durumla karfl›lafl›ld›¤›nda bu
durumun etkilerini dolafl›m ve sindirim sistemi, iç salg› sistemi fonksiyonlar› aç›s›n-
dan en aza indirmeye çal›flan bir sistemdir. Limbik sistemi oluflturan yap›lardan
amigdala ve hipokampus yeni bilgi ve an›lar›n depolanmas›nda görevlidirler. Bey-
nin bu bölgesiyle ilgili a¤›r hasar› olan kiflilerin hasar öncesi bilgileri, yüzleri, isim-
leri hat›rlamalar›na ra¤men yeni ö¤rendiklerini belleklerinde tutamad›klar› bilin-
mektedir. Hayvanlarla yap›lan deneylerde bu bölümlerin hasara u¤ramas› ya da bu
bölümlerin ç›kar›lmas› hayvanlar›n sakin ve uysal olmas›na, bu bölgelerin uyar›l-
mas› ise korku ve panik içerikli sald›rgan davran›fllara neden olabilmektedir. Lim-
bik sistemin di¤er baz› bölümlerindeki uyar›mlar yo¤un haz duygusuna yol açabil-
mektedir. Baz› hayvanlarda bu bölümlerin uyar›lmas› hayvan›n aç oldu¤unda da-
hi yiyece¤i umursamayacak fleklide haz duygusu yaflamas›na yol açmaktad›r. 

Limbik sistem d›flardan gelen veya düflüncelerimizle oluflan her türlü uyarana karfl› bede-
nin verece¤i cevab› ne flekilde düzenleyebilir? Tart›fl›n›z.

Omurilik
Merkezi sinir sisteminde omurgan›n içinde vücut boyunca uzanan ve ortas›nda yi-
ne boydan boya sinirlerden oluflan bir kanal içeren, kal›n bir kabloyu and›ran ya-
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p› omurilik olarak adland›r›l›r. Karmafl›k bir nöron kablosu fleklinde vücudun bö-
lümlerini beyne ba¤lar. Omurilik beyin köküne ba¤land›¤› bölgede omurilik so¤a-
n›n› oluflturan pons, medulla ve beyincik yer almaktad›r. Bu sebeple omurili¤i be-
yinden ay›ran kesin bir s›n›r bulunmamaktad›r.

Omurilik beyinden kaslara giden hem de duyusal al›c›lardan omurili¤e ve bey-
ne mesaj götüren sinirleri bar›nd›r›r. Omurilikteki nöronlar refleks ile ilgili tepkile-
ri olufltururken, beyin ile iletiflim halinde bilinçli davran›fllar›n altyap›s›n› da haz›r-
larlar (Cücelo¤lu, 2006)

Refleksle ilgili davran›fllar organizmaya ne kazand›rmaktad›r? Örnek vererek tart›fl›n›z?

Çevresel Sinir Sistemi
Organlardan mesajlar› merkezi sinir sistemine getiren ve merkezi sinir sisteminden
organlara emir ileten sinirler çevresel sinir sistemini oluflturur. Boyun omurundan
bafllayarak kuyruk sokumu omuruna kadar her omur seviyesinde omurilikten ç›-
kan sinir kökleri, kaslara hareket ile ilgili mesajlar› tafl›rken organlardan ve deriden
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gelen duyu ile ilgili uyaranlar›n› da omurili¤e tafl›makla görevlidirler. Çevresel si-
nir sistemi kiflinin iste¤ine ba¤l› çal›flan Somatik sinir sistemi ve vücutta kendili¤in-
den istemsiz olarak çal›flan Otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Somatik Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi tafl›yan (getiren) ya da duyusal nöronlar ile
iskelet kaslar›n› uyaran (götüren) nöronlardan oluflmaktad›r. Somatik sinir siste-
mindeki nöronlar; alg›lay›c›lardan gelen koku, tad, ses, denge gibi özel uyaranlar›
ile ›s›, dokunma, a¤r›, kendinin fark›nda olmaya yönelik alg›lar› al›rlar. Bu duyula-
r›n alg›lanmas› s›ras›nda kifli bilinçlidir. Bu sayede somatik sinir sistemindeki nö-
ronlar iskelet kaslar›n›n istemli ve bilinçli hareket etmesini sa¤larlar. 

Otonom Sinir Sistemi
Vücudun dengesini korumak amac›yla, istemimiz d›fl›nda çal›flan ve merkezi sinir
sistemi ile tüm iç organlar aras›nda iletiflimi sa¤layan nöronlardan oluflan sinir sis-
temi otonom sinir sistemidir. Otonom sinir sisteminin görevleri;

• Düz kaslar›n, kalp kas›n›n ve salg› bezlerinin çal›flmas›n› düzenlemek,
• Limbik sistemden ve beyincikten gelen uyar›lar› almak,
• Uyar› durumuna göre salg› bezlerinin az ya da çok salg› yapmas›n› sa¤la-

makt›r.
Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik bölüm olmak üzere ikiye

ayr›l›r.

Sempatik Bölüm
Korku, sevinç, heyecan gibi durumlarda sempatik sinir sistemi harekete geçer. Vü-
cuda acil durum ça¤r›s› yaparak faaliyet için haz›rlanmas› ile ilgili mesaj gönderen
sistemdir. Bu durumda kan bas›nc› artar, kalp h›zlan›r ve sindirim yavafllar. Genel
olarak vücudumuzun acil durumda sempatik bölüm harekete geçti¤inde verdi¤i
tepkileri flu flekilde s›ralamak mümkündür. 

• Göz bebekleri genifller/büyür.
• Kalp h›zl› atar, kalp kas› güçlü pompalar ve kan bas›nc› artar
• Dolafl›mdaki kan önemli organlara çekilir, iskelet kaslar›na ve kalp kaslar›-

na daha fazla kan verilir.
• Soluk yollar› genifller ve solunum h›zlan›r.
• Ba¤›rsak hareketleri ketlenir.
• ‹drar torbas› gevfler.
• Mide hareketleri ve salg›s› ketlenir.
• Kandaki fleker seviyesi artar.

Parasempatik Bölüm
Genelde sempatik sinir sistemini dengeleyerek vücuda “acil durum bitti, normale
dön” ça¤r›s› mesaj› gönderir. Uyar›lar› duyu nöronlar› arac›l›¤›yla merkezi sinir sis-
temine getirir ve oluflan tepkileri motor nöronlarla organlara iletir. Vücudun ken-
dine gelmesini, dinlenme an›nda enerji dengesinin düzeltilerek sempatik uyar›la-
r›n eski haline dönmesini sa¤lar. Vücudumuzda parasempatik bölüm harekete
geçti¤inde verilen tepkiler flu flekildedir.

• Gözbebekleri daral›r, gözyafl› bezleri uyar›l›r.
• Tükürük ve ba¤›rsak salg›lar› artar.
• Kalp damarlar› aç›l›r, kalbin at›fl h›z› azal›r.
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• Mide ve pankreas hareketleri ve salg›s› uyar›l›r.
• ‹drar torbas› daral›r, ba¤›rsak hareketleri artar. 

‹Ç SALGI S‹STEM‹
Endokrin sistemi ya da iç salg› bezleri; hormon ad› verilen salg›lar›n›, vücudun
baflka bölgelerindeki hedef hücrelere ulaflt›rabilmek için kan içine salg›layan bez-
lerdir. Hormonlar davran›fllar üzerinde etkilidir. Özellikle vücudun geliflim dönem-
lerinde ergenlik ve menapoz dönemlerinde hormonlar vücut dokular›n›n organi-
zasyonunda ve vücutta aniden ortaya ç›kan bir de¤ifliklikte etkili görevler üstlenir-
ler. Öte yandan cinsel davran›fllar, konsantrasyon, uyku, heyecan ve strese karfl›
gelifltirilen tepkilerde etkilidirler. Hormonlardaki ani de¤ifliklikler depresyon gibi
ciddi baz› psikolojik rahats›zl›klar›n temelini de oluflturur. Vücudumuzun farkl›
bölgelerinde farkl› görevler üstlenmifl salg› bezleri bulunmaktad›r. Davran›fllar›n
sebeplerini anlama ad›na bu bezlerin yap›s› ve görevlerine de¤inmek faydal› ola-
cakt›r. 

Tiroid Bezi
G›rtlak borusunun alt›nda bulunan troid bezi tiroksin hormonu üreterek vücuda
al›nan yiyeceklerin enerjiye dönüflüm h›zlar›n› belirler. Kiflinin canl› ve enerjik ol-
ma durumu, zay›f ya da kilolu olma durumlar› üzerinde de etkilidir. Tiroid bezinin
afl›r› çal›flmas› (hipertiroidizm) konsantrasyonda azalma, uykusuzluk, afl›r› heye-
canl› olma, yorgunluk, s›k›nt› durumlar›na yol açabilmektedir. Tiroid bezinin yavafl
çal›flarak az miktarda tiroksin salg›lamas› (hipotiroidizm) sürekli yorgunluk, deri-
de kuruluk ve uyuma iste¤ini beraberinde getirmektedir. Tiroid bezinin gere¤in-
den az çal›flmas› ayr›ca; iltihaplanmalar, kireçlenme gibi bozukluklara yol açabilir.

Paratiroid Bezleri
Paratiroid bezi, tiroidin arkas›nda mercimek fleklinde dört tane küçük bez olup,
her bir bez ince bir kapsüle sar›lm›fl flekilde konumlanm›flt›r. Paratiroid bezleri pa-
rathormon salg›lar. Bu hormonun görevi, kemiklerden kana kalsiyum geçiflini
ayarlayarak kan›n kalsiyum iyonu düzeyini dengede tutmakt›r. Kandaki parathor-
mon azald›¤›nda kas spazmlar› ve se¤irmeler; fazla oldu¤unda ise uyuflukluk ve fi-
ziksel koordinasyonda zay›fl›klar görülebilmektedir. 

Pineal Bez
Organizman›n gün içersindeki faaliyet düzeyini ayarlayan yap› pineal bez olarak
adland›r›l›r. Günün do¤ufluyla birlikte ›fl›k miktar›ndaki art›fl pineal bezin uyar›lma-
s›n› sa¤layarak kana melatonin hormonunun salg›lanma miktar›n›n azalmas›na ne-
den olmaktad›r. Melatonin hormonun salg›lanmas›n›n azalmas› güne bafllamak
ad›na organizmay› daha aktif ve canl› k›lar. Günün sonunda ›fl›¤›n azalmas›yla bir-
likte kana melatonin daha fazla salg›lanmaya bafllar. Bu noktada organizman›n fa-
aliyet düzeyi azalarak ve pineal bez salg›lad›¤› hormon arac›l›¤›yla vücut ›s›s›n› dü-
flürüp, organizman›n uykuya haz›rlanmas›na yard›mc› olur. Bu ve buna benzer et-
kiler günefl ›fl›¤›n›n do¤rudan pineal bezin üzerine do¤mas›ndan ötürü kufl ve s›-
çan gibi hayvanlarda daha çok görülmektedir. Bu konu ile ilgili baz› araflt›rmalar
güneflin daha az oldu¤u bölgelerde depresif duygu durumunun kandaki melato-
nin salg›lanmas› ile ilgili oldu¤unu iddia etmektedirler. 
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Pankreas
Pankreas, kar›n bölgesinde, midenin arkas›nda, ince ba¤›rsak ile aras›ndaki k›vr›m
içinde, safra kesesi ve karaci¤ere komflu olarak yer almaktad›r. ‹ki önemli ifllevi
bulunmaktad›r: Birincisi niflastan›n, proteinlerin ve ya¤lar›n sindiriminde etkili en-
zimleri üreterek ba¤›rsak kanal›na gönderir. ‹kinci olarak, insülin ve glukagon sal-
g›layarak bunu do¤rudan kana verir. ‹nsulin ve glukagon kandaki fleker seviyesi-
nin düzenlenmesinde ve flekerin ›s› ve enerjiye çevrilmesinde karfl›l›kl› olarak ça-
l›flan iki hormondur.

Vücudumuzun sa¤l›kl› çal›flabilmesi için, sürekli olarak kanda bir miktar fleke-
re (glukoza) ihtiyaç vard›r. ‹nsülinin görevi kan dolafl›m›ndaki glukozu hücrelere
tafl›makt›r. ‹nsülin eksikli¤i, besinlerle al›nan fleker ve di¤er besin unsurlar›n›n, ih-
tiyaç duyan hücrelere girmesini engeller. ‹nsülinin kanda az miktarda olmas›, kan
sekeri düzeyini artt›rarak böbreklerin fazla suyu atarak bu afl›r› flekerden kurtulma-
ya çal›flmas›na neden olur. Dokular›n su kaybetmesi kanda zehirli maddelerin bi-
rikmesi ve hücre tahribat›na yol açar. fieker hastal›¤› olarak da bilinen bu durum-
da kandaki fleker düzeyinin normal duruma gelmesi için insülin al›m› ve özel di-
yetler uygulanmas› gerekmektedir. 

Hipofiz Bezi
Hipofiz bir fasülye tanesi büyüklü¤ünde bir endokrin bezdir. Beyin taban›nda, hi-
potalamusun alt›nda bir ç›k›nt› fleklinde uzanan hipofiz bezi hormon üretip salg›-
layarak vücuttaki denge durumunu (homeostatis) düzenler. Hipofizin ön k›sm› bü-
tün iç salg› bezlerini denetlemektedir bu sebeple “patron bez” olarak tan›mlan›r.
Bu ba¤lamda ön hipofiz, endokrin ve sinir sistemi aras›ndaki en büyük organizas-
yon a¤›n› kontrol etmektedir. Salg›lad›¤› büyüme hormonuyla vücudun büyüme
h›z›n› ve miktar›n› denetler. Cücelik, devlik ile ilgili fiziksel durumlar bu bezin ça-
l›flmas›yla ilgilidir. 

Birbirinden farkl› ifllev gören iki bölümden oluflan hipofiz bezinde arka hipo-
fiz k›sm›nda üretilen hormonlarla ise vücut hücrelerindeki su miktar› ve dolay›s›y-
la kan bas›nc› düzenlenir. Arka hipofizde üretilen bir di¤er hormon olan oksitosin
ise do¤um s›ras›nda rahim kas›lmalar›n› ve meme bezlerinin süt üretimini sa¤la-
maktad›r. 

Gonadlar
Erkeklerde erbezleri, kad›nlarda yumurtal›klar ve az miktarda da böbreküstü bez-
leri erkeklik ve kad›nl›k hormonu olarak bilinen androjen ve östrojen salg›larlar.
Bu iki hormon her iki cinste de bulunur. Fakat erkeklerde androjen, kad›nlarda ös-
trojen daha bask›nd›r. Kad›nlarda hamilelikte 3 ve 4. aylarda testosteron hormonu-
nun varl›¤›; fetüsün erkek, yoklu¤u ise k›z olarak geliflmesine yol açacakt›r (Kalat,
1988). Testosteron ve di¤er androjenler hem erkek hem de kad›n yetiflkinlerde cin-
sel ilgi ve cinsel davran›fllar› yönlendirir. Kad›nlarda fazla miktarda androjen üre-
tilmesi sesin kal›nlaflmas›, sakal›n ç›kmas›, ve gö¤üslerin küçülmesine yol açarken,
erkeklerde östrojenn artmas› tam ters bir flekilde sesin incelmesi, sakal›n ç›kmama-
s› ve gö¤üslerde büyümeye neden olur. Birçok araflt›rma testosteronun sald›rgan-
l›k ve fliddet davran›fllar›nda rol oynad›¤›n› göstermektedir. 

Östrojen, testoreronla iliflkilidir fakat sald›rganl›k davran›fl›n› etkilememektedir.
Daha çok kad›nlarda cinsel davran›flla ilgili olan östrojen yumurtal›klar al›nd›¤›nda
azal›r, fakat cinsel ilgi belirgin düzeyde düflüfl göstermez. Bunun yan›nda östrojen;
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sözel beceriler, alg›sal h›z gerektiren testlerdeki performans art›fl›, el çabuklu¤u gi-
bi becerilerle ilgilidir. Bu sebeple kad›nlar adet dönemlerinde bu tarz biliflsel gö-
revlerde daha baflar›l›d›rlar. Menapoz döneminden sonra kad›nlarda östrojen azal-
d›¤›ndan, felç ve kalp krizi riski de artmaktad›r. 

Böbreküstü Bezler (Adrenal Bezler)
Böbreklerin üst k›sm›nda adrenal bez olarak adland›r›lan iki böbrek üstü bez bu-
lunur. Böbrek üstü bezler farkl› hormonlar›n üretilmesinden sorumludurlar. Bun-
lardan ilki kortizol hormonudur. Bu hormon karaci¤erde depolanm›fl olan flekerin
serbest b›rak›larak vücudun an›nda gerekli enerjiye kavuflmas›n› sa¤lar. Kortizolün
yapay olarak üretilen haline kortizon ad› verilir ve birçok hastal›¤›n tedavisinde
kullan›l›r. Kortizon kullan›m›n›n yan etkileri oldu¤u bilinmektedir. 

Böbrek üstü bezler taraf›ndan salg›lanan bir di¤er hormon olan epinefrin orga-
nizman›n acil durumlara tepki verebilmesi için önemlidir. Adrenalin olarak da ta-
n›mlanan bu hormon kana kar›flt›¤›nda, kalp art›fl› ve kan bas›nc›n› artt›r›r, sindiri-
min durmas›na, göz bebeklerinin büyümesine, kan dolafl›m› içersine daha çok fle-
kerin kar›flmas›na, gerekiyorsa kan›n p›ht›laflmas›na ve sempatik sinir sisteminin
harekete geçmesine neden olur.

Böbrek üstü bezler taraf›ndan üretilen di¤er bir hormon ise norepinefrin ya da
di¤er ad›yla noradrenalindir. Kan damarlar›n›n büzülmesine yol açarak kan bas›n-
c›n› artt›r›r. Yaflan›lan stres yaratan bir durumla ilgili metabolizman›n bafl etme an-
lam›nda haz›r olmas›n› sa¤lar. 
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H‹POF‹Z
Beyin alt k›sm›nda bulunan nohut tanesi
büyüklü¤ündeki bezdir.
• Di¤er iç salg› bezlerini yönetir.
• Sinir sistemi ile iç salg› bezleri
  aras›ndaki uyumu sa¤lar.
• Büyüme Hormonu salg›lar.

T‹RO‹D BEZ‹
Boynun ön bölgesinde, g›rtla¤›n
alt›nda soluk borusunun sa¤›nda
ve solunda iki parçal›, bir
iç salg› bezidir.
Tiroksin ve kalsitonin
hormonunu salg›lar.

PANKREAS
Midenin alt ve arka taraf›nda,
yaprak fleklinde bir bezdir.
Hem salg›lad›¤› enzimlerle
sindirime yard›mc› olur,
hem de hormon salg›lar
‹nsülin ve glukagon
hormonunu salg›lar.

YUMURTALIK
Difli efley bezlerini olufltururlar.
Efleysel
hormonlar salg›lar.

BÖBREK ÜSTÜ
BEZLER‹
Böbreklerin
üzerinde
iki tanedir.
Adrenalin
ve Aldesteron
hormonu salg›lar.

Hormon Sözlü¤ü

TEST‹S
Erkek efley bezlerini
olufltururlar.
Efleysel
hormonlar salg›lar.
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DAVRANIfi VE GENET‹K
Psikolojide süregelen en önemli tart›flmalardan biri davran›fl›n flekillenmesinde
çevrenin mi yoksa do¤ufltan getirilen özelliklerin mi etkili oldu¤u tart›flmas›d›r. Bu
tart›flmada davran›flç› görüflü savunan bilim adamlar› do¤ufltan gelen bireysel özel-
likler ne olursa olsun çocu¤un yetiflti¤i çevrede birçok fleyi ö¤renebildi¤ini ve do-
¤ufltan gelen özelliklerinin etkisini en aza indirebildiklerini ileri sürmektedirler.
Do¤ufltan gelen biyolojik unsurlar›n daha önemli oldu¤unu savunan araflt›rmac›lar
ise insanlar›n do¤ufltan gelen s›n›rlar›n›n ötesine geçemeyeceklerini, insan›n dav-
ran›fllar›n› belirleyen temel unsurlar›n biyolojik yap›yla s›n›rl› oldu¤unu vurgula-
maktad›rlar. Bugün gelinen noktada; insanlar›n biyolojik olarak do¤ufltan getirdik-
leri, onlar›n neleri yap›p yapamayacaklar› ile ilgili olarak alt ve üst s›n›rlar› belirler.
Bu s›n›rlar dahilinde bireyin belli baz› davran›fllar›n› ve yeteneklerini gelifltirmesi,
içinde bulundu¤u çevreye göre flekillenir. Bir bak›ma do¤ufltan getirilen belli baz›
hastal›klara iliflkin yatk›nl›k içinde bulunulan çevrenin etkisiyle daha bask›n hale
gelebilmektedir. Bir bak›ma do¤ufltan gelen özellikleri bir kibrit alevine benzetir-
sek kibriti yak›p mermer zemine ya da saman dolu bir zemine atmak aras›nda so-
nuçlar› itibariyle farkl›l›k olacakt›r. Benzer e¤ilim ya da örne¤in belli baz› hastal›k-
lara karfl› zaafiyet, yaflan›lan çevrenin etkisiyle üst boyutlara tafl›nabilecektir. 

Yukarda da bahsedildi¤i üzere insanlar do¤ufltan getirdikleri ve sonradan çev-
reden kazand›klar› ile birlikte farkl› kiflilik ve davran›fl özellikleri sergilerler. Saç
rengi, saç›n k›v›rc›k ya da düz olmas›, benzer allerjik duyarl›l›klar, göz rengi gibi
birçok davran›fl kal›b› da ailede bir sonraki nesle aktar›labilmektedir. Kal›t›m ola-
rak adland›r›lan, insanlar› ya da di¤er canl›lar› di¤erinden ay›ran bu kal›tsal özel-
liklerin bir kuflaktan di¤erine geçiflini inceleyen bilim dal›na genetik ad› verilir. 

Bu aktar›m› ve do¤ufltan gelen kal›tsal özelliklerin davran›fltaki etkisini daha iyi
anlayabilmek için insanda genetik yap› ve onu oluflturan altyap›lara yak›ndan bak-
mak gerekir. ‹nsanda genetik yap›y› kromozom ad› verilen ve insan› oluflturan en
küçük birim olan hücrenin çekirde¤inde yar alan 46 adet düz bir flekilde s›ralan-
m›fl gen veya kal›t›m ünitesi oluflturmaktad›r. Bu gen toplulu¤u say› ve yap›s› iti-
bariyle türler aras›nda farkl›l›klar göstermektedir.

Genlerin varl›¤› ilk kez 1865’de Gregor Mendel adl› bir keflifl taraf›ndan ortaya
at›lm›flt›r. Mendel’in bitkilerin melezleflmesiyle ilgili gözleme dayal› deneylerine
kadar, soya çekim ve ana-baba özelliklerinin
sonraki nesillere aktar›m›n›n rastgele oldu-
¤una dair bir inan›fl bulunmaktayd›. Men-
del’in ünlü bezelye deneyleriyle birlikte, in-
sanlar› di¤erlerinden ay›r›c› özelliklerin ve
soya çekimin gen ad› verilen birimlerin belli
bir uygunlukta bir araya gelmesinden olufl-
tu¤u anlafl›ld›. 20. yüzy›l›n bafllar›nda genle-
rin bir ince ip fleklinde dizildi¤i, genleri tafl›-
yan renkli cisimler olan kromozomlar›n var-
l›¤› saptanarak bu yolda önemli bir aflama
kaydedildi. Günümüzde nesilden nesile ak-
tar›m›n gen ad› verilen kromozomlar üzerin-
de yerleflmifl organik birimler arac›l›¤›yla ol-
du¤u bilinmektedir. Kromozom say›s› türün
geliflmiflli¤i ve karmafl›kl›¤›yla ilgili bir kav-
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Genetik: ‹nsanlar› ya da
di¤er canl›lar› di¤erinden
ay›ran bu kal›tsal özelliklerin
bir kuflaktan di¤erine
geçiflini inceleyen bilim
dal›d›r.

Resim 2.5

Genlerin varl›¤› ilk
kez 1865’de Gregor
Mendel taraf›ndan
ortaya at›lm›flt›r.



ram de¤ildir. Örne¤in farelerde 20, maymunlarda 27, tavuklarda 39 çift kromozom
bulunmaktad›r.

Kromozomlar ve genlerin ana yap›s›n› deoksiribonükleik asit oluflturmaktad›r.
K›saca DNA olarak adland›r›lan bu yap› Resim 2.6’da görüldü¤ü üzere birbirine sa-
r›lm›fl helezon fleklinde duran karmafl›k bir moleküler yap›d›r. 

Yeni bir organizman›n flekillenmesinde cinsiyetinin, saç ve göz rengi gibi fizik-
sel özelliklerinin di¤er kuflaklara geçifli, kromozomlardaki DNA moleküllerinin
içerdi¤i aminoasitlerin kendi aralar›nda de¤iflik biçimlerde bir araya gelerek olufl-
turduklar› genetik flifreye göre sa¤lanmaktad›r. Bu genetik geçifl s›ras›nda kromo-
zom hatalar› ve baz› sakat genler, genetik hastal›klar› ortaya ç›karabilmektedir. ‹n-
sanlarda bask›n ve çekinik genler bulunmaktad›r. E¤er bir gen, yan›nda ve di¤er
genlerde bu özelli¤e ait kal›t›m özellikleri bulunmasa bile tek bafl›na, mutlaka ken-
di özelli¤ini di¤er genlere bask›n hale geçiriyor ve d›fl görünüfle yans›t›yorsa bas-
k›n gen olarak adland›r›l›r. Bunun tam tersi flekilde, yaln›zca gen ikilisi veya an-
cak di¤er benzer genlerle bir araya geldi¤inde d›fl görünüflte bir farkl›l›k yaratabi-
liyorsa çekinik gen olarak tan›mlanabilir. Çekinik genler sürekli olarak bask›n
genler taraf›ndan perdelenmektedir. Annesinde ve babas›nda bask›n kahverengi
göz (K), ve çekinik mavi göz (m) geni bulunan bir çocu¤un bu eflleflme sonucun-
da KK, Km, Km olmak üzere %75 kahverengi gözlü ve sadece % 25 mavi gözlü
(mm) olma ihtimali bulunmaktad›r. Bunun yan›nda bask›n kahverengi göz ve çe-
kinik mavi göz geni tafl›yan çocukta (Km) ilerde çekinik mavi göz geni tafl›yan
kahverengi gözlü (Km) birisiyle evlendi¤inde mavi gözlü (mm) bir çocuk sahibi
olabilme flans› bulunmaktad›r. Öte yandan belli bir hastal›kla ilgili olarak anne ve
baban›n da tafl›y›c› genlere sahip oldu¤unu düflünürsek çocuklar›n bu hastal›k
genlerinden ne ölçüde etkilenece¤i fiekil 2.7’te gösterilmektedir. Bu sebeple akra-
ba evliliklerinde belli bir hastal›¤a iliflkin çekinik genlerin bir araya gelerek bask›n
hale gelmesi sakat do¤umlar› ortaya ç›karmaktad›r. 
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Resim 2.6

DNA birbirine
sar›lm›fl helezon
fleklinde duran
karmafl›k bir
moleküler yap›d›r.

Bask›n Gen: Di¤er genlerde
bu özelli¤e ait kal›t›m
özellikleri bulunmasa bile
tek bafl›na, mutlaka kendi
özelli¤ini di¤er genlere
bask›n hale geçirip ve d›fl
görünüfle yans›tabilen
gendir. 

Çekinik Gen: Ancak di¤er
benzer genlerle biraraya
geldi¤inde d›fl görünüflte bir
farkl›l›k yaratabilen
genlerdir.



‹nsan Davran›fl Özellikleri ve Genetik
Günümüzde t›p alan›nda birçok rahats›zl›kta, belli ölçülerde nesilden nesile kal›t-
sal geçifl durumu söz konusudur. Özellikle psikolojik rahats›zl›klarda kal›t›m›n ro-
lünün gösterilebilmesi için, bu rahats›zl›¤a sahip ailelerdeki soy a¤ac›, ikizler, bir-
birlerinden farkl› yerlerde büyütülmüfl kardefller (evlatl›klar) incelenerek kal›t›m›n
rolü araflt›r›lmaktad›r. Bu sebeple psikolojide ikiz çal›flmalar›na insan davran›fl›nda
kal›t›m etkilerini ortaya koymak ad›na s›kça baflvurulmaktad›r. Tek yumurta ikizi
olarak da adland›r›lan döllenmifl tek bir yumurtadan geliflen özdefl ikizler ve fark-
l› yumurta ikizi olarak tan›mlanan iki farkl› yumurtadan döllenen özdefl olmayan
ikizler psikolojide çal›flma konusu olmufltur. Tek yumurta ikizleri ayn› yumurtadan
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Baba
Tafl›y›c›

Anne
Tafl›y›c›

Etkilenmemifl
Çocuk

Tafl›y›c›
Çocuk

Tafl›y›c›
Çocuk

Etkilenmifl
Çocuk

Resim 2.7

Özdefl ikizlerin
ayn› yumurtadan
gelifltikleri için
genetik yap›lar›
ayn›d›r.



gelifltikleri için genetik yap›lar› ayn›d›r. Ayn› davran›fl, ayn› aile içersinde özdefl
ikizlerde benzer bir biçimde görülüyorsa davran›fl›n kal›tsal, di¤er genetik yap›lar›
farkl› di¤er kardefllerde de görülüyorsa davran›flta çevresel etkilerin daha bask›n
oldu¤unu söylemek olas›d›r. Özdefl olmayan farkl› yumurta ikizlerinde genetik ya-
p›daki benzerlik ancak ikiz olmayan kardefllerde oldu¤u kadard›r. 

Örne¤in; hem hasta bireyi, hem ailesini hem de toplumu birçok bak›mdan güç
durumda b›rakan bir ruhsal rahats›zl›k olan flizofreni örne¤i incelendi¤inde, flizof-
reninin toplumda görülme s›kl›¤› %1 civar›ndad›r. fiizofreni hastas› kiflilerin kardefl-
lerinde hastal›¤›n görülme oran› %8, anne babadan sadece biri flizofreni ise çocu-
¤un da flizofreni olma durumu %12; anne ve baba da flizofreni ise bu oran %40’la-
ra ulaflmaktad›r. fiizofreni olan kiflinin tek yumurta ikizinde görülme s›kl›¤› ise
%48’i bulmaktad›r. Kan ba¤› genetik olarak rahats›zl›klar›n görülme oran›n› yük-
seltmektedir. 

Sonuç itibariyle genetik aç›dan birbirinin ayn› olmas›na ra¤men ikizlerde bile
bu oran ancak %48’ de kalmakta ve bu, rahats›zl›¤›n gelifliminde çevrenin de bir
ölçüde etkisi oldu¤unu bize göstermektedir. 

Do¤ufltan kör olan bir bebe¤in yüz ifadeleri ve mimikleri ö¤renme flans› var m›d›r? Yüz
ifadeleri ve mimiklere iliflkin ortaya konacak tepkiler ö¤renilmifl mi yoksa do¤ufltan m›
gelmektedir? Tart›fl›n›z.
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Sinir hücresi nöronu ve çal›flma sistemini tan›m-

lamak.

Sinir sistemi; düflünme, ak›l yürütme, kalp at›fl›-
n›n düzenlenmesi, görsel ve hareketle ilgili ko-
ordinasyonun sa¤lanmas› ve birçok di¤er sis-
temlerin çal›flmas›nda etkili olan bir sistemdir.
Sinir sistemini oluflturan en küçük yap› nöron-
dur. Nöronlar; hücre gövdesi, dendrit, akson ad-
l› bölümlerden oluflmaktad›r. Baz› aksonlar› be-
yaz bir ya¤ tabakas› fleklinde miyelin k›l›f› kap-
lamaktad›r. Sinir sisteminde nöronlar›n yan›nda
ölü nöronlar›n, at›k maddelerin sinir sistemin-
den temizlenmesi, nöronlar›n beslenmesi ve izo-
lasyonundan sorumlu glial hücreler de bulun-
maktad›r. Nöronlar›n di¤er nöronlarla birleflen
her bir akson uzant›s›n›n uç k›sm›nda dü¤me-
cikler fleklinde sinaptik terminal ad› verilen flifl-
kinlikler bulunmaktad›r. Asl›nda herhangi bir
mesaj› an›nda ve h›zl› bir flekilde vücudun bir
bölgesinden di¤er bir bölgesine tafl›yan nöron-
lar birbirlerine ba¤l› de¤ildirler. Sinaptik termi-
nal ve al›c› görevindeki hücre gövdesi aras›nda
ufak boflluklar yer almaktad›r. Bu aral›k olan k›-
s›m konumundan ötürü sinaptik boflluk ya da si-
naps yar›¤› gibi farkl› adlarla an›l›r. Bir nöronun
akson ucunda yer alan sinaptik terminal, sinap-
tik boflluk, di¤er hücrenin dendrit veya hücre
gövdesinden oluflan tüm bölge ise sinaps olarak
adland›r›lan yap›y› oluflturur. Sinirsel mesaj bir
aksonun ucunda sinaptik terminale geldi¤inde
sinirsel ileti maddesi, aktar›c›-nörotransmiter ola-
rak adland›r›lan kimyasal maddenin salg›lanma-
s›n› sa¤lar. 

Merkezi sinir sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n

çal›flma amaç ve prensiplerini aç›klamak.

Merkezi sinir sistemini oluflturan ana yap›lar be-
yin ve omuriliktir. Fark›nda olma, mant›k yürüt-
me, ö¤renme, bellek ve duygular›n merkezi olan
beyin, organizman›n davran›fllar›na yön verme
anlam›nda önemli bir iflleve sahiptir. Beynin üç
bölümünü, omurili¤e en yak›n k›s›mdan bafllaya-
rak arka beyin, orta beyin ve ön beyin fleklinde
s›ralamak mümkündür.Arka beyin; omurili¤e en
yak›n bölge olarak pons, medulla ve beyincikten
oluflmaktad›r. Ön beyinde koku hariç, vücuttaki

duyular›n al›c›lar› arac›l›¤›yla aktar›lan mesajlar›
ileten k›s›m olan talamus ve talamusun alt›nda
güdüler üzerinde büyük etkisi olan hipotalamus
yer almaktad›r. Açl›k, susuzluk, cinselli¤e yönelik
davran›fllar›n düzenlenmesinde hipotalamusun
etkisi büyüktür. Beyin üzerindeki çatlak ve ayr›k
fleklindeki yap›lar ayn› zamanda beyin kabu¤u-
nun gerek uzmanl›k gerekse flekilsel olarak bö-
lümlenmesini sa¤lar. Birbirinden ayr›lan bu böl-
geler beyin kabu¤unda 4 farkl› lob fleklinde oksi-
pital lob, temporal lob (flakak loblar›), parietal
lob, ön (frontal) lob adlar›yla yer almaktad›r.

Sa¤ ve Sol beyin uzmanl›k alanlar› ve davran›fl-

lara yans›malar›n› betimlemek.

‹nsan beyni birbirine çok benzeyen iki yar›m kü-
reden oluflur. Birbirlerinden ince flerit fleklinde
sinir liflerinden oluflan korpus kallosum (corpus

callosum) ad› verilen bir bantla sa¤ ve sol yarim-
küre olmak üzere ikiye ayr›l›r. Beynin sol yar›m
küresi vücudun sa¤ taraf›n›, beynin sa¤ yar›m
küresi ise vücudun sol taraf›n› kontrol etmekte-
dir. ‹ki yar›m küre aras›nda bilgi al›flverifli sa¤la-
yan korpus kallosum adl› bant herhangi bir ne-
denle ifllevini yerine getiremedi¤inde ya da cer-
rahi bir müdahale sonucu ayr›ld›¤›nda ayr›k be-
yin denilen durum oluflmaktad›r. 
Ayr›k beyin hastalar› ile yap›lan deneyde her-
hangi bir nesnenin flekli ekranda sa¤ tarafa yan-
s›t›ld›¤›nda kifli nesneyi ekran›n arkas›ndaki alan-
dan rahatl›kla seçebilmekte ve nesnenin ne ol-
du¤unu rahatl›kla söyleyebilmektedir. Nesne ek-
ran›n solunda yans›t›ld›¤›nda kifli gördü¤ü nes-
nenin ne oldu¤unu söyleyememektedir. Çünkü
sa¤ ve sol beyin yar›m küreleri aras›nda korpus
kallosumun kesilmesi sebebiyle iletiflim sonlan-
d›r›lm›flt›r. Sa¤ yar›m küre sözel olmayan müzik
ve çevresel sesler gibi daha çok görsel ve me-
kansal görevlerde, yüzleri tan›mada, duygular›n
alg›lan›p ifade edilmesinde etkin görev üstlen-
mektedir. Merkezi sinir sistemi içersinde belirli
ifllevleri yerine getirmek için ayr›ca beyinde fark-
l› bölümlerin bir araya gelerek oluflturdu¤u yap›-
lar da mevcuttur. Bu yap›lar retiküler formasyon
ve limbik sistemdir. 
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Çevresel sinir sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n

çal›flma amaç ve prensiplerini aç›klamak.

Organlardan mesajlar› merkezi sinir sistemine ge-
tiren ve merkezi sinir sisteminden organlara emir
ileten sinirler çevresel sinir sistemini oluflturur.
Çevresel sinir sistemi kiflinin iste¤ine ba¤l› çal›-
flan Somatik sinir sistemi ve vücutta kendili¤in-
den istemsiz olarak çal›flan Otonom sinir sistemi
olmak üzere ikiye ayr›l›r. Somatik sinir sistemin-
deki nöronlar iskelet kaslar›n›n istemli ve bilinç-
li hareket etmesini sa¤larlar. Vücudun dengesini
korumak amac›yla, istemimiz d›fl›nda çal›flan ve
merkezi sinir sistemi ile tüm iç organlar aras›nda
iletiflimi sa¤layan nöronlardan oluflan sinir siste-
mi, otonom sinir sistemidir. Otonom sinir sistemi
sempatik ve parasempatik bölüm olmak üzere
ikiye ayr›l›r.

‹ç salg› sistemi ve onu oluflturan yap›lar›n çal›fl-

ma amaç ve prensiplerini aç›klamak.

‹ç salg› bezleri hormon ad› verilen salg›lar›n› kan
içine salg›layan bezlerdir. Vücudun geliflim dö-
nemlerinde ergenlik ve menapoz dönemlerinde,
cinsel davran›fllar, konsantrasyon, uyku, heye-
can ve strese karfl› gelifltirilen tepkilerde etkilidir-
ler. Tiroid bezi tiroksin hormonu üreterek vücu-
da al›nan yiyeceklerin enerjiye dönüflüm h›zlar›-
n› belirler. Kiflinin canl› ve enerjik olma durumu,
zay›f ya da kilolu olma durumlar› üzerinde de et-
kilidir. Paratiroid bezleri parathormon salg›laya-
rak kemiklerden kana kalsiyum geçiflini ayarlar.
Organizman›n gün içersindeki faaliyet düzeyini
ayarlayan yap› pineal bez olarak adland›r›l›r. Pan-
kreas›n iki önemli ifllevi bulunmaktad›r. protein-
lerin ve ya¤lar›n sindiriminde yard›mc› olmak,
ikinci olarak, insülin ve glukagon salg›layarak
kandaki fleker seviyesinin düzenlenmesini ve fle-
kerin ›s› ve enerjiye çevrilmesini sa¤lamakt›r. Hi-
pofiz bezi hormon üretip salg›layarak vücuttaki
denge durumunu (homeostatis) düzenler. Büyü-
me h›z›n› ve miktar›n› denetler. Erkeklerde er-
bezleri, kad›nlarda yumurtal›klar ve az miktarda
da böbreküstü bezleri erkeklik ve kad›nl›k hor-
monu olarak bilinen androjen ve östrojen salg›-
larlar. Testosteron ve di¤er androjenler hem er-
kek hem de kad›n yetiflkinlerde cinsel ilgi ve cin-
sel davran›fllar› yönlendirir. Böbrek üstü bezler
farkl› hormonlar›n üretilmesinden sorumludur-
lar. Bunlardan ilki kortizol hormonudur. Bir di-

¤er hormon ise epinefrin organizman›n acil du-
rumlara tepki verebilmesi için önemlidir. Adre-
nalin olarak da tan›mlanan bu hormon kana ka-
r›flt›¤›nda, kalp art›fl› ve kan bas›nc›n› artt›r›r.

Do¤ufltan ve sonradan kazan›lan davran›fl özel-

liklerine iliflkin genetik faktörleri tan›mlamak.

Kal›t›m olarak adland›r›lan, insanlar› ya da di¤er
canl›lar› di¤erinden ay›ran bu kal›tsal özelliklerin
bir kuflaktan di¤erine geçiflini inceleyen bilim da-
l›na genetik ad› verilir. ‹nsanda genetik yap›y›
kromozom ad› verilen ve insan› oluflturan en kü-
çük birim olan hücrenin çekirde¤inde yar alan
46 adet düz bir flekilde s›ralanm›fl gen veya kal›-
t›m ünitesi oluflturmaktad›r. Mendel’in ünlü be-
zelye deneyleriyle birlikte, insanlar› di¤erlerin-
den ay›r›c› özelliklerin ve soya çekimin gen ad›
verilen birimlerin belli bir uygunlukta bir araya
gelmesinden olufltu¤u bilinmektedir. Kromozom-
lar ve genlerin ana yap›s›n› deoksiribonükleik
asit oluflturmaktad›r. Genetik geçifl s›ras›nda kro-
mozom hatalar› ve baz› sakat genler, genetik has-
tal›klar› ortaya ç›karabilmektedir. ‹nsanlarda bas-
k›n ve çekinik genler bulunmaktad›r. Bu sebep-
le psikolojide ikiz çal›flmalar›na insan davran›fl›n-
da kal›t›m etkilerini ortaya koymak ad›na s›kça
baflvurulmaktad›r. 
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1. Sinir hücresine verilen ad afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Pineal hücre
b. Nöron 
c. Talamus
d. Hipotalamus
e. Medulla 

2. Afla¤›dakilerden hangisi vücudun uyku-uyan›kl›k
dengesini düzenlemede görevlidir?

a. Medulla 
b. Hipotalamus
c. Pons 
d. Beyincik
e. Omurililk 

3. Afla¤›dakilerden hangisi yeme içmeyi, cinsel davra-
n›fllar› ve vücut ›s›s›n› kontrol eder?

a. Medulla 
b. Pons 
c. Talamus
d. Hipotalamus
e. Hipokampus

4. Beynin afla¤›daki bölümlerinden hangisi hasar ald›-
¤›nda bireyde duygu durum ve kiflilik bozukluklar› ya-
flanabilmektedir?

a. Arka lob
b. Temporal flakak loblar›
c. Parietal lob
d. Oksipital lob
e. Ön-frontal lob

5. Broca alan›’n›n as›l faaliyet alan› afla¤›dakilerden han-
gisidir? 

a. Konuflma ve dil becerileri
b. Görme becerileri 
c. Hareket becerileri 
d. Refleks becerileri 
e. Mekansal alg›lama becerileri

6. Afla¤›dakilerden hangisi sahip oldu¤u reflekslerle vü-
cudun dengesini sa¤lamaktad›r?

a. Pons
b. Medulla 
c. Beyincik
d. Frontal lob
e. Hipotalamus

7. Afla¤›dakilerden hangisi istemli çal›flan merkezi sinir
sistemine duyusal bilgi tafl›yan (getiren) ya da duyusal
nöronlar ile iskelet kaslar›n› uyaran (götüren) nöronlar-
dan oluflmaktad›r?

a. Somatik sinir sitemi 
b. Otonom sinir sistemi
c. Sempatik bölüm 
d. Parasempatik bölüm
e. Omurilik 

8. Afla¤›dakilerden hangisi yaflan›lan s›k›nt›l› bir durum-
dan sonra vücuda “acil durum bitti, normale dön” me-
saj› göndererek vücudun çal›flmas›n› düzenler?

a. Somatik sinir sitemi
b. Otonom sinir sistemi
c. Sempatik bölüm 
d. Parasempatik bölüm
e. Omurilik 

9. Afla¤›dakilerden hangisi salg›lad›¤› melatonin hor-
monu arac›l›¤›yla organizman›n faaliyet düzeyini ayar-
layarak, gerekti¤inde vücut ›s›s›n› düflürüp organizma-
n›n uykuya haz›rlanmas›na yard›mc› olur?

a. Pankreas
b. Paratiroid bezi 
c. Hipofiz bezi
d. Tiroid bezi
e. Pineal bez 

10. Di¤er genlerde bu özelli¤e ait kal›t›m özellikleri bu-
lunmasa bile tek bafl›na, mutlaka kendi özelli¤ini di¤er
genlere geçiren genler afla¤›oakilerden hangisidir?

a. Çekinik gen
b. Kromozom
c. Bask›n gen 
d. Özdefl gen
e. DNA

Kendimizi S›nayal›m
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Gülen adam›n a¤latan yaflam›

16:50 | 01 Temmuz 2011 

Mehmed Hakk› ÖZBAYIR - 

Evren KASIRGA/SARUHANLI, (Manisa) (DHA)- 

MAN‹SA’n›n Saruhanl› ‹lçesi’nde, 7 y›l önce kay›npede-
ri taraf›ndan tüfekle bafl›ndan vurulan ve beyninde mey-
dana gelen a¤›r hasar nedeniyle gülme hastal›¤›na ya-
kalanan Murat Karabulut (36), bu rahats›zl›¤›n› bilme-
yenlerin kendisine tepki gösterdi¤ini, zaman zaman zor
durumda kald›klar›n› söyledi.
2004 y›l›nda ‹zmir’de taksi floförlü¤ü yapan Murat Kara-
bulut’un hayat›, tart›flt›klar› için Foça’daki baba evine
dönen eflinden dört yafl›ndaki k›zlar›n› almaya gitme-
siyle de¤iflti. K›z›n› vermek istemeyen efli ve kay›npe-
deri ile tart›flan Karabulut, kuca¤›na ald›¤› k›z›n› götür-
mek için kap›ya yöneldi¤inde pefl pefle tüfek sesi du-
yuldu. Kay›npederi Sami Erdal taraf›ndan bafl›ndan vu-
rulan Karabulut, a¤›r yaral› olarak yere y›¤›ld›. Bafl›na
40 saçma isabet eden Karabulut, olay›n ard›ndan ‹zmir
Yeflilyurt E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde 38 gün bit-
kisel hayatta kald›. Üç ay sonra tedavisi tamamlanan
Karabulut, yüzde 65 oran›nda engelli olarak taburcu
edildi. Sol bacak ve kolunu kullanamayan, beyninde
meydana gelen a¤›r hasar nedeniyle gülme hastal›¤›na
yakalanan Karabulut’un hayat› kabusa döndü.

CENAZEDE B‹LE GÜLÜYORUM

Yak›nlar›n›n cenaze namaz›nda bile güldü¤ünü anlatan
Karabulut, “2007 y›l›nda babaannemi, bir y›l sonra da
babam› kaybettim. Ancak, çok üzgün olmama ra¤men
cenaze namazlar›nda kendimi tutamay›p gülme krizine
girdim. Her ikisinin cenaze namaz›nda gülme krizine
tutuldum. Babam›n cenazesinde çevremdekiler farket-
mesin diye tabuta sar›ld›m, elimle yüzümü kapatt›m.

A¤lad›¤›m› sand›lar. Yaflad›¤›m olaylar ve bu hastal›¤›m
nedeniyle çok zor günler yaflad›m. Bu hasta¤›mdan bu
yana hiç a¤lamad›m. A¤lamak istiyorum ama bu müm-
kün olmuyor. Sürekli gülüyorum. Bu nedenle çok tep-
ki ald›m. Ancak, yapacak bir fley yok. Çünkü, elimde
de¤il” dedi.

‹LACI ‹ÇMED‹⁄‹M GÜN KATILA KATILA 

GÜLÜYORUM

Gülmesini günde iki kez yar›mflar tablet içti¤i haplarla
azaltt›¤›n› belirten Karabulut, “E¤er ilaç içmezsek bütün
gün kat›la kat›la gülüyorum. Bir gün denemek için ilaç
almad›m. Evde tek bafl›ma sabahlara kadar güldüm. Bir
gün de bir cenazeye kat›ld›m. Burada gülmemek için
dört hap birlikte içtim. Cenaze evinde neredeyse ölü-
yordum. Ben kas›ld›kça, “Üzüntüden oluyor’ diyorlard›.
Sonra hastanede gözümü açt›m” diye konufltu.

KAHVEDE KAVGAYA NEDEN OLUYOR

Karabulut’un gitti¤i kahvehanenin sahibi Mehmet Hac›,
Murat’›n sürekli gülmesinin etraf›ndakilere nefle saçt›-
¤›n belirterek, “Ancak, bazen de kahvehanede oyun
oynarlarken sürekli güldü¤ü için yenilenler de sinirle-
nip kavga ç›kartabiliyor. Ancak, durumu köydeki her-
kes bildi¤i için olay daha sonra tatl›ya ba¤lan›yor” dedi.

K‹M‹S‹NDE GÜLME K‹M‹S‹NDE A⁄LAMAYA NEDEN

OLUYOR

Saruhanl› Devlet Hastanesi Nöroloji Uzman› Egemen
Vardar spastik gülme ve a¤laman›n beynin iki taraf›nda-
ki lezyonlardan ortaya ç›kt›¤›n› belirterek, “Hastam›z›n
lezonlar›ndan birinde hasar oluflmufl. Sürekli gülme ha-
linde. Verdi¤imiz ilaçlarla, klinik düzenleme sa¤lanabi-
lir. Bu hastam›z›n gülmesini de verilen ilaçlarla kontrol
alt›nda tutabiliyoruz” dedi.

Kaynak: http://gundem.milliyet.com.tr/gulen-adamin-
aglatan-yasami/gundem/gundemdetay/01.07.2011/140
9127/default.htm

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nöronun Yap›s›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

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

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Loblar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beyin Yar›m Kürelerinin
Uzmanl›k Alanlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

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

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevresel Sinir Sistemi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevresel Sinir Sistemi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ç Salg› Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genetik ve Davran›fl” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

Yetiflkin bir insan beyni k›s›tl› miktarda nöron üretebil-
mektedir. Felç, kurflun ya da di¤er yaralanmalar, kafa-
ya al›nan darbeler, nöronlar›n yenilenmesi, yeniden
ba¤lanmas›, nöronlar›n tamir edilebilme kapasitesi s›-
n›rl›d›r. Beyin hasar gördü¤ünde sa¤l›kl› nöronlar nor-
mal ba¤lant›s› zarar gören nöronlara k›sa uzant›lar gön-
dererek yeni ba¤lant›lar kurarlar. Nöronlar›n yeterince
büyüdükten sonra büyümeyi durduran bir genetik ya-
p›dan ötürü, tamir edilebilme ihtimalleri düflüktür. Ye-
tiflkin beyninin yeni ba¤lant›lar› üretme kapasitesinin
düflüklü¤ü yüzünden beyin hasar› sonras› baz› fonksi-
yonlar kaybedilmektedir. 

S›ra Sizde 2

Elinize bir fley batt›¤›nda ya da s›cak bir nesneye do-
kundu¤unuzda elinizi hemen çekmeniz, ani bir ses ya
da gürültü oldu¤unda bafl›n›z› hemen o tarafa çevirme-
niz, bozuk bir yemek yedikten sonra kusman›z, bir ara-
ba üzerinize geldi¤inde kendinizi hemen kald›r›ma at-
man›z, so¤uk olunca tüylerinizin dikilmesi ve daha iyi
yal›t›m›n sa¤lanarak s›cakl›¤›n korunmas› gibi tüm ref-
leksler vücudun zararl› durumdan korunmas›n› ve sizin

hayatta kalman›z› sa¤lar. Tüm bu davran›fllar düflünül-
meden otomatik olarak gerçekleflen davran›fllard›r. Ha-
yatta kalmak ve olas› tehlikelerden korunmak için vü-
cut otomatik olarak alg›lanan tehlikeyi elde olan mev-
cut bilgiyle yorumlayarak uygun tepkileri üretir. O sü-
reçte çevreden al›nan en az bilgi bile refleks tepkisinin
oluflmas›na öncülük edebilir. Ani bir fren sesi tehlike si-
zinle ilgili olmasa bile sizin kendinizi korumak için ham-
le yapman›za neden olabilir. Çünkü o an için beklemek
ve olas› di¤er uyaranlar› çevreden toplayarak di¤er nor-
mal durumlardaki flekliyle karar vermeyi beklemek için
zaman bulunmamaktad›r. Vücut hemen kendisini olas›
bir tehlikeye haz›rlar. Kalp at›fl›, soluk al›flverifli ve di¤er
yap›lar eflgüdümlü çal›flarak uygun tepki üretilir. 

S›ra Sizde 3

D›flar›dan gelen uyaranlar müzik, gürültü gibi iflitsel ve
bunun yan›nda tüm görsel uyaranlar, elefltiriler veya
“ya beni be¤enmezlerse”, “yine ayn› hatay› yapaca¤›m”,
“komik duruma düflece¤im”, “kilo vermem laz›m”, gibi
kendi kendimize oluflturdu¤umuz düflünceler kendi-
mizle ilgili alg›lar›m›z ve tan›mlamalar›m›z; “fliflman›m”,
“ifle yaramaz›n tekiyim”, “mutsuzum”, benzeri uyaran-
lar limbik sistemimiz taraf›ndan iflleme al›n›r. Bu süreç-
te tüm geçmifl deneyimler, önyarg›lar, inançlar ve e¤i-
tim düzeyi de rol oynamaktad›r. Bu süreç içinde uyara-
na iliflkin gövdemizde nas›l bir tepki oluflaca¤› limbik
sistemin karar›yla otonom sinir sistemimize iletilerek
kalbimizin, solunum sistemimizin, hormonlar›m›z›n,
sindirim sistemimizin çal›flmas› düzenlenir. Burada amaç
sa¤l›kl›l› olan durumunun ve canl›l›¤›n devam ettirilme-
sidir. Gerçek bir tehlike varsa bu durum karfl›s›nda ön-
ce kalbimiz çok atmaya bafllar. Tehlike durumundan
kaçmak gerekecekse kalp at›fl h›z› artacak, kalbin pom-
palad›¤› kan›n bacaklar›m›za gidebilmesi için bacaklar›-
m›z›n damarlar› geniflleyecektir. Kaç›fl için plan yapma
amaçl› olarak beyni besleyen damarlar›m›z da geniflle-
yecektir. Örne¤in tehlike an›nda sindirim ifllemine ge-
rek olmad›¤›ndan sindirim sistemimizi oluflturan mide,
barsaklar›n damarlar› daralarak bu bölgedeki kan da
kalbe döner ve kalbimiz bu kanlar›n hepsini bizi tehli-
keden uzaklaflt›racak veya üstesinden gelecek organla-
r›m›za yönlendirir. Tüm bu sistemin çal›flmas› limbik
sistemin ald›¤› kararlar ile otonom sinir sisteminin orga-
nizasyonuna ba¤l›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Mant›k olarak bak›ld›¤›nda do¤ufltan kör olan bir bebe-
¤in di¤er insanlar›n yüz ifadeleri ve mimiklerini göz-
lemleme ve dolay›s›yla bunlar› di¤er insanlara aktarma
flans›n›n olmad›¤› düflünülebilir. Fakat do¤ufltan kör be-
beklerde yap›lan gözlemlerde bu bebeklerin mimikleri
ö¤renme flans›n›n çok çok az oldu¤u göz önüne al›na-
rak flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Bu bebeklerin mimikleri
de di¤er bebekler gibi normaldir. Ayr›ca kör bebeklerin
gören bebekler gibi çevrelerindeki uyaranlara gülümse-
meyle karfl›l›k verdikleri, sesin kayna¤›na do¤ru bafl ve
gözlerini çevirmeleri do¤ufltan gelen bu davran›fllar›n
ö¤renmeden umuldu¤undan çok daha az etkilendi¤ini
düflündürtmektedir.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Davran›fllar›n temelini oluflturan duyusal süreçleri tan›mlayabilecek,
Görme ve görsel duyular›n çal›flma amaç ve prensiplerini aç›klayabilecek,
‹flitme duyusunun çal›flma fleklini ve iflitme sürecini betimleyebilecek,
Tat ve koku gibi kimyasal duyular›n çal›flma amaç ve prensiplerini aç›klaya-
bilecek,
Kinestetik duyular›n çal›flma amaç ve prensiplerini ortaya koyabilecek,
Dokunma duyusunu ve ifllevine iliflkin faktörleri tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Mutlak eflik 
• Çubukçuk
• Eflikalt› alg›
• Kör nokta
• Fark efli¤i
• Koni

• Kirpiksi hücre
• Üç renk kuram›
• Renkkörlü¤ü 
• Ortakulak
• Prosopagnosia
• Ardimge 

Anahtar Kavramlar
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• DUYUSAL SÜREÇLER 
• GÖRME DUYUSU
• ‹fi‹TME DUYUSU
• K‹MYASAL DUYULAR 
• K‹NESTET‹K DUYU
• DOKUNMA DUYUSU
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DUYUSAL SÜREÇLER
Vücudumuz ço¤u zaman fark›nda olabildi¤imiz ya da olmad›¤›m›z tepki ve davra-
n›fllar meydana getirir. Fakat belli bir davran›fl› oluflturma ad›na öncelikli olarak
belli bir bilgiye ihtiyaç duyulmaktad›r. Örne¤in aç›khavada yemek yiyorsunuz.
‹lerleyen saatlerde ya¤murun ya¤aca¤›n› nas›l tahmin edersiniz? Ya¤murdan kaç-
ma davran›fl›n› ya da korunma ile ilgili önlem alma davran›fl›n› gerçeklefltirmek için
vücuda belirli miktar ve özellikte uyaranlar›n girmesi gerekmektedir. Aç›khavada
iseniz ya¤murla ilgili bilgiyi gökyüzüne bakarak gözleriniz arac›l›¤›yla edinebilirsi-
niz. Havadaki ya¤mur kokusu size yaklaflan durumla ilgili bilgiler sa¤layabilir. Öte
yandan iflitti¤iniz gök gürültüleri de ya¤murun habercisi olabilir. Ans›z›n artan ha-
vadaki esinti, baz› insanlar için dizlerindeki a¤r› da yaklaflan ya¤murla ilgili bilgi
verebilmektedir. Çevrede yer alan ses, tat, koku, dokunma ile bilgiler duyusal iz-
lenimlerdir. Bu bilgiler çevreden duyu organlar› arac›l›¤›yla toplan›r ve kifli taraf›n-
dan tüm bu bilgilere anlam kat›l›r. Anlamsal olarak de¤erlendirilen bilgiler yorum-
lan›r ve davran›fllar›n temelini teflkil eder. 

Psikolojinin çal›flma alan› insan davran›fllar› ve ard›nda yatan süreçler oldu¤u-
na göre davran›fllar›n hammadesi olarak görülebilecek duyumlar davran›fl› olufltur-
ma anlam›nda önemlidir. Örne¤in araba kullan›rken çevrede bir sürü karmafl›k
uyaran bulunmaktad›r. Trafik iflaretleri, di¤er araçlar, renkler, ›fl›klar aras›ndan ki-
fli gidece¤i yönü bulmada, araba kullanmakla ilgili ugun davran›fllar› oluflturur. Ki-
fli kendi h›z›n› ve di¤er araçlar›n h›z›na ilikin bilgileri birlikte de¤erlendirerek ken-
dini kazalardan korumaya iliflkin tüm karmasfl›k davran›fllar› birarada yürütür Öte
yandan di¤er araçlar›n kornalar›, trafikteki ambulans›n siren sesi gibi iflitsel unsur-
lar da bu davran›fllar› flekillendirmede etkili rol oynayabilir. Örneklerde görüldü¤ü
üzere duyu organlar› taraf›ndan elde edilen bilgiler de¤erlendirilip uygun davran›fl
tepkileri oluflturulmaktad›r. 

Duyular›n harekete geçmesinde çevresel uyaranlar› nas›l de¤erlendirdi¤iniz
önemlidir. Duydu¤unuz ani ve yüksek sesli bir gürültü, sizin bir anda korunma
davran›fl› gerçeklefltirmenize neden olabilir. Sesi duyar duymaz belki yaflad›¤›n›z
deprem benzeri s›k›nt› yaratan geçmifl deneyimler etkisinde refleks olarak bu du-
rumu bir tehlike olarak de¤erlendirip bafl›n›z› elinizin aras›na al›p kendinizi koru-
mak isteyebilirsiniz. E¤er böyle bir de¤erlendirmeniz yoksa uygun davran›fl› ger-
çeklefltirmek için çevreden daha çok ipuçlar› toplama yoluna gidersiniz. Sesin gel-
di¤i yöne bakabilir, insanlar›n konuflmalar›n› dinleyebilir ve davran›fl›n altyap›s›n›

Duyular ve Duyum



haz›rlars›n›z. Sonuç olarak insan vücudu çevrede gereçekleflen ›fl›k ya da ses dal-
galar› gibi fiziksel enerji durumlar›n› sinir ak›m›na dönüfltürerek davran›fla yönelik
duyumlar› örgütlü bir biçime getirmektedir. 

Davran›fllar›n oluflmas› için öncelikli olarak bir duyusal girdinin olmas› gerek-
mektedir. Bu duygusal girdilerin de¤erlendirilme flekli davran›fl›n fleklini de de¤ifl-
tirmektedir. ‹nsanlar çevrelerinden bilgiyi görme, iflitme, tat, koku ve dokunma du-
yular› ile toplamaktad›rlar. Bunun yan›nda kinestetik duyu, kaslar, kirifller ve ek-
lemlerde yer alarak kol ve bacaklar›n pozisyonu, kaslar›n gerilimi hakk›nda bilgi-
ler verirler.

Duyusal Eflik
Al›c› hücreye ulaflan enerjinin fark oluflturan bir etki yaratabilmesi için uygun ve
yeterli seviyede olmas› gerekmektedir. Herhangi bir duyum oluflmas› için gereken
minimum fiziksel enerji fliddeti mutlak eflik olarak adland›r›lmaktad›r. Bir kiflinin
iflitmesi için gereken ses ne yükseklikte olmal›d›r? Belli bir nesneyi görebilmek için
gereken ›fl›k ve parlakl›k en az ne seviyede olmal›d›r? Dokunman›n hissedilmesi
için en az hangi fliddette olmas› gerekmektedir? benzeri sorulara cevap bulmak
için araflt›rmac›lar kiflilere farkl› seviyelerde uyaranlar› sunarak de¤ifliklikleri ne öl-
çüde farkettiklerini bulmaya çal›fl›rlar?

Kiflileraras› farkl›l›klar olsa da duyular için belirlenen baz› ortak mutlak eflikler
bulunmakktad›r. Duyum anlam›nda oldukça düflük olan bu de¤erler flu flekilde ve-
rilmektedir (McBurney ve Collings 1984).

• Tat: 500 litrelik suda bir gram sofra tuzu
• Koku: Üç odal› bir apartman dairesi geniflli¤inde bir mekanda yay›lan bir

damla parfüm
• Dokunma: Bir sine¤in kanad›n›n yaklafl›k bir santimetre yükseklikten yana-

¤›n›za çarpmas›.
• ‹flitme: Sessiz bir ortamda alt› metre uzakl›ktan bir kol saatinin sesi.
• Görme: Aç›k ve karanl›k bir gecede 50 km uzakl›ktaki bir mum ›fl›¤›n›n alevi.
Bu ölçütlerin geçerli olmas› için çevredeki di¤er uyaranlar›n nötr düzeyde ve

as›l uyaran üzerinde etki etmeyecek flekilde olmas› önemlidir. Bunun yan›nda du-
yumlar öncesinde di¤er duyumlar mutlak efli¤in yükselmesine neden olabilmekte-
dir. Örne¤in; normalde çay›n›z› iki flekerli içebilirsiniz. Fakat çaydan önce yedi¤i-
niz tatl›, çay› tats›z olarak nitelendirmenize neden olabilir. Bunun benzer flekilde
çok ›fl›kl› bir ortamdan ç›kt›ktan sonra koflullar ne kadar uygun olursa olsun 50 km
ötedeki bir mum ›fl›¤›na iliflkin duyuma ulaflmak mümkün olmayacakt›r. Mutlak
eflik de¤erleri çevresel koflullar›n en uygun oldu¤u durumlarda sa¤l›kl› bir organiz-
ma için verilen de¤erlerdir. 

Vücudumuz çevre koflullar›na en iyi flekilde uyum sa¤lar. Çevrede çok fliddet-
li uyar›lma durumuna iliflkin unsurlar varsa duyu organlar› daha az hassas konu-
ma geçerler. Örne¤in güneflli ve parlak bir günde gözbebekleri küçülerek çevre-
deki ›fl›¤› daha az alacak flekilde küçülür. Çok sessiz bir kütüphane ortam›nda in-
sanlar›n seslerini duymak kolayd›r. Düflük seviyede bir ses bile sizi rahats›z ede-
bilir. E¤er duyu organlar› çevreye olan uyum sürecinde duyarl›l›k seviyesini ayar-
layamasayd› yüksek sesin oldu¤u bir konserde ayn› duyarl›l›ktaki duyu organlar›
büyük oranda zarar görebilirdi. Öte yandan sabah çokça s›kt›¤›m›z parfümün ko-
kusu belirli bir süre sonra kokusunu kaybetmifl gibi gelebilir. ‹lk giydi¤imizde de-
rimizde dokunma duyusunu uyaran k›yafetler gün içerisinde art›k duyu olarak
hissedilmez olurlar. Burnumuza gelen güzel bir yemek kokusu bizi lokantadan
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içeriye yönlendirir ama bir süre sonra bu kokuyu duymaz oluruz fakat ayn› koku
yoldan geçenler için cazibesini halen korumaktad›r. Duyusal uyum olarak adlan-
d›r›lan bu süreçte uyar›c›n›n fliddetinin de¤iflmedi¤i durumlarda uyar›lan duyu or-
gan› duyarl›l›¤›n› yitirmektedir. Bu noktada duyusal eflik de yükseldi¤inden ayn›
fliddetteki uyar›c›ya tepki verilmez duruma gelinir. Duyusal uyum asl›nda hayat›-
m›z› kolaylaflt›ran bir durmdur. Çünkü gün içerisinde maruz kald›¤›m›z tüm uya-
r›mlar ayn› flekilde hissedilmeye devam etseydi di¤er ifllerimizi yapabilme ve fark-
l› uyaranlar taraf›ndan uyar›lma durumum oluflmas› mümkün olamazd›. Farkl› ola-
rak duyusal uyum a¤r› için geçerli de¤ildir. Çünkü a¤r› vücutta sorunlu olan bir
duruma iflaret etmektedir ve fliddeti hep ayn› kalsa da duyusal uyum yapma du-
rumu söz konusu olmamaktad›r. 

Uyar›c›daki farkl›l›¤› anlama ad›-
na gerçekleflecek en düflük uyar›c›
de¤iflikli¤ine fark efli¤i ad› verilmek-
tedir. Mutlak eflik de¤erlerinde oldu-
¤u üzere fark efli¤i de çevresel ko-
flullar öncesinde ve takip eden di¤er
duyumlar›n fliddetine ba¤l› olarak ki-
fliden kifliye farkl›l›k gösterebilmek-
tedir. Örne¤in; 5 kgl›k bir a¤›rl›¤a 1
kg eklendi¤inde aradaki ayr›m daha
kolay anlafl›l›rken, 50 kgl›k a¤›rl›¤a
eklenen 1 kgl›k a¤›rl›k di¤eri kadar
çok farkedilmeyecek, kifli taraf›ndan
daha az hissedilecektir. 100 kgl›k bir a¤›rl›¤a eklenen 1 kgl›k a¤›rl›k belki de hiç his-
sedilmeyecektir (Morris,1999). Bu noktada as›l uyar›c›n›n büyüklü¤ü ya da fliddeti
fark efli¤inin de de¤iflmesine neden olacakt›r. Uyar›c›n›n büyüklü¤ü konusunda
farkl›laflan bir fark yaratmak için o ölçüde büyük bir de¤ifliklik gerekmektedir. 

Eflikalt› Alg› 
Bilinçli fark›ndal›k düzeyi ve duyusal eflik alt›nda kalan d›flsal uyar›mlar eflikalt›
alg› olarak tan›mlanmaktad›r. Çevremizde gerçekleflen baz› uyaranlar asl›nda bi-
linçli olarak alg›layamad›¤›m›z de¤erlere sahiptir. Bu tarz uyaranlar›n bilinçli ola-
rak hissedilemese de potansiyel davran›fllar› etkileyip etkilemedi¤i araflt›rmalar›n
konusu olmufltur. Birçok insan günümüzde sinema filmlerinde, televizyon filmle-
rinde ve reklamlarda bu tarz uyaranlara maruz kald›¤›n› düflünmektedir. Bunun
yan›nda birçok kiflisel geliflimle ilgili kaset ve cdlerde de olumsuz davran›fllar›n ye-
rine olumlu davran›fllar› gelifltirmeye yönelik eflikalt› mesajlar yer almaktad›r. Bu
ses kay›tlar› farkedilmeyecek flekilde bilinç düzeyinin alt›na yönelik “Ben de¤erli-
yim” ve “ben yapabilirim” gibi mesajlar› eflikalt› mesajlar fleklinde vererek davran›fl
de¤iflikli¤i oluflturmaya çal›flmaktad›r. 

Eflikalt› mesajlar›n davran›fl de¤iflikli¤i yaratma yönündeki etkileri, New Jersey,
Fort Lee Kasabas›nda bir sinema salonunda bir film gösterimi s›ras›nda sözde “co-
la içiniz” “patlam›fl m›s›r yiyiniz” gibi eflikalt› mesajlar verilerek denenmifltir. Bu
mesajlar çok h›zl› ve alg›lanmas› zor derecede h›zl› olarak iletilmesine ra¤men gö-
re m›s›r ve kola sat›fllar› artm›flt›r. Baz› kaynaklar bu durumun gerçekle ba¤daflma-
d›¤›n›, asl›nda sat›fllar›n artmad›¤›n› olay›n abart›ld›¤›n› aktarmaktad›rlar. Günü-
müzde de kullan›ld›¤› iddia edilen bu tarz bilinçalt› mesajlar›n ifllevselli¤i ve etki-
lerinin ne oldu¤u konusu halen bir soru iflareti olarak yer almaktad›r. 
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gerçekleflecek en düflük
uyar›c› de¤iflikli¤idir.

Eflikalt› Alg›. Bilinçli
fark›ndal›k düzeyi ve
duyusal eflik alt›nda kalan
d›flsal uyar›mlard›r.



Amerikada bir üniversitede ger-
çeklefltirilen bir deneyde ise denek-
lere ekranda saniyenin binde biri sü-
ren bir h›zda geometrik flekiler su-
nulmufltur. Ö¤renciler bu deneyde
sadece parlak bir ›fl›k gördüklerini
herhangi bir geometrik flekil görme-
diklerini ifade etmifllerdir. Fakat ilk
kez gördükleri bu flekillerle di¤er fle-
killer aras›nda seçim yapmalar› ge-
rekti¤inde kendilerine eflikalt› flekil-
de sunulan flekilleri tercih etme e¤i-
liminde olmufllard›r (Morris 1999).

Tüm bu deneyler ve eflikalt› me-
sajlar özellikle reklamc›lar için tüke-

tici davran›fllar›n› de¤ifltirmeye yöne-
lik olarak kullan›labilmektedir. Fakat bu uygulamalar›n fark oluflturacak nitelikte
sonuçlar› de¤ifltirdi¤ine iliflkin kan›tlar mevcut de¤ildir. Bir araflt›rmada deneklerin
yar›s›na cinsel görüntüler içeren reklam izlettirilirken, di¤er gruba ayn› reklam, içe-
ri¤inde cinsel içerik olmadan sunulmufltur. Elde edilen sonuçlar cinsel içerikli ek-
lentilerin ürünün tercih edilmesinde etkili olmad›¤›n› ortaya koymufltur (Gable ve
ark 1987).

Yap›lan di¤er bir araflt›rmada da, denekler belle¤i güçlendirdi¤i fleklinde mesaj-
lar içeren ses kasetlerini dinledikten sonra, deneklerin yar›s› belleklerinin güçlen-
di¤ini ileri sürmüfllerdir. Asl›nda etiketlerinde bellek güçlendirici yazsa da bu de-
neklerin ald›¤› kasetler kendilik de¤erini artt›rmaya yönelik mesajlar içeren kaset-
lerdir. Bu durumda deneklerin de¤ifliminin as›l sebebinin kasetlerin üzerindeki eti-
ketlere ba¤l› biliflsel kaynakl› oldu¤unu söylemek olas›d›r.

GÖRME DUYUSU
Çevreden bilgi edinme ad›na insanlar›n kulland›¤› en etkin duyu görme duyusu-
dur. Burada en önemli organ gözdür. Görme duyusunu daha iyi anlama ad›na gö-
zün yap›s›n› çal›flma prensiplerini yak›ndan incelemekte fayda vard›r. 

Gözün Yap›s› ve Çal›flmas›
Görme iflleminin temel organ› olan göz vücudun d›fl›nda olup biten olaylar› kav-
ramakla görevli olup ana hatlar›yla bir foto¤raf makinesine benzemektedir. ‹kisin-
de de, ön k›s›mda mercek bulunur. Mercek, görüntüyü arka k›s›mdaki hassas böl-
geye yans›tmakla görevlidir. Foto¤raf makinesinde ›fl›¤a duyarl› foto¤raf filminin
yerini gözde retina adl› tabaka almaktad›r. Retinaya düflen görüntüler bu bölgede
yer alan milyonlarca sinir ucu taraf›ndan beyindeki görmeyle ilgili merkeze iletile-
rek görüntü alg›lanmaktad›r.

Kornea ad› verilen saydam tabaka gözün ön k›sm›n› kaplamaktad›r. Göz bebe-
¤i denilen aç›kl›k ve bunu çevreleyen renkli tabaka (iris) kornean›n arkas›nda yer
al›r. Korneadan giren ›fl›¤›n fliddetine göre, irisi kontrol eden kaslar, göz bebe¤i ge-
niflli¤ini ayarlamaktad›r. Buradan giren ›fl›k irisin arkas›nda yer alan göz merce¤in-
den geçerek gözün arka k›sm›ndaki retina tabakas›n›n üzerine düfler. Görmenin
net olabilmesi için göz merce¤i odaklama görevini kendi fliflkinli¤ini azalt›p artt›ra-
rak gerçeklefltirmeye çal›fl›r. 
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Gözün arka iç k›sm›n› retina denilen bir tabaka kaplamaktad›r. Bu tabaka fo-
to¤raf filmine benzetilmektedir. Göz retinas›nda görme ifllevinden sorumlu al›c›
hücreler bulunmaktad›r. Retina üzerinde bulunan iki çeflit al›c› hücre, flekillerinden
ötürü çubukçuklar ve koniler olarak adland›r›l›r. Çubukçuklar renklere de¤il de
karanl›k ve ayd›nl›¤a tepki verecek flekilde çal›fl›rlar. Koniler ise ayd›nl›k ve karan-
l›ktan baflka renkli görmeyi sa¤larlar. Çubukçuklar gece görmeden sorumluyken,
koniler ise gün ›fl›¤›nda çal›fl›rlar. Çubukçuk hücreleri koni hücrelerinin yaklafl›k 20
kat› kadard›r. Arkada göz merce¤inin karfl›s›na gelen fovea olarak adland›r›lan k›-
s›m biraz çukur yap›dad›r. Fovea koni hücrelerinin yo¤unlukta oldu¤u bu k›s›m-
da, sar› leke denilen ve merkezsel görmeyi sa¤layan bölgede yer al›r.

Gece karanl›kta az ayd›nlat›lm›fl bir nesne yerine nesnenin yan taraf›na bakmak
nesnenin daha iyi görülmesini sa¤lamaktad›r. Bu durumun sebebi gözdeki al›c›
hücreler olan çubukçuk ve konilerin bulunduklar› yerler ile ilgilidir. Görüntünün
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yan›na bak›ld›¤›nda görüntü fovean›n yan taraf›na ›fl›¤a daha duyarl› çubukçuklar
üzerine düflerek nesnenin daha iyi görülmesine neden olur. Öte yandan bir nes-
neyi daha detayl› incelemek için ›fl›¤›n alt›na götürdü¤ümüzde nesne üzerindeki
›fl›¤› artt›rarak daha iyi ayd›nlanma sebebiyle daha çok al›c› koni hücresini uyarm›fl
oluruz. Çubukçuk ve koni hücreleri üzerlerine gelen ›fl›¤› elektrik uyar›lar› flekline
çevirir.Buradaki sinir uçlar› birleflerek optik sinirler fleklinde elektriksel uyar›lar›
beyindeki görme merkezine ulaflt›r›r.

Görmenin daha güçlü olmas› için görüntünün mümkün oldu¤unca sar› leke
üzerine düflmesi gerekir. Bu sebeple gözün, görülmesi istenilen cisme yönlenme-
si gerekir. Göz kaslar› da bu durumun gerçekleflmesine yard›mc› olurlar. Koniler
sar› lekeden etrafa do¤ru gittikçe azal›r. Gözümüzde, göz sinirinin göze girdi¤i ye-
re kör nokta denir Burada koniler ve çubuklar bulunmamaktad›r. Görmeye karfl›
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duyars›z olan bu bölgede görüntüler belirli mesafelerde bu noktaya düflürülürler-
se görülemezler. Örne¤in elinize ald›¤›n›z renkli bir kalemi kolunuzu sa¤ tarafta
açarak arkadan öne do¤ru yavaflça hareket ettirdi¤inizde, görüfl alan›ndan ortaya
do¤ru hareket ettikçe önce kalemin flekli, belli bir noktadan sonra da rengi görül-
meye bafllar. 

Günlük hayatta kör noktan›n varl›¤›n› neden hissetmiyoruz? Her fleyi nas›l eksiksiz göre-
biliyoruz?

Gözün ön k›sm›ndaki saydam tabakan›n, d›flar›yla temas eden k›s›mlar›n ve
kornean›n korunmas›, kurumas›n›n önlenmesi için gözyafl› ad› verilen bir salg›
üretilir. Göz çukuru içinde yer alan gözyafl› bezi sürekli olarak bu salg›y› üretir. Bu
salg›n›n fazlas› göz çukurunun buruna yak›n k›sm›nda yer alan bir kanalla burna
ak›t›l›r. Ayr›ca göz kapaklar› belirli aral›klarla kapanarak gözü nemlendirme göre-
vini yerine getirirler. Ayn› zamanda göz kapaklar› tehlike an›nda refleksle kapana-
rak gözü tehlikelerden korumaktad›rlar. Gözün birbirinden belirli aç›kl›kta ve iki
tane olmas› üç boyutlu görmeyi (stereoskopi) dolay›s›yla cisimlerin uzakl›¤›n› be-
lirlemeyi mümkün k›lmaktad›r.

Görmede Uyum Süreci
Görmede uyum süreci çubukçuk ve konilerin duyarl›l›¤›n›n de¤iflmesiyle meyda-
na gelmektedir. Parlak ›fl›ktan karanl›k bir odaya girildi¤inde bafllang›çta konilerin
duyars›z olmas› görmenizi güçlefltirecektir. Devam›nda konilerin uyar›lmas› ve ka-
ranl›¤a daha duyarl› hale gelmeye bafllamas› nesneleri görmenizi daha kolay hale
getirecektir. Konilerden sonra çubukçuklar›n da bir süre sonra ›fl›¤a duyarl›l›k ka-
zanmas›yla 30 dakika içerisinde uyum en üst düzeye ulaflmaktad›r. Ifl›k seviyesinin
düflük olmas›na ra¤men çubukçuk ve konilerin ›fl›¤a daha fazla duyarl› hale gel-
mesi karanl›¤a uyum olarak adland›r›l›r. (Morris,1999).

Tam tersi bir flekilde ayd›nl›¤a uyum sürecinde, çubukçuk ve koniler ›fl›¤a da-
ha duyarl› olduklar› karanl›k bir ortamdan ç›kt›klar›nda, ayd›nl›k ortamdaki parlak
›fl›k gözü alabilir. Bu noktada tüm sinir hücreleri ayn› anda uyar›lmaktad›r. Bu sü-
reçte gözlerin k›slmas›, göz kapaklar›n›n kapat›larak irisin daralt›lmas› ve gözbebe-
¤i ile retinaya düflen ›fl›k miktar› azalt›larak çubukçuk ve ve konilerin daha az du-
yarl› olmas› sa¤lan›r. Bu aflamada gözler daha az kapat›larak ve k›s›larak uyum
sa¤lama süreci gerçeklefltirilir.

Görsel uyum sa¤lamaya ilikin bir refleks olmasayd› yaflanabilecek s›k›nt›lar neler olabilirdi? 
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Görsel sinirler mesajlar› beyinde farkl› yönlere iletirler. Öte yandan beyne ge-
len duyusal mesajlar pek çok farkl› alanda ayn› zamanda ifllenmektedir. Bununla
ilgili örnek davran›fllar prosopagnosia ad› verilen yüz tan›ma hastal›¤› olan kifli-
lerin davran›fl flekillerinde ortaya ç›kmaktad›r. Ço¤u insan yüz tan›ma ifllevini hiç-
bir gayret sarf etmeden, do¤al olarak gerçeklefltirir. Ancak do¤ufltan veya sonradan
beyinde meydana gelen zedelenme sonucu, baz› insanlar yüz tan›ma ifllevini yeri-
ne getirememektedirler. Görme organ›nda sorun olmad›¤› halde, aynada kendi
yüzlerini ve hatta çocuklar› gibi yak›nlar›n› bile tan›yamayanlar insanlar bulunmak-
tad›r. Prosopagnosia di¤er ad›yla yüz körlü¤ü denilen bu hastal›k hiç düflünmeden
otomatik olarak yap›lan yüz tan›ma ifllevinin olmay›fl› kiflinin hayat›n›, iliflkilerini,
sosyal hayat›n› ve birçok fleyi olumsuz etkilemektdir.

Prosopagnosia hastalar›, yaflad›klar› topluma ayak uydurabilmek için de¤iflik
stratejiler gelifltirmifllerdir. Örne¤in; ev d›fl›na ç›karken tan›d›klar› insanlar›n oldu-
¤u yerleri tercih ederler. Kendisini tan›yanlar›n oluflu kaybolma riskini düflürür. ‹n-
sanlar›n seslerini, yürüyüfllerini, huylar›n›, saç, sakal, ben, iz gibi belirgin tan›ma
seçeneklerini güçlendirip, haf›zaya al›p, di¤er karfl›laflmalarda bunlar› kullanabil-
mektedirler. Bu kifliler karfl›laflt›klar› kimselerin yüzlerini tan›mad›klar› için gözle-
rine de¤il de daha çok araflt›r›r gibi belirgin özelliklerine bak›p yo¤unlaflarak ilifl-
kilerini sürdürmeyi denemektedirler.

Ayn› flekilde beyin hasar› sonucu yüzleri tan›yamayan insanlar foto¤raflar›n› gör-
dükleri insnlar›n yüzlerindeki duygu ifadelerini tan›mlayabilmekte veya onlar›n yafl-
lar›n› do¤ru tahmin edebilmektedirler. Bu durum da görsel bilginin beynin farkl› böl-
gelerinde farkl› flekillerde ifllendi¤i bilgisini vermektedir (Damasio ve Tranel, 1990).

Renkleri Görme
Göze gelen ›fl›k renk duyumunu fle-
killendirmektedir. Göze gelen ›fl›¤›n
dalga boyuna göre de¤iflen farkl›
renkler renk tonlar› olarak adlan-
d›r›l›r. Bir renk tonunun canl›l›¤›n›
ifade etmede doygunluk kavram›
kullan›l›r. Göze giren ›fl›¤›n gücü
do¤rultusunda rengin parlakl›¤› da
de¤iflir. Renkli görmenin sa¤lanma-
s›nda, say›lar› yaklafl›k 7 milyon olan
ve kuvvetli ›fl›kta daha iyi çal›flan
koni al›c›lar rol oynar. Üç tip koni

vard›r; bunlar›n her biri farkl› bir ana
renge (k›rm›z›, mavi ve yeflil) yan›t verirler. Koniler retinan›n merkezinde yo¤un-
laflm›fllard›r. Baz› kiflilerde do¤ufltan üç koni tipinden birinde ya da birkaç›nda ha-
fif kusur bulunmaktad›r ve bu renk körlü¤üne yol açmaktad›r. Renk körlü¤ü renk-
leri ay›rt etme yetene¤inin bozulmas›d›r. Renk körlü¤ü, genellikle erkelerde görü-
len, oldukça yayg›n bir rahats›zl›k olup, en fazla görülen tipi, k›rm›z› ile yeflilin
ay›rt edilememesi fleklindedir. Ender görülen baz› vakalarda ise bütün renklerin
ay›rt edilememesi ve dünyan›n siyah - beyaz görülmesi söz konusudur.

Renk körü olan kifliler günlük hayatlar›nda ne gibi sorunlarla karfl›laflabilir? Bu kifliler bu
sorunlar› ne flekilde çözmektedirler? Örnekler vererek tart›fl›n›z. 
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Renk Görme Kuramlar› 
‹nsanlar yüzbinlerce rengi birbirinden ay›rabilmektedir. Göz içerisinde al›c› hücre-
konilerin say›s›n›n do¤ada bulunan renk say›s›na denk gelmedi¤ini ve konilerin
renkleri alg›lamak için say›sal olarak yetersiz say›da oldu¤unu söylemek mümkün-
dür. Bu sebeple, farkl› renklerdeki ›fl›klar kar›flt›r›larak yeni renkler elde edilerek
farkl› renklerin alg›lanmas› sa¤lanmaktad›r. Televizyonlar›n görüntü tüplerinde gö-
rüldü¤ü üzere temel renkler olan k›rm›z›, yeflil, ve mavi ›fl›klar farkl› tonlar› olufl-
turmak üzere birlefltirilebilmektedir. Örne¤in k›rm›z› ve mavi ›fl›klar›n kar›fl›m›ndan
mor; k›rm›z›, yeflil, mavi ›fl›klar›n eflit flekilde kar›flt›r›lmas›ndan ise beyaz renk el-
de edilmektedir. Televizyonlarda da benzer flekilde tüm renklere iliflkin tonlar› ver-
mek için bu ›fl›k kar›fl›mlar› kullan›lmaktad›r. Asl›nda tüplü televizyon ekran›na ya-
k›ndan bak›ld›¤›nda tüm renkleri oluflturan farkl› renklerde küçük ›fl›k noktalar›n›
görmek mümkündür. Bu farkl› dalga boyundaki kar›flt›rma süreci eklemeli renk ka-
r›flt›rma olarak adland›r›l›r (Morris,1999). 

K›rm›z› yeflil ve mavi temel ›fl›k renkleri olarak tan›mlan›r. Di¤er tüm renkleri bu
›fl›k renkleriyle elde etmek mümkündür. Temel renklerden yola ç›karak renklerin
nas›l alg›land›¤›n› aç›klayan en tan›nm›fl kuramlardan biri de Young-Helmholtz kura-
m›d›r. Thomas Young’un ortaya koydu¤u bu kuram Alman fizyolog Hermann von
Helmholtz taraf›ndan gelifltirilmifltir. Helmholtz’a göre göz içerisinde baz› koniler k›r-
m›z›, baz›lar› yeflil, baz›lar› ise daha çok mavi renge duyarl›d›rlar. Beyindeki renk de-
neyimleri ise bu üç renge duyarl› al›c›lardan gelen sinyaller kar›flt›r›larak oluflturul-
maktad›r. Bu renkleri görme kuram› üç renk kuram› olarak adland›r›lmaktad›r. Üç
renk kuram› sonraki y›llarda renk körlü¤üne iliflkin durumu aç›klamakta yetersiz kal-
m›flt›r. Çünkü renk körü olan kifliler mavi-sar› ile k›rm›z› -yeflil renklerini ay›rt etmek-
te zorlanmaktad›rlar. Halbuki Helmholtz k›rm›z›, yeflil ve mavi için ayr› uzmanlaflm›fl
al›c›lar oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu sebeple renk körlerinin yukar›da bahsi geçen
renk çiftlerini görmede neden s›k›nt› yaflad›¤›n› aç›klayamamaktad›r. 

Edward Hering taraf›ndan ortaya konulan karfl›t süreçler kuram›na göre rengin
alg›lanmas›yla ilgili durumu rengin fliddetinden sorumlu siyah-beyaz, rengin to-
nundan sorumlu k›rm›z› ve yeflil renklerle sar› ve mavi renklerle iliflkili üç z›t sü-
reç iflletmektedir. Her süreçte iki farkl› durum oluflmaktad›r. Bu iki durumun ilkin-
de, eflleflmelerde yer alan rengin biri, daha sonra di¤eri alg›lanmaktad›r. Bu efllefl-
melerde görülen k›rm›z›-yeflil, sar›-mavi renklerin her ikisi de ayn› anda alg›lana-
mamaktad›r. Belirli bir renge bak›ld›ktan sonra di¤er renk alg›lanarak bask›n hale
gelmekte ve bu da ardimge ad› verilen durumu aç›klamaktad›r. Örne¤in bir tab-
loyu oluflturan renkler içerisinde k›rm›z› renge uzun bir süre bak›ld›¤›nda yeflil-k›r-
m›z› z›t süreçlerden k›rm›z› uyar›c›lar uyar›l›r. Bu süre içerisinde gri zemine bak›l-
d›¤›nda yorulan k›rm›z› al›c›lar yerine yeflil al›c›lar harekete geçerek k›rm›z› olan
alanlar›n yeflil olarak alg›lanmas›na neden olur. 

‹fi‹TME DUYUSU 
Bir nesnenin hareket ya da tireflimi sesi oluflturur. Bir nesnenin hareketi havadaki
moleküllerin de hareket etmesine ve bas›nç de¤iflimleri ile ses dalgalar›n›n oluflu-
munu sa¤lar. Suya tafl at›ld›¤›nda oluflan dalgalar gibi ses dalgalar› ad› verilen fi-
ziksel uyar›c›lar iflitme duyumuna sebep olmaktad›r. Havada moleküllerinin birbir-
leriyle çarp›fl›p ayr›lmalar› bas›nç de¤iflmeleri oluflturur. Havadaki moleküller s›k›-
flarak ve geniflleyerek enerji iletilir. Frekans ise sesin yüksek mi yoksa alçak m› ol-
du¤unu bir flekilde sesin perdesini belirler. 
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Ses dalgalar›ndaki yo¤unluk ses yüksekli¤i ile ilgili duyumu belirlerken, ses yo-
¤unlu¤u desibel olarak adland›r›l›r. 10 desibellik bir art›fl iflitme gücünde 10 katl›k
bir de¤iflimi, 20 desibellik bir art›fl 100 katl›k de¤iflimi, 30 desibellik art›fl ise 1000
katl› bir de¤iflimi meydana getirir.

‹flitme Süreci 
‹flitme sistemini, kulaklarla birlikte beynin bu konuda uzmanlaflm›fl bölümleri ve
arada iletiflim sa¤layan sinirsel ba¤lant›lar yürütmektedir. Kulaklar, görünen k›s›m-
lar›n›n yan›nda kafatas›n›n içinde yer alan k›sm›yla iflitmede önemli rol oynar. 

D›fl kulak yahut kulak kepçesi fiziksel yap›s›n›n verdi¤i kolayl›kla sesin çevre-
den toplanmas›na yard›mc› olarak sesi iflitme kanal›ndan kulak zar› olarak adlan-
d›r›lan gergin bir zara iletir. Dalga boyu, frekans ve fliddeti gibi özellikleri do¤rul-
tusunda zar› titrefltiren ses dalgalar› ortakulakta bulunan çekiç, örs ve üzengi ola-
rak adland›r›lan üç kemi¤i harekete geçirir. Bu mekanizma sesi iletirken ayn›
zamnda sesin yo¤unlu¤unu da artt›r›r. Orta kulak k›k›rdaktan oluflan bir boflluk-
tur ve görevi kulak zar›n›n tireflimlerinin hava dolu boflluktan di¤er zara, oval gö-
rünüflünden dolay› oval pencere ad› verilern yap›ya aktarmakt›r. Oval pencere iç
kula¤a ve al›c›lara aç›lan kap› rolünü üstlenmektedir. Kulak zar›n›n yüzeyinin
oval pencerenin yüzeyinden büyük olmas› kulak zar›ndaki titreflimin fliddetlene-
rek oval pencereye ulaflmas›n› sa¤lar. Bu noktada oval pencere azalan gücü tele-
fi etme görevini üstlenmektedir. Kula¤›n iç k›sm›nda halka biçiminde kemik bir
tüp olan salyangoz (koklea) ad› verilern içi s›v› dolu k›s›m oval penceredeki titre-
flimlerle harekete geçer. Salyangozun iç yap›s›nda yer alan baziler zar ses titrefli-
mine uygun olarak titreflme yapar. Bu hareket sonucunda korti organ›nda bulu-
nan s›v›n›n içindeki tüy benzeri yap›da olan al›c› görevindeki kirpiksi hücreler
uyar›l›r. Sesin özelliklerine göre titreflme, al›c› sinir hücrelerinin mekanik enerjiyi
elektriksel/sinirsel enerjiye dönüfltürmesiyle beynin sesi alg›lamas› sa¤lan›r (Cü-
celo¤lu,2006)
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Ses Kayna¤›n›n Saptanmas›
Ses kayna¤› nas›l saptan›r? ‹nsanlar gözleri kapal› olsa da sesin nereden geldi¤ini
kolayca tahmin edebilirler. Bu konuda iki aç›klamadan söz etmek mümkündür.
Sesin kulaklara ulafl›m›ndaki zaman fark› ve iki kulak aras›ndaki mesafaden kay-
naklanan durum sesin kayna¤›n› do¤ru flekilde bulmam›za yard›mc› olmaktad›r.
Ses önce k›sa yoldan yak›n kula¤a daha sonra da di¤er kula¤a ulaflmaktad›r. Sesin
iki kula¤a ulaflmadaki zaman fark› sesin kayana¤›n› bulmay› kolaylaflt›rmaktad›r.
Sesin kulaklara hangi fliddette ulaflt›¤› da sesin kayna¤›n› bulmada bir ipucu olufl-
turmaktad›r. Sesin kayna¤›na yak›n olan kulak, sesi di¤er kula¤a k›yasla daha flid-
detli olarak almakta ve kayna¤›n yerini saptamak kolaylaflmaktad›r. Ses tam karfl›-
dan ya da tepeden iki kula¤a ayn› flekilde ulaflt›¤›nda ise kayna¤› saptamak kolay
olmamaktad›r. Bu durumda bafl iki yana ya da yukar› afla¤› hareket ettirilerek se-
sin kayana¤›na iliflkin ipuçlar› aranmaktad›r. 

Ses kayna¤›n›n uzakl›¤›n› anlamada sesin yans›yarak ilerleme özelli¤inin etkisi
öenmli rol oynamaktad›r. Sesin daha yank›l› olmas› sesin kayna¤›n›n daha uzakta
oldu¤unu göstermektedir. 

Sesin ne yönde hareket etti¤ini anlamak için gözlerin aç›k olmas›na gerek yok-
tur. Caddede hareket eden bir araban›n sesi önce bir kula¤a, sonra di¤er kula¤a
ulaflarak hareket hissini oluflturdu¤u gibi bu durum Doppler etkisi ad› verilen olay-
la aç›klanabilmektedir. Araban›n hareket etti¤i yöndeki ses dalgalar› araban›n h›-
z›yla iliflkili olarak bas›nç alt›nda s›k›flma gösterirler. Ters yöndeki ses dalgalar›
araban›n h›z›yla ilintili bir flekilde daha gevflek durumdad›rlar. Kulaklar›m›z bu
noktada ses dalgalar›nn durumunu alg›lay›p hareket ile ilgili duyumu sa¤larlar
(Cücelo¤lu,2006). 

Yüksek desibelli sesler kula¤a ne flekilde zarar verebilir? Tart›fl›n›z

K‹MYASAL DUYULAR

Tat ve Koku Duyusu
Tat ve koku duyusu ayn› zamanda uyaranlar› di¤er duyularadan farkl› olarak kim-
yasal maddeler oldu¤undan kimyasal duyular olarak da adland›r›l›rlar. Vücudu-
muzda tat alma organ› dilimizdir. Dilin yanlar›nda arkas›nda ve g›rtlakta yer alan
tat al›c›lar›, tükürük içersinde çözülerek s›v›laflm›fl yiyeceklerdeki kimyasal madde-
leri duyumlayabilmektedir. Dil üzerinde yer alan papilla ad› verilen yumrular
20’den fazla tat alma hücresini bar›nd›ran tat alma tomurcuklar›n› içerir. Tat tomur-
cuklar›n›n say›s› yaflla birlikte azalmaktad›r. Dört temel tat olan tatl›, tuzlu, ac› ve
ekflidir. Baz› tat al›c›lar› çok belirgin olmasa da belirli tatlara daha yatk›nd›rlar. Ba-
z› tat al›c›lar› tatl›ya, baz›lar› ekfliye, baz›lar› ise ac›ya daha duyarl›d›r. Dilin uç k›s-
m› tatl›, dilin gerisi tuzlu, ekfli ve ac›ya daha duyarl› durumdad›r. 

Tat duyumu da bir süre sonra duyusal uyum gösterir. Yedi¤imiz tuzlu yiyecekle-
rin tad› belli bir süre sonra ayn› duyumu yaratmaz. Bunun yan›nda belli bir tada ma-
ruz kal›nd›¤›nda karfl›t uyum denilen süreçte bir tat di¤er tatlara ilflkin duyumu etki-
leyebilir. Taze enginar yenildikten sonra di¤er yiyeceklerin tatl› olarak alg›lanmas›,
difllerin f›rçaland›ktan sonra portakal suyunun tats›z gelmesi bu duruma örnek ola-
rak verilebilir (Morris,1999). Bunun yan›nda bireylerin yaflad›¤› çevre ve toplumsal
al›flkanl›klar yemek yeme ve tat alma durumunu flekillendirir. Farkl› ülkelerin ve kül-
türlerin damak tatlar› di¤er insanlar taraf›ndan pek de hofl karfl›lanmayabililr. 
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Bütün canl›lar›n etraf› koku-
larla çevrilidir. Koku düflünme
biçimini, verilen tepkileri, ve his-
lerimizi de etkileyebilmektedir.
Al›nan nefes ile burun etraf›m›z-
daki kokular› alg›layan bir sen-
sör gibi çal›flmaktad›r ve toplad›-
¤› bilgiyi do¤rudan beyne iletir.

Burundan çekilen hava ile
birlikte beyin taraf›ndan koku al-
g›lan›r. Solunan havan›n ço¤u
akci¤erlere gitmektedir. Ancak
bunun %5’i hemen beynin he-
men alt›nda yer alan burnun üst
k›sm›na gider. Burada nemli do-
ku katmanlar› geçen havay› ›s›-
t›r.Koku molekülleri mukozada
çözülür ve k›ll› al›c›lara tak›l›r-
lar.. Posta pulu büyüklü¤ündeki
bir alanda yaklafl›k 5 milyon ko-

ku hücresi bulunur. Koku hücreleri molekülleri alg›lamak üzere haz›r beklerler.
Kokuyu molekülün flekli belirler. Farkl› flekiller farkl› kokular olarak alg›lan›r.

Yiyeceklerin tad›n›n alg›lanmas›nda koku alma duyusu da önemli bir görev üst-
lenmektedir. So¤uk alg›nl›¤› sebebiyle burnumuz t›kand›¤›nda yiyeceklerin pek
lezzetli gelmedi¤i bilinmektedir. Burun ayn› zamanda koku alma sayesinde yiye-
ceklerin durumu hakk›nda bilgi vermektedir. Hofl kokular› duymak yiyeceklerin
ifltah aç›c› hale gelmesini sa¤lar. Bunun yan›nda bozulmufl bir yiyece¤in kokusu o
yiyecekten kaç›nma davran›fl›n› meydana getirir. Koku alma sayesinde bize zarar
verebilecek yiyeceklerden uzak durarak hayatta kalma flans›m›z› artt›r›r›z. Öte yan-
dan yemeklere baharat koymak hem dili hem de burnu daha zengin bir biçimde
uyararak yemeklerden daha fazla tat almaya yöneliktir.

K‹NESTET‹K DUYULAR
Bu duyular hareketlerimizin h›z› ve yönü hakk›nda bilgi sa¤lamaktad›r. Kaslar›n
hareketi pozisyonu, kas ve eklemlerdeki gerilime iliflkin bilgi, bu duyu sayesinde
elde edilir. Kaslar ve kaslar› kemiklere ba¤layan kirifl ad› verilen k›s›mlarda yer
alan sinir uçlar› kaslar›n durumu hakk›nda sürekli bir geri bildirim sa¤lamaktad›r.
Bu duruma iliflkin bilgiler sürekli olarak omurilik vas›tas›yla beyine ulaflarak bire-
yin hangi pozisyonda oldu¤una iliflkin bilgiler verir. 

Denge Duyumu
Bedenimizde, bedenin h›z› ve yönü ile ilgili denge duyusunun yan›nda ileri-geri,
afla¤›-yukar› hareketler ve yerçekimi hakk›nda bilgi sa¤layan denge duyular› bu-
lunmaktad›r. Denge organlar›ndan gelen duyumlar beyinci¤e iletilerek uygun tep-
kiler için bu duyumlar analiz edilir.

Hareket Duyumlar›
Araç tutmas› olarak bilinen durum, asl›nda denge organlar›n›n yol açt›¤› bir rahat-
s›zl›kt›r. Baz› araflt›mac›lar bu durumun görsel bilgi ve denge duyumu aras›ndaki
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farkl›l›ktan olufltu¤unu ileri sürerler. Örne¤in sürekli salland›¤›n›z bir otobüs yol-
cu¤ulunda kitap okurken görsel bilgi ve denge durumu aras›ndaki farkl›l›k araç
tutmas›na neden olabilecektir. Bir uçak ya da araba içinde hareket ediyormufl gibi
çekilen asl›nda hareket etmeyen bir film izlendi¤inde dengeyi sa¤layan içkulakta-
ki organlar hareketin olmad›¤› konusunda uyar›mlar gönderse de görsel bilgi ara-
c›n hareket etti¤inine dair bilgiyi iletti¤i için hareket hissi yaflanmaktad›r.

DOKUNMA (DER‹) DUYULARI
En genifl duyu organ› olan derinin görevi vücudu çevreden korumak, vücut s›v›la-
r›n› içerde tutmak, vücut ›s›s›n› uygun düzeyde muhafaza etmektir. Derideki al›c›-
larla dokunma, bas›nç, s›cakl›k ve a¤r› gibi mekanik duyular alg›lan›r. A¤r›, vücu-
dumuza yönelik zararl› etkilere karfl› bizi bilgilendirmeye ve uyarmaya yarar. Me-
kanik al›c›lar›n en önemlisi bas›nç duyusunu alan Pacini cisimci¤idir. Pacini cisim-
ci¤i deri alt›na ve iç organlar›n duvarlar›na yerleflmifltir. Bas›nç de¤iflmelerini alg›-
lamam›z› sa¤lar. Dokunma duyusunu alan al›c›lar Meissner cisimci¤i ve Ruffini ci-
simci¤idir. Bunlar parmak uçlar› ve dudaklarda yo¤un olarak bulunur, cismin ni-
teli¤ini alg›lamam›z› sa¤lar. Deride s›cak duyusunu almam›z› sa¤layan Ruffini ci-
simci¤idir. Bu reseptörler çabuk yorulur. Deride bulunan k›l kökü al›c›lar› bir çe-
flit dokunma al›c›lar›d›r. Hafif bir dokunma duyular›nharekete geçmesini sa¤lar.
Serbest sinir uçlar›, en az özelleflmifl al›c›lar olup derinin her taraf›nda ve di¤er do-
kularda bulunur ve a¤r› duyusunu al›rlar.

Vücuda flekil ve bütünlük kazand›rmada etkili olan deri alt›ndaki yap›lar› kimya-
sal ve fiziksel etkilerden korur. Epidermisin alt tabakalar›nda üretilen renk maddesi
mor ötesi ›fl›nlan emerek vücudu güneflin zararl› etkilerinden korumaktad›r. Günefl-
te kal›nd›¤›nda deri renginin koyulaflmas›, derideki renk hücrelerinin korunma ama-
c›yla üretti¤i renk maddesinden ileri gelmektedir. Bu maddeler günefl ›fl›nlar›n›n alt
tabakalara geçerek zarar vermesini önlemektedir. Deri ayn› zamanda ter bezleri yar-
d›m›yla boflalt›ma yard›mc› olurken, ya¤ bezleri, ter bezleri ve kan damarlar› arac›l›-
¤›yla vücut s›cakl›¤›n›n sabit kalmas›nda önemli bir rol üstlenmektedir.
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Davran›fllar›n temelini oluflturan duyusal süreç-

leri tan›mlamak.

Vücudumuz ço¤u zaman fark›nda olabildi¤imiz
ya da olmad›¤›m›z tepki ve davran›fllar meydana
getirir. Çevrede yer alan ses, tat, koku, dokunma
ile bilgiler duyusal izlenimlerdir. Bu bilgiler çev-
reden duyu organlar› arac›l›¤›yla toplan›r ve kifli
taraf›ndan tüm bu bilgilere anlam kat›l›r. Duyu
organlar› taraf›ndan elde edilen bilgiler de¤er-
lendirilip uygun davran›fl tepkileri oluflturulmak-
tad›r. Duyular›n harekete geçmesinde çevresel
uyaranlar› nas›l de¤erlendirdi¤iniz önemlidir.
Davran›fllar›n oluflmas› için öncelikli olarak bir
duyusal girdinin olmas› gerekmektedir. Bu duy-
gusal girdilerin de¤erlendirilme flekli davran›fl›n
fleklini de de¤ifltirmektedir. ‹nsanlar çevrelerin-
den bilgiyi görme, iflitme, tat, koku ve dokunma
duyular› ile toplamaktad›rlar. Bunun yan›nda ki-
nestetik duyu, kaslar, kirifller ve eklemlerde yer
alarak kol ve bacaklar›n pozisyonu, kaslar›n ge-
rilimi hakk›nda bilgiler verirler. Al›c› hücreye ula-
flan enerjinin fark oluflturan bir etki yaratabilme-
si için uygun ve yeterli seviyede olmas› gerek-
mektedir. Herhangi bir duyum oluflmas› için ge-
reken minimum fiziksel enerji fliddeti mutlak eflik
olarak adland›r›lmaktad›r. Vücudumuz çevre ko-
flullar›na en iyi flekilde uyum sa¤lar. Duyusal

uyum olarak adland›r›lan bu süreçte uyar›c›n›n
fliddetinin de¤iflmedi¤i durumlarda uyar›lan du-
yu organ› duyarl›l›¤›n› yitirmektedir. Uyar›c›daki
farkl›l›¤› anlama ad›na gerçekleflecek en düflük
uyar›c› de¤iflikli¤ine fark efli¤i ad› verilmektedir.
Bilinçli fark›ndal›k düzeyi ve duyusal eflik alt›n-
da kalan d›flsal uyar›mlar eflikalt› alg› olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Çevremizde gerçekleflen baz›
uyaranlar asl›nda bilinçli olarak alg›layamad›¤›-
m›z de¤erlere sahiptir. Bu tarz uyaranlar›n bilinç-
li olarak hissedilemese de potansiyel davran›flla-
r› etkileyip etkilemedi¤i araflt›rmalar›n konusu
olmufltur. 

Görme ve görsel duyular›n çal›flma amaç ve pren-

siplerini aç›klamak.

Çevreden bilgi edinme ad›na insanlar›n kullan-
d›¤› en etkin duyu görme duyusudur. Görme ifl-
leminin temel organ› olan göz vücudun d›fl›nda

olup biten olaylar› kavramakla görevli olup ana
hatlar›yla bir foto¤raf makinesine benzemekte-
dir. Kornea ad› verilen saydam tabaka gözün ön
k›sm›n› kaplamaktad›r. Göz bebe¤i denilen aç›k-
l›k ve bunu çevreleyen renkli tabaka (iris) kor-
nean›n arkas›nda yer al›r. Gözün arka iç k›sm›n›
retina denilen bir tabaka kaplamaktad›r. Bu ta-
baka foto¤raf filmine benzetilmektedir. Göz re-
tinas›nda görme ifllevinden sorumlu al›c› hücre-

ler bulunmaktad›r. Retina üzerinde bulunan iki
çeflit al›c› hücre, flekillerinden ötürü çubukçuk-
lar ve koniler olarak adland›r›l›r. Çubukçuk ve
koni hücreleri üzerlerine gelen ›fl›¤› elektrik uya-
r›lar› flekline çevirir. Gözümüzde, göz sinirinin
göze girdi¤i yere kör nokta denir. Görmede
uyum süreci çubukçuk ve konilerin duyarl›l›¤›-
n›n de¤iflmesiyle meydana gelmektedir. Görsel
sinirler mesajlar› beyinde farkl› yönlere iletirler.
Öte yandan beyne gelen duyusal mesajlar pek
çok farkl› alanda ayn› zamanda ifllenmektedir.
Bununla ilgili örnek davran›fllar prosopagnosia
ad› verilen yüz tan›ma hastal›¤› olan kiflilerin
davran›fl flekillerinde ortaya ç›kmaktad›r. Göze
gelen ›fl›k renk duyumunu flekillendirmektedir.
Göze gelen ›fl›¤›n dalga boyuna göre de¤iflen
farkl› renkler renk tonlar› olarak adland›r›l›r. Bir
renk tonunun canl›l›¤›n› ifade etmede doygun-
luk kavram› kullan›l›r. ‹nsanlar yüzbinlerce ren-
gi birbirinden ay›rabilmektedir. Belirli bir renge
bak›ld›ktan sonra di¤er renk alg›lanarak bask›n
hale gelmekte ve bu da ardimge ad› verilen du-
rumu aç›klamaktad›r.

‹flitme duyusunun çal›flma fleklini ve iflitme süre-

cini betimlemek.

Bir nesnenin hareket ya da titreflimi sesi olufltu-
rur. Bir nesnenin hareketi havadaki moleküllerin
de hareket etmesine ve bas›nç de¤iflimleri ile ses
dalgalar›n›n oluflumunu sa¤lar. Ses dalgalar› ad›
verilen fiziksel uyar›c›lar iflitme duyumuna sebep
olmaktad›r. Frekans sesin yüksek mi yoksa alçak
m› oldu¤unu bir flekilde sesin perdesini belirler.
‹flitme sistemini, kulaklarla birlikte beynin bu ko-
nuda uzmanlaflm›fl bölümleri ve arada iletiflim
sa¤layan sinirsel ba¤lant›lar yürütmektedir. ‹flit-
me sürecinde sesin özelliklerine göre titreflme,
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al›c› sinir hücrelerinin mekanik enerjiyi elektrik-
sel/sinirsel enerjiye dönüfltürmesiyle beynin sesi
alg›lamas› sa¤lan›r Sesin kulaklara ulafl›m›ndaki
zaman fark› ve iki kulak aras›ndaki mesafaden
kaynaklanan durum sesin kayna¤›n› do¤ru flekil-
de bulmam›za yard›mc› olmaktad›r. Ses kayna¤›-
n›n uzakl›¤›n› anlamada sesin yans›yarak ilerle-
me özelli¤inin etkisi önemli rol oynamaktad›r.
Caddede hareket eden bir araban›n sesi önce bir
kula¤a, sonra di¤er kula¤a ulaflarak hareket his-
sini oluflturdu¤u gibi bu durum Doppler etkisi
ad› verilen olayla aç›klanabilmektedir. 

Tat ve koku gibi kimyasal duyular›n çal›flma

amaç ve prensiplerini aç›klamak.

Tat ve koku duyusu ayn› zamanda uyaranlar› di-
¤er duyulardan farkl› olarak kimyasal maddeler
oldu¤undan kimyasal duyular olarak da adland›-
r›l›rlar. Vücudumuzda tat alma organ› dilimizdir.
Dilin yanlar›nda arkas›nda ve g›rtlakta yer alan
tat al›c›lar›, tükürük içersinde çözülerek s›v›lafl-
m›fl yiyeceklerdeki kimyasal maddeleri duyumla-
yabilmektedir. Dil üzerinde yer alan papilla ad›
verilen yumrular 20’den fazla tat alma hücresini
bar›nd›ran tat alma tomurcuklar›n› içerir. Farkl›
ülkelerin ve kültürlerin damak tatlar› di¤er insan-
lar taraf›ndan pek de hofl karfl›lanmayabilir. Ko-
ku düflünme biçimini, verilen tepkileri, ve hisle-
rimizi de etkileyebilmektedir. Yiyeceklerin tad›-
n›n alg›lanmas›nda koku alma duyusu da önem-
li bir görev üstlenmektedir. Koku alma sayesinde
bize zarar verebilecek yiyeceklerden uzak dura-
rak hayatta kalma flans›m›z› artt›r›r›z. 

Kinestetik duyular›n çal›flma amaç ve prensiple-

rini ortaya koymak.

Bu duyular hareketlerimizin h›z› ve yönü hak-
k›nda bilgi sa¤lamaktad›r. Kaslar›n hareketi po-
zisyonu, kas ve eklemlerdeki gerilime iliflkin bil-
gi, bu duyu sayesinde elde edilir. Bedenimizde,
bedenin h›z› ve yönü ile ilgili denge duyusunun
yan›nda ileri-geri, afla¤›-yukar› hareketler ve yer-
çekimi hakk›nda bilgi sa¤layan denge duyular›
bulunmaktad›r. Araç tutmas› olarak bilinen du-
rum, asl›nda denge organlar›n›n yol açt›¤› bir ra-
hats›zl›kt›r. 

Dokunma duyusunu ve ifllevine iliflkin faktörleri

tan›mlamak.

En genifl duyu organ› olan derinin görevi vücu-
du çevreden korumak, vücut s›v›lar›n› içerde tut-
mak, vücut ›s›s›n› uygun düzeyde muhafaza et-
mektir. Derideki al›c›larla dokunma, bas›nç, s›-
cakl›k ve a¤r› gibi mekanik duyular alg›lan›r. A¤-
r›, vücudumuza yönelik zararl› etkilere karfl› bi-
zi bilgilendirmeye ve uyarmaya yarar. Vücuda
flekil ve bütünlük kazand›rmada etkili olan deri
alt›ndaki yap›lar› kimyasal ve fiziksel etkilerden
korur.
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1. Göz sinirinin göze girdi¤i, görmeye karfl› duyars›z
olan bölgeye ne ad verilir?

a. Kornea
b. ‹ris
c. Kör nokta
d. Çubukçuk
e. Koni 

2. Herhangi bir duyum oluflmas› için gereken mini-
mum fiziksel enerji fliddetine ne ad verilir? 

a. Duyu efli¤i 
b. Duyusal eflik 
c. Sabit eflik 
d. Fark efli¤i
e. Mutlak eflik 

3. Baz› uyaranlar bilinçli olarak alg›layamad›¤›m›z de-
¤erlere sahiptir. Bu tarz uyaranlara ne ad verilir?

a. Mutlak alg› 
b. Eflikalt› alg› 
c. Fark alg›s›
d. Duyusal alg›  
e. Sabit alg› 

4. Gözde yer alan al›c› hücrelerden hangisi renklere
de¤il de karanl›k ve ayd›nl›¤a tepki verecek flekilde ça-
l›fl›r?

a. ‹ris
b. Fovea
c. Kornea
d. Koni
e. Çubukçuk

5. Bir renk tonunun canl›l›¤›n› ifade etmede hangi kav-
ram kullan›l›r?

a. Doygunluk
b. Parlakl›k
c. Sabitlik 
d. Ak›c›l›k
e. Yans›ma

6. Televizyonlar›n görüntü tüplerinde görüldü¤ü üzere
temel renkler olan k›rm›z›, yeflil, ve mavi ›fl›klar farkl›
tonlar› oluflturmak üzere birlefltirilebilmektedir. Bu fark-
l› dalga boyundaki kar›flt›rma süreci nas›l adland›r›l›r?

a. Artt›rmal› renk kar›flt›rma 
b. Ç›karmal› renk kar›flt›rma
c. Eklemeli renk kar›flt›rma 
d. Mutlak renk kar›flt›rma 
e. Sabit renk kar›flt›rma 

7. Belirli bir renge bak›ld›ktan sonra di¤er z›t bir ren-
gin alg›lanarak bask›n hale gelme durumuna ne ad ve-
rilir?

a. Mutlak imge 
b. Karfl›t imge
c. Z›t imge
d. Ardimge 
e. Sabit imge  

8. Afla¤›dakilerden hangisi dilde farkl› tat duyumlar›
aras›nda yer almaz?

a. Tatl› 
b. Ac› 
c. Baharatl› 
d. Ekfli 
e. Tuzlu

9. Afla¤›dakilerden hangisi derinin ifllevleri aras›nda
yer almaz?

a. Vücuda flekil ve bütünlük kazand›rma
b. Alt›ndaki yap›lar› kimyasal ve fiziksel etkilerden

koruma
c. Boflalt›ma yard›mc› olma
d. Vücut s›cakl›¤›n›n sabit kalmas›n› sa¤lama 
e. Dengesel faaliyetlere katk› sa¤lama

10.Afla¤›dakilerden hangisi deride s›cak duyusunu al-
mam›z› sa¤layan yap›d›r?

a. Ruffini cisimci¤i 
b. Meissner cisimci¤i
c. Pacini cisimci¤i
d. Hering cisimci¤i 
e. Helmholtz cisimci¤i

Kendimizi S›nayal›m
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fiiflmanl›k Körlük Riskini Art›r›yor

22.04.2011 
ve yüzde 95 oran›nda körlük riski yaratan göz has-

tal›¤› da eklendi.

Prof. Dr. Hüsnü Güzel, görmemizin yüzde 90’›n›n mey-
dana geldi¤i sar› nokta tabakas›n›n ifllevinin bozulmas›
ile oluflan ve halk aras›nda 50 yafl sonras› hastal›¤› ola-
rak bilinen Sar› Nokta (makula dejenarasyonu)’n›n gö-
rülme oran›n›n son y›llarda artt›¤›n›, bunun nedenlerin-
den birinin de obezite sorununun artmas› oldu¤unu
aç›klad›.
Prof. Dr. Güzel, “Kiflinin yafl› ve kal›t›msal özelliklerinin
yan› s›ra kilosu da bu hastal›¤› yak›ndan ilgilendiriyor.
Hareketsiz yaflam ve düzensiz beslenme flekli nedeniy-
le obezitenin, Türkiye’de de önümüzdeki y›llar›n çok
önemli bir sa¤l›k sorunu olaca¤› biliniyor. fiiflmanl›k
oksidatif stresi art›rarak görme merkezimiz olan sar›
noktaya zarar verebilir. fiiflmanlarda sar› nokta hastal›-
¤›n›n daha s›k görülmesindeki di¤er bir neden de iltiha-
b›n bir göstergesi olan C-reaktif proteinin (C-RP) rolü-
dür. fiiflmanlarda, C-RP yüksekli¤inin varl›¤› iltihab›n
bu grupta daha s›k görülmesine neden olabilir. Bu da
kandaki A vitamininin fliflmanlarda azalmas› sonucunu
do¤urabilir” dedi.

Sigaray› B›rakmak fiart!

Yafla ba¤l› sar› nokta hastal›¤›n›n esas risk etkenlerinin
bafl›nda yafl ve kal›t›msal özellikler geliyor. Hipertansi-
yon, sigara, beslenme flekli, lipid-kolesterol yüksekli¤i,
günefl ›fl›¤›na uzun süre maruz kalman›n hastal›¤›n di-
¤er risk faktörleri oldu¤unu dile getiren Prof. Dr. Güzel,
hastal›ktan korunma yöntemlerini flöyle anlatt›: “Hasta-
l›¤›n en önemli risk etkenleri, yafl ve kal›t›md›r. Bu iki

etkeni ortadan kald›rmak mümkün de¤il. Fakat di¤er
risk etkenleri kontrol alt›na al›nabilir. Örne¤in hastan›n
hipertansiyonu varsa regüle edilebilir. Sigara içiyorsa si-
garay› b›rakmas› gerekir. Günefl için filtreli günefl göz-
lü¤ü kullanmas› tavsiye edilir. Beslenmede ise Akdeniz
diyeti önerilir. Tereya¤›, k›rm›z› et ve kolesterol içeren
yiyeceklerden uzak durmas› gerekir.
Görme kayb›, ani görme kayb›, cisimleri, çizgileri e¤ri
veya k›r›k görme, görme kalitesinde bozulma, ›fl›k çak-
mas›, renk görmede bozukluklar ve göz önünde oluflan
karart›lar, hastal›¤›n belli bafll› belirtileridir.”

A¤r›s›z Tedavi

Hastal›¤›n teflhisinde damlal› göz dibi muayenesi, anjio
ve son y›llarda önem kazanan sar› nokta tomografisi
uyguland›¤›n› belirten Prof. Dr. Güzel, hastal›¤›n teda-
visine yönelik flu bilgileri verdi: “Hastal›¤› koruyucu te-
davi ve yüzde 90 baflar› sa¤lanan göz içine i¤ne tedavi-
si ile tedavi edilebiliyor. Baz› seçilmifl olgularda ise i¤-
ne tedavisinin yan›nda foto-dinamik tedavisi de uygula-
yarak tedavi ediliyor.’’
Prof. Dr. Hüsnü Güzel, koruyucu tedavide anti-oksidan
A, C, E vitaminleri ve çinko kullan›ld›¤›n› belirtti. Prof.
Dr. Güzel: “Fotodinamik tedavide ise önce toplarda-
mardan özel bileflimde verteporfin ad›nda bir ilaç veri-
liyor, 15 dakika sonra düflük fliddette bir lazer uygula-
n›yor. Göz içine enjeksiyon veya i¤ne tedavisini dam-
layla uyuflturarak yap›l›yor, hasta a¤r› hissetmiyor. Göz
içine i¤ne yoluyla ilaç verilmesi yönteminde yüzde 90’›n
üzerindeki baflar› oran›yla oldukça iyi sonuçlar al›n›yor.
Yafla ba¤l› sar› nokta hastal›¤›n›n ›slak tipinde uygula-
nan fotodinamik tedavi yönteminde ise baflar› oran›
yüzde 60-70 aras›nda de¤ifliyor” dedi.
Prof. Dr. Güzel, hastal›¤›n erken teflhisinin önemine
de¤inerek, herkesi rutin olarak 40 yafl›ndan sonra iki
y›lda bir damlal› göz dibi muayenesi yapt›rmas› gerek-
ti¤i konusunda uyard›. 

Kaynak: http://www.hurriyetaile.com/saglik/hastalik-
lar/sismanlik-korluk-riskini-artiriyor_3288.html?utm_so-
urce=hurriyetai le&utm_medium=landinggoog-
le&utm_campaign=google-anahaber-buton

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gözün Yap›s› ve Çal›flmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

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

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duyusal Süreçler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gözün Yap›s› ve Çal›flmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Renkleri Görme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Renk Görme Kuramlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Renk Görme Kuramlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Duyular” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dokunma Duyusu” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dokunma Duyusu” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

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

Kör noktan›n oluflma sebebi, bir fleklin görüntüsünün,
oanda tam kör noktan›n üzerine düflmesi ve sol göz ta-
raf›ndan alg›lanamamas›d›r. Bizim günlük hayatta bu
durumu farketmeyiflimizin sebebi ise di¤er gözümüzün
bu flekli farkl› bir aç›dan görüyorolmas› ve görüntünün
kör nokta üzerine gelmeyerek beyine iletilmesidir. Bu
sayede bir gözümüz taraf›ndan alg›lanamayan görüntü-
yü,di¤er gözümüz alg›lar. Beyin ise bu yapbozun par-
çalar›n› birlefltirerek, bize eksiksiz bir görüntü sa¤lar.
Bir flekilde iki göz koordineli bir biçimde çal›flarak bir-
birlerinin eksiklerini kapatarak bu alandaki eksikli¤i bi-
ze hissettirmemektedirler. 

S›ra Sizde 2

Karanl›k bir odada daha iyi görmek için ›fl›¤a hassasla-
flan gözlerde parlak ›fl›¤a ç›k›ld›¤›nda çubukçuk ve ko-
niler ›fl›¤a daha duyarl› hale gelirler. Karanl›k bir ortam-
dan ç›k›ld›¤›nda t›klar›nda, ayd›nl›k ortamdaki parlak
›fl›k gözü al›r. Bu noktada tüm sinir hücreleri ayn› anda
uyar›lmaktad›r. Bu süreçte gözlerin k›s›lmas›, göz ka-
paklar›n›n kapat›larak irisin daralt›lmas› ve gözbebe¤i
ile retinaya düflen ›fl›k miktar› azalt›larak çubukçuk ve
ve konilerin daha az duyarl› olmas› sa¤lan›r. E¤er göz-

ler heryerde sabit flekilde hiçbir refleks tepki ortaya
koymadan görmeye çal›flsayd› ya karanl›kta hiçbir fley
göremeyecek yada ›fl›k fazla oldu¤unda sürekli gözleri-
miz kamaflacak ve afl›r› uyar›lma sonucunda görme ka-
y›plar› ile karfl› karfl›ya kalabilecektik. Bu aflamada göz-
lerin kapat›larak ve k›s›larak uyum sa¤lama süreci ger-
çeklefltirilmesi bizi bu olas› tehlikeden korumaktad›r.

S›ra Sizde 3

Renk körü olan kifliler günlük hayatta baz› s›k›nt›lar ya-
flayabilmektedirler. Renkli zeminde yer alan baz› ra-
kamlar› okuyamamak gibi durumlar bu insanlar için s›-
k›nt› yaratabilmektedir. Renk körü olan kifliler k›rm›z›
ve yeflil trafik ›fl›klar›n› net olarak ay›rt edemezler. Fa-
kat bu kifliler eski ö¤renmelerine dayanarak üstteki ›fl›-
¤›n dur, alttaki ›fl›¤›n ise geç anlam›na geldi¤ini bildik-
leri için güvenli bir biçimde araba kullanabilirler. Renk
körlü¤ünün aç›¤a ç›kar›lmas› ve ayr›ca renk körlü¤ü
veya renk görme bozuklu¤unun tipinin belirlenmesine
yarayan pek çok test vard›r. Teflhiste en kolay yol, renk-
li iplikleri kar›flt›r›p, flah›stan renkleri grupland›rarak
ay›rmas›n›n istenmesidir. Renk görme ile ilgili problemi
olanlar, bu ifllemi beceremezler. Renk körlü¤ünü tefl-
histe özel olarak ayr›ca baz› levhalar da kullan›lmakta-
d›r. Bu levhalar renkli noktalardan yap›lm›flt›r. Renkli
noktalar›n içine ise renk körlü¤ünü veya renk görme
bozukluklar›m ortaya ç›karacak flekilde özel olarak
renkli say›lar, flekiller veya harfler yerlefltirilmifltir. Renk
görme problemi olan kifliler bu harf, flekil veya say›lar›
ay›rt edememektedir. 

S›ra Sizde 4

Uzmanlar 85 desibel üzerindeki sese sürekli maruz kal-
man›n tehlikeli oldu¤unu ifade etmektedirler. Yüksek
fliddette sese ne kadar uzun süre maruz kal›n›rsa, iflit-
mede o kadar fazla hasar oluflur. Ayn› zamanda kifli ses
kayna¤›na ne kadar yak›nsa, o kadar fazla etkilenilmek-
tedir. Silah sesi ve benzeri yüksek sesler yak›ndaki kifli-
lerin iflitmesinde hasar meydana getirebilir. Gençlerde
son y›llarda yap›lan araflt›rmalar önemli ölçüde iflitme
ile ilgili sorunlar› ortaya koymaktad›r. Çok gürültülü
diskolar ve kulakl›klarla yüksek sesli müzik dinlemek
bunun sebebi olarak görülmektedir. Gürültüye maruz
kal›nd›ktan sonra ortaya ç›kan kulak ç›nlamas› ço¤un-
lukla kal›c›d›r. fiayet çok gürültülü bir ortamda çal›fl›l›-
yorsa, iflitme koruyucular› kullan›lmas› gerekir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Alg›y› tan›mlayabilecek ve alg›n›n örgütlenme ilkelerini çeflitli görsel ve iflit-
sel uyaranlarda uygulayabilecek,
Alg›sal de¤iflmezlikleri aç›klayabilecek,
Uzakl›k ve derinli¤i alg›lamada kullan›lan alg›sal ipuçlar›n› ay›rt edebilecek,
Alg›n›n nas›l aktif bir biliflsel süreç oldu¤unu aç›klayabilecek,
Alg›n›n geliflim ve ö¤renme sürecini ortaya ç›karmak için gelifltirilen araflt›r-
ma modellerini özetleyebileceksiniz. 

•

‹çerik Haritas›

• Alg›
• Görünürde hareket
• Gestalt
• Fi fenomeni
• Alg›sal örgütlenme
• Analiz-sentez

• Alg›sal de¤iflmezlik
• Seçici yetifltirme deneyleri
• Tek göze ba¤l› ipuçlar›
• Görsel uçurum deneyleri
• ‹ki göze ba¤l› ipuçlar›
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• ALGININ TANIMI VE ÖRGÜTLENME
‹LKELER‹

• ALGISAL DE⁄‹fiMEZL‹KLER
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• ALGIDA B‹L‹fiSEL SÜREÇLER
• ALGISAL GEL‹fi‹M VE Ö⁄RENME

4
PS‹KOLOJ‹YE G‹R‹fi



ALGININ TANIMI VE ÖRGÜTLENME ‹LKELER‹ 
Alg›, duyumlarla elde edilen verilerin örgütlenmesi ve böylelikle anlamland›r›lma-
s› sürecidir. Bir bak›ma alg›y›, duyumsal süreçte edinilen hammaddeyi iflleme sü-
reci gibi görebiliriz. Bundan anlafl›labilece¤i üzere alg› denen biliflsel sürecin ger-
çekleflmesi için duyumsal bilgiler gereklidir. Yani duyum olmaks›z›n alg›dan bah-
sedilemez. Ama di¤er yandan alg›y› duyuma indirgeyemeyiz. Özetle, alg›n›n ger-
çekleflmesi için duyum gereklidir ama yeterli de¤ildir. Alg›, tan›m› gere¤i daima
duyumsal yaflant›lardan gelen hammaddeyi örgütleme ve anlamland›rmay› kapsar.
Masam›n üstündeki kaleme bakt›¤›mda, retinama farkl› dalga boyundaki ve farkl›
genifllikteki ›fl›k dalgalar› düfler; ama gördü¤ümüz tek tek bu ›fl›k dalgalar› de¤il,
kalemdir. Ayn› flekilde duydu¤umuz fley, kula¤›m›za gelen ses dalgalar› de¤il, o
ses dalgalar›n›n bir örüntüsüdür; bir müzik parças›n›n melodisi gibi (Gray, 1999). 

Duyusal girdileri yorumlama süreci olarak alg›, yaflan›lan kültürden, kiflisel de-
neyimlerden, kiflisel beklentilerden ve o anda içinde bulunulan güdüsel durumdan
ba¤›ms›z olamayaca¤› için kaç›n›lmaz olarak öznel bir süreçtir. Yani, iki kiflinin, ay-
n› duyumsal girdiyi, sözü edilen öznel faktörlerden dolay› farkl› biçimde anlamlan-
d›rmas› mümkündür. Örne¤in ayn› futbol maç›n› seyreden taraftarlar›n söz konusu
bir pozisyonun ofsayt olup olmad›¤›nda anlaflamamas› gibi (Uba ve Huang, 1999).

fiekil 4.1’i inceleyiniz. Bu flekil temelinde alg›n›n gerçekli¤i anlamland›rma süreci oldu¤u
fikrini tart›fl›n›z.  

Bugün d›fl dünyadaki nesne, olay ve ki-
flilerin alg›sal temsilini infla ederken bafl-
vurdu¤umuz ilkeleri Gestalt psikologlar›-
n›n yapt›klar› çal›flmalar sayesinde biliyo-
ruz. Birinci üniteden hat›rlayaca¤›n›z gibi,
Gestalt psikolojisi, yirminci yüzy›l›n baflla-
r›nda Almanya’da, o zaman hakim olan ya-
p›salc› görüfle bir tepki olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Gestalt piskologlar›, yap›salc›lar›n
iddia etti¤i gibi, alg›n›n, ayr› ayr› unsurla-
r›n biraraya getirilerek bütüne ulafl›ld›¤› bir

Alg›

Duyum: ‹çsel ve d›flsal
çevredeki bilginin
yakalanmas› ve bu bilginin
beyne iletilmesidir. 
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fiekil 4.1

Karar Verilemez fiekil



süreç olarak de¤il, tam aksine bafltan itibaren bütün olarak iflleyen, bütün bir
örüntü temelinde iflleyen bir süreç oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (Gray, 1999).
“Bütün, onu oluflturan parçalar›n toplam›ndan fazlad›r” deyifli, Gestalt bak›fl
aç›s›n› çok iyi ifade eder. Bütün, parçalar›n toplam›ndan fazlad›r; çünkü bütünü
bütün yapan, sadece parçalar de¤il, parçalar› anlaml› biçimde biraraya getiren
parçalar aras›ndaki iliflkilerdir. 

Gruplama ‹lkeleri
Gestaltç›lar uyar›c›lara, sinir sistemimizin do¤ufltan gelen bir e¤ilimle belirli kurallar,
yani gruplama ilkeleri do¤rultusunda tepki verdi¤imizi iddia ederler. Gruplama il-
keleri yak›nl›k, benzerlik, tamamlama, süreklilik ve ortak hareket olarak say›labilir. 

Yak›nl›k: Birbirine yak›n olan uyar›c›lar› ayn› nes-
nenin parçalar› gibi, birbirine uzak duran uyar›c›lar›
farkl› nesnelere (bütünlüklere) ait parçalarm›fl gibi
alg›lama e¤ilimindeyiz. Örne¤in fiekil 4.2’de yak›n-
l›k ilkesi gere¤ince sol taraftaki flekli sat›r, sa¤ taraf-
taki flekli sütun halinde alg›lar›z. 

Benzerlik: Nesneleri flekil, büyüklük ya da renk gi-
bi özellikleri temelindeki benzerlikleri aç›s›ndan grup-
layarak alg›lamaya e¤ilimliyizdir. Örne¤in ayn› büyük-
lükte olanlar› ayn› bütünlü¤e ait olarak alg›lar›z. Bu
yüzden de fiekil 4.3’de ikinci sat›rdaki büyük daireleri

di¤erlerinden ayr› olarak grupland›rma e¤iliminde oluruz.
Benzer bir flekilde ama bu kez renk temelinde benzer
grupland›rma yaparak, fiekil 4.4’ü sütun olarak de¤il sat›r
olarak alg›lar›z. 

Tamamlama: Görsel alg›da, fleklin bir yeri eksik ol-
du¤unda, zihnimiz o bofllu¤u ya da eksikli¤i, sözkonu-
su nesneyi tan›d›k hale getirmek için tamamlama e¤ili-
mindedir. Örne¤in fiekil 4.5’de, flekilde eksik üç daire
alg›lamak da mümkün olmas›na ra¤men, biz beyaz bir
üçgen taraf›ndan k›smen kapat›lm›fl üç tam daire görme

e¤iliminde oluruz.
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Süreklilik: Bir örüntü ya da yön oluflturan unsurlar›, örüntüyü oluflturan parça-
lar olarak gruplama e¤ilimindeyiz. fiekil 4.6’y› merkezde birleflen dört adet çizgi
olarak alg›lama yerine, birbirini kesen iki çizgi olarak alg›lama e¤ilimindeyizdir. 

Ortak Hareket: Uyar›c›lar ayn› yönde ve ayn› h›zda hareket etti¤inde, onlar› tek
bir nesnenin parçalar› olarak görme e¤ilimindeyiz. fiekil 4.7’de ayn› yönü gösteren
oklar› bir birim olarak gruplama e¤ilimindeyiz.

fiekil ve Zemin ‹liflkisi
Alg›da, yukar›da say›lan gruplama ilkelerinden baflka, ikinci çok temel bir örgütlen-
me ilkesi flekil-zemin iliflkisidir. Biz daima nesneleri bir ardalan içinde alg›lar›z. Di-
¤er bir deyiflle, görsel alan›n dikkatimizi çeken k›sm›n› flekil, geri kalan duyular› ise
zemin olarak alg›lama e¤ilimindeyiz. Neyin flekil neyin zemin olaca¤› d›fl dünyada-
ki uyar›c›lar›n kendi özelli¤i de¤il, alg›m›z›n nesnelere dayatt›¤› bir özelliktir. Dola-
y›s›yla, bir kifliye göre nesne olarak alg›lanan fley di¤eri için zemin ifllevini görebilir.
Ya da ayn› kifli için flekil ve zemin zaman içinde yer de¤ifltirebilir. Daha önce flekil
olan zemin, zemin olan ise flekil olarak alg›lanabilir. fiekil 4.8’e bak›ld›¤›nda, beyaz
zemin üzerinde siyah atlar ve binicilerini alg›layanlar oldu¤u gibi, ilk bak›flta siyah
zemin üzerinde beyaz atl›lar alg›layanlar olacakt›r. E¤er ilk bakt›¤›n›zda siyah atl›lar
gördüyseniz bu kez flekil ve zemini de¤ifltirerek beyaz atl›lar› görmeyi deneyiniz. Ya
da tam tersi, e¤er ilk bakt›¤›n›zda beyaz atl›lar gördüyseniz, flekil ve zemini de¤iflti-
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rerek siyah atl›lar› görmeye çal›fl›n›z. Ayn› egzersizi Resim 4.1 için de yapabilirsiniz.
Görüldü¤ü üzere, flekil ve zemin olma hali nesnenin verili, sabit özelllikleri de¤il, bi-
zim alg›m›za göre nesnelere yükledi¤imiz de¤iflken özelliklerdir. 

fiekil 4.9’da verilen flekil alg›n›n hangi örgütlenme ilkesini göstermektedir, aç›klay›n›z. 

fiekil ve zemin iliflkisi sadece görsel alg›m›-
z› örgütleyen bir özellik de¤il iflitsel alg›da
da ifllevsel olan bir özelliktir. Örne¤in s›n›f-
ta ders yaparken ayn› anda s›n›f›n aç›k pen-
ceresinden d›flar›da top oynayanlar›n sesle-
rinin geldi¤ini varsayal›m. E¤er siz dikkati-
nizi derse vermifl iseniz, sizin için hocan›n
sesi flekil, d›flar›dan gelen sesler zemin iflle-
vi görecektir. Dersten s›k›lm›fl bir arkadafl›-
n›z içinse, d›flar›dan gelen sesler flekil, ho-
can›n sesi zemin olabilir. Ya da bir süre
sonra siz derse olan ilginizi kaybedip iflitsel
olarak flekil ve zemin olan seslerin yerini
de¤ifltirebilirsiniz.

ALGISAL DE⁄‹fiMEZL‹KLER
Alg›sal de¤iflmezlik, ayn› nesneye dair duyusal sistemimize giren girdilerin farkl›l›-
¤›na ra¤men, nesneyi göreli olarak ayn› alg›lamaya devam etmektir. Alg›lar›m›z,
hep tekrar tekrar yeniden alg›lad›¤›m›z ayn› nesneler dünyas›nda gerçekleflti¤in-
den, biz, bizim için tan›d›k olan nesneyi farkl› uzakl›kta, farkl› konumda ve farkl›
›fl›kta görsek de hala ayn› nesne olarak alg›lamaya devam ederiz. E¤er farkl› duyu-
sal uyaranlar› her seferinde ayn› alg›lamasayd›k, dünya bizim için çok karmafl›k bir
yer olurdu. Alg›sal de¤iflmezlik, büyüklük de¤iflmezli¤i, flekil de¤iflmezli¤i, renk
de¤iflmezli¤i ve parlakl›k de¤iflmezli¤i olarak dört bafll›k alt›nda incelenebilir.

Büyüklük De¤iflmezli¤i: Nesnelerin
bize olan uzakl›¤› artt›kça, retinam›za
düflen imgeleri küçülür. Ancak bu duyu-
sal girdi de¤iflikli¤ine ra¤men, biz nes-
neyi ayn› büyüklükte alg›lamaya devam
ederiz. Bu k›smen o nesnenin büyüklük
bilgisini içeren deneyimlerimizi bellekte
tutmam›zla, k›smen de uzakl›k ipuçlar›-
n› de¤erlendirmemizle ilgilidir (Morris,
2002). fiekil 4.10’de perspektife ba¤l›
uzakl›k ipucunu kullanarak, uzaktaki ki-
fliyi, daha küçük görünmesine ra¤men
yak›nda olanla ayn› boyutta alg›lamaya
devam ederiz.
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fiekil De¤iflmezli¤i: Nesnelerin farkl› görüfl aç›lar›ndan retinaya düflen imgele-
ri farkl›laflt›¤›nda bile, o nesneyi ayn› flekilde alg›lamaya devam ederiz. Büyüklük
de¤iflmezli¤i gibi flekil de¤iflmezli¤i de, nesnelere aflinal›¤›m›z dolay›s›yla gerçek-
leflen bir olgudur. Yani bizim için
tan›d›k olan nesnelerin belle¤i-
mizde saklad›¤›m›z flekil bilgisiy-
le hareket ederiz. fiekil 4.11’de,
kap›n›n kapal›, biraz aç›k ve yar›
aç›k olmas›na ba¤l› olarak reti-
nam›za düflen imgesi de¤iflir,
ama biz kap›y› ayn› flekle sahip
olan kap› olarak alg›lamaya de-
vam ederiz. 

Renk De¤iflmezli¤i: Farkl›
›fl›k koflullar› alt›nda nesnelerin
renginin de¤iflmesine ra¤men
bunlar› ayn› renkte alg›lamaya renk
de¤iflmezli¤i ad› verilir. Tan›d›k olan nesnelerin, belle¤imizdeki renk bilgisi, renk
de¤iflmezli¤ine katk›da bulunur. Ancak baz› durumlarda renk de¤iflmezli¤i ilkesi
ifllemeyebilir. Al›flverifl ma¤azas›nda al›nan bir ürünün d›flar›daki rengi, al›rken gö-
rülen renkle ayn› olmayabilir. Bu tür yan›lmalara ra¤men aflina nesnelerin renkle-
rini pek çok farkl› koflulda ayn› olarak alg›lamaya devam ederiz. Örne¤in, Resim
4.2’de farkl› ›fl›k koflullar› alt›nda foto¤raf› çekilmifl üç meyve taba¤› görmektesiniz.
Soldaki yapay bir ›fl›kta, ortadaki sisli gün ›fl›¤›nda ve sa¤daki gökyüzünün aç›k ve
mavi oldu¤u bir günde çekilmifltir. Renk aç›s›ndan de¤iflkenlikler çok çarp›c› gö-
rünmektedir, ama biz normalde renk de¤iflmezli¤inden dolay› bu de¤iflkenli¤i fark
etmeyiz. 

Parlakl›k De¤iflmezli¤i: Tan›d›k bir nesnenin, ›fl›k koflullar› ne olursa olsun
de¤iflmez bir tona (beyaz, gri tonlar›, siyah) sahipmifl gibi görülmesidir (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 195). Örne¤in mum ›fl›¤›nda da görsek, gün ›fl›¤›nda
da görsek, beyaz kâ¤›d› kömürden daha parlak alg›lar›z. Oysa gün ›fl›¤›ndaki kö-
mür, mum ›fl›¤›ndaki beyaz kâ¤›ttan daha fazla ›fl›k yans›t›r. Parlakl›k, nesnelerin
yans›tt›¤› ›fl›k miktar› ile ilgili bir durumdur. Ancak, parlakl›k karar›m›z› nesnelerin
yans›tt›¤› mutlak ›fl›k miktar› ile de¤il, çevredeki nesnelerin yans›tt›¤› ›fl›k miktar›y-
la göreli olarak veririz (Morris, 2002). Bunu flöyle test edebilirsiniz: Siyah kadifeyi
beyaz bir tahtan›n üzerine koyun ve her ikisine de parlak ›fl›k tutun; kadife hala si-
yah görünecektir. Sonra da, kadifenin önüne saydam olmayan bir perde koyun ve
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perdenin üzerinde, kadifeyi görmek üzere küçük bir delik aç›n. Kadifeyi kapat-
makta kulland›¤›n›z bu perdeye indirgeme perdesi denir. Buradaki delikten kadi-
feye bakt›¤›n›zda, sadece kadifeden yans›yan ›fl›¤› görürsünüz. Bu durumda kadi-
fe beyaz görünür; çünkü indirgeme deli¤inden göze ulaflan ›fl›k, perdenin kendi-
sinden daha parlakt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 195).

fiekil 4.12 hangi alg›sal de¤iflmezli¤e örnek olabilir, aç›klay›n›z. 

UZAKLIK, DER‹NL‹K VE HAREKET ALGISI

Uzakl›¤› ve Derinli¤i Alg›lamak
Günlük hayat›m›zda ço¤u kez hiç fark›na varmaks›z›n sürekli nesnelerin uzakl›¤›-
n› ve derinli¤ini de¤erlendiririz; s›ran›n üzerindeki kalemi almak için kolumuzu
uzatt›¤›m›zda, yürürken yolumuzun üzerindeki nesnelere çarpmadan yürüdü¤ü-
müzde, yolda ya¤mur suyunun birikmifl oldu¤u bir çukuru gördü¤ümüzde bunun
atlayarak m› yoksa basarak m› geçilecek bir çukur oldu¤una karar vermede oldu-
¤u gibi. Önemli bir alg›sal olgu olarak, derinlik ve uzakl›k alg›s›, nesneleri üç bo-
yutlu ve de¤iflken uzakl›klarda konumlanm›fl olarak tan›ma yetene¤idir (Uba ve
Huang, 1999; s.108). Görsel alan›m›zdaki derinli¤i yakalamak ve nesnelerin uzak-
l›klar›n› de¤erlendirebilmek için hem tek gözümüze ba¤l› alg›sal ipuçlar›n› hem iki
gözün birlikte kullan›lmas›yla elde edilen alg›sal ipuçlar›n› kullan›r›z. Tek göze
ba¤l› ipuçlar› sayesinde iki boyutlu kâ¤›t üzerindeki resimde derinlik ve uzakl›¤›
hissederiz. Ressamlar›n psikologlar kadar iyi bildikleri ve çal›flmalar›nda kulland›k-
lar› bu ipuçlar›, göreli büyüklük, görsel alanda yükseklik, do¤rusal perspektif, örtüfl-
me ve dokum gradyan›d›r. 

Göreli Büyüklük: Görsel alandaki küçük nesneler uzakta, büyük nesneler daha
yak›nda alg›lan›r. fiekil 4.13’de k›rm›z› minibüs di¤erlerinden daha büyük ve dola-
y›s›yla daha yak›nda alg›lanmaktad›r. 

Görsel Alanda Yükseklik: Ufuk çizgisine ba¤l› olarak, görsel alanda nesneler ne
kadar yüksekte durursa biz onlar› o kadar uzakta alg›lar›z. fiekil 4.14’teki yeflil tek-
ne, k›rm›z› tekneden daha uzakta görünmektedir. 

Do¤rusal Perspektif: Paralel çizgi ya da hatlar›n giderek birbirine yak›nlaflmas›
ve sonunda da bir noktada birbirine kavuflmas› bizde uzakl›k hissi yarat›r. fiekil
4.15’de verilen demiryolu hatt›n›n ufuk çizgisinde birbirine kavuflmas› buna güzel
bir örnektir. 

72 Psikolo j i ye  Gi r ifl

Tek Göze Ba¤l› ‹puçlar›:
‹nsanlar›n görsel alandaki
derinli¤i alg›lamalar›na
yard›m edecek bilgi
parçalar›n› tek gözün tek
bafl›na sa¤lamas›d›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
fiekil 4.12



Örtüflme: Bir nesne di¤erinin k›smen önüne
geçer ve onu kapat›r ya da gizlerse, arkada ka-
lan, gizlenen nesne uzakta, onu kapatan nesne
daha yak›nda alg›lan›r. fiekil 4.16’da k›rm›z› he-
diye kutusu en uzakta alg›lan›rken, yeflil hediye
kutusu en yak›nda alg›lan›r.

Dokum Gradyan›: Bir yüzeydeki ayr›nt›lar ya-
k›n nesnelerde uzak nesnelere göre daha belir-
gindir; ya da tersinden söylemek gerekirse daha
ayr›nt›s›n› görebildi¤imiz nesneleri yak›nda, nes-
nelerin ayr›nt›lar›n›n giderek silikleflti¤i ve kay-
boldu¤u durumda nesneyi daha uzakta alg›lar›z.
fiekil 4.17’de bir sahildeki çak›l tafllar›n›n görü-
nümü verilmifltir. Çak›l tafllar›n›n tam olarak se-
çildi¤i yerleri yak›n, çak›l tafllar›n›n gitgide s›k-
laflt›¤› ve tek tek ay›rt edilemez oldu¤u yerleri
uzak alg›lar›z. 

Yukar›da say›lan görsel alg› ipuçlar›n›n hepsi tek gözün ifllevine ba¤l›d›r. Daha
önce belirtildi¤i gibi, pek çok görsel alg› olgusu tek gözün çal›flmas›yla gerçeklefle-
bilir. Yani, tek gözü olanlar›n, neredeyse çift gözü olanlar kadar zengin görsel dene-
yimlerinin oldu¤u ileri sürülebilir. Ama gene de iki gözün tek göze oranla sa¤lad›¤›
baz› avantajlar vard›r; görsel alanlar›n›n tamam› daha büyüktür (ayn› anda daha faz-
la fleyi görebilirler) ve stereoskopik görmeyi kullanabilirler ki, bu görme biçimi daha
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kesin ve daha do¤ru derinlik ve uzakl›k alg›lamay› sa¤lar (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995). At, geyik gibi avc› olmayan hayvanlar tek göze ba¤l› alg›sal ipuçlar›n›
kullan›rlar. Bu hayvanlar›n iki gözü olmas›na ra¤men, her bir gözleri bafl›n iki yan›n-
da oldu¤undan iki gözün gördü¤ü görsel alan örtüflmez. Oysa aslan, kaplan gibi av-
c› hayvanlarda ve insanlarda iki göz de bafl›n önündedir; dolay›s›yla iflbirli¤i yaparak
iki göze ba¤l› ipuçlar›n› kullanacak konumdad›r (Morris, 2002). 

‹ki göze ba¤l› ipuçlar›ndan biri, derinlik ve uzakl›k hakk›nda bize güvenilir bil-
giyi veren retinal ayr›kl›k ya da binoküler (iki göze iliflkin) ayr›kl›kt›r. Gözlerimiz
aras›ndaki yaklafl›k 6 cm.’lik mesafe oldu¤u için, bir göze gelen görüntü di¤erine
gelen görüntüyle t›pat›p ayn› de¤ildir. Sol göz nesnenin sol taraf›, sa¤ göz ise nes-
nenin sa¤ taraf› ile ilgili daha çok bilgi al›r ve bu iki birbirinden farkl› görüntü bir-
lefltirilerek, tek bir görüntü elde edilir ve böylece stereokopik görme gerçekleflmifl
olur (Morris, 2002). Uzakl›k ve derinlik hakk›nda bilgi veren di¤er iki göze ba¤l›
ipucu ise gözlerin görüfl çizgisinin kavuflma derecesidir. Uzaktaki nesnelere bakt›-
¤›m›zda gözlerimizin görüfl çizgisi neredeyse paraleldir, ama yak›ndaki bir nesne-
ye bakt›¤›m›zda gözlerimiz birbirine do¤ru döner ve görüfl çizgimiz birbirine ka-
vuflur. Gözlerin hareketi hakk›ndaki bilgi ve dolay›s›yla bir nesneye odaklanmak
için görüfl çizgisinin ne kadar kavuflmas› gerekti¤ine dair bilgi beyine gönderilir ve
beyin bu bilgiyi yorumlar ve uzakl›¤› hesap eder (Uba ve Huang, 1999). 

‹ki gözün bir nesnenin uzakl›¤›n› belirlemek için iflbirli¤i yapmas› gibi, sesi uzam-
da konumland›rmak, yani sesin nereden geldi¤ini belirlemek için de iki kulak iflbirli-
¤i yapar. Sesin sa¤ ve sol kula¤a gelifl zaman›n ve h›z›n›n beyinde karfl›laflt›r›lmas›y-
la, sesin ne taraftan geldi¤ine karar verilir. 

Resim 4.3’te ünlü ressam Monet’in bir tablosunu görmektesiniz. Bu tablodaki derinlik ve
uzakl›k alg›s›n› yaratmak için kullan›lan tek göze ba¤l› ipuçlar›n› belirleyiniz. 

Hareketi Alg›lamak
Asl›nda hareketi nas›l alg›lad›¤›m›z sorusunun,
ilk bak›flta basit bir cevab› varm›fl gibi görü-
nür; hareket eden nesneler, retinada hareket
imgesi yarat›rlar ve harekete duyarl›, al›c› sinir
uçlar› da bu hareketi kaydeder ve böylece ha-
reketi alg›lad›¤›m›z› varsayabiliriz. Ama hare-
keti alg›lamak bundan çok daha karmafl›k bir
süreci kapsar. Caddeden afla¤›ya do¤ru gelen
bir arabay› seyretti¤inizi farzedin. Gözlerinizi
arabada odaklanm›fl halde tutuyorsunuz ve
böylece araban›n gözünüzdeki imgesi sabit
kal›yor, ama araban›n hareket etti¤ini de görü-
yorsunuz. Araban›n hareket etti¤i görüfl alan›
içindeki di¤er nesneler, mesela lamba direkle-
ri sizin retinan›z boyunca hareket eder, çünkü
gözünüz arabay› takip etmek için hareket eder;
ama buna ra¤men lamba direklerini sabit ola-
rak alg›lar›z. Yani hem hareket eden hem de
sabit nesneler retinada hareket eden imgeler
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yaratabildi¤ine göre, alg›sal sistemimiz neyin hareket etti¤ine nas›l karar verir?
Araflt›rmalar göz hareketlerinin hareket alg›s›nda bir rolü olabilece¤ini göstermele-
rine ra¤men, bugün art›k hareket alg›s›ndan as›l sorumlu olan faktörün, görsel ala-
n›m›zda oluflturdu¤umuz istikrarl› bir referans çerçevesi oldu¤u kabul edilmektedir
(Gray, 1999). 

Hareket, göreli bir kavramd›r. Bir nesnenin, zaman içinde ve di¤er nesnelere
göre poziyonunu de¤ifltirdi¤inde hareket etti¤ini söyleriz. Yani hareket, görsel
alandaki nesnelerin birbiriyle iliflkisine ve bu iliflkiyi yorumlay›fl›m›za ba¤l›d›r (At-
kinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Yeryüzü evrenin di¤er k›s›mlar›na göre hare-
ket etmektedir ama alg›sal sistemimiz bunun fark›nda de¤ildir ve zemini (topra¤›)
ve di¤er sabit nesneleri referans çerçevesi olarak kullan›r. Ama baz› durumlarda
zemini referans çerçevesi olarak kullanamay›z. Örne¤in trene bindi¤imizde ve
camdan d›flar› bakmad›¤›m›zda, referans çerçevemiz toprak de¤il, içinde yolculuk
yapt›¤›m›z kompart›mandaki sabit nesnelerdir. Bu tür bir durumda, yan›m›zda
uyuyan kifliyi sabit, koridorda yürüyen kifliyi hareket ediyor olarak alg›lar›z (Gray,
1999; s. 297). Görüldü¤ü üzere, bir hareket gerçeklefltirildi¤inde, “alg› sistemi bir
referans noktas›na dayanarak neyin hareket etti¤ine neyin durdu¤una karar ver-
mek zorundad›r” (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s.191). 

Buraya kadar söylenilenler gerçek hareket alg›s› ile ilgiliydi. Gerçek hareket alg›-
s›n›n yan›s›ra görünürde hareket alg›s›ndan da söz
etmek gereklidir. Görünürde hareketten, hareket
halinde bir uyar›c› olmaks›z›n da hareket alg›lad›¤›-
m›z durumlar kastedilmektedir. Örne¤in, kovboy
filmlerinde kovboylar at›n üzerine oturtulur ve sa-
dece belden yukar›s› gösterilir. At yerinde durur
ama arkas›ndaki manzara belirli bir h›zda sürekli
de¤ifltirilince biz at gidiyormufl gibi alg›lar›z (Cüce-
lo¤lu, 1993; 127).

Görünürde hareket alg›s›n›n nas›l gerçekleflti-
¤ini anlamak için en iyi örne¤in, sineman›n teme-
linde yatan stroboskopik hareket oldu¤u düflünüle-
bilir. Stroboskopik hareket, hareket etmeyen uya-
ranlar›n art arda sunulmas›yla yarat›lan hareket yan›lsamas›d›r. Stroboskopik hare-
ketin daha basit bir biçimi fi fenomenidir ve laboratuvarda flöyle gösterilir: Kapka-
ranl›k bir odada aralar›na mesafe konarak yerlefltirilmifl iki ›fl›k kayna¤› ya da fiekil
4.18’deki gibi yerlefltirilen ›fl›k kaynaklar› oldu¤unu düflünün. Bu ›fl›k kaynaklar›n-
dan biri yak›l›r, sonra o söndürülür söndürülmez di¤eri yak›l›r ve bu böyle sürekli
devam eder. Bir süre sonra siz art›k tek tek yan›p sönen ›fl›k kaynaklar› de¤il, ha-
reket eden bir ›fl›k çizgisi ya da dönen bir ›fl›k çemberi alg›lamaya bafllars›n›z. Bu-
radaki hareket alg›s›n› yaratmada ›fl›k kaynaklar›n›n art arda yak›l›p söndürülme h›-
z› önemlidir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s.190). 

Gerçek hareket alg›s›nda referans çerçevesinin önemini gösteren, bu çerçeveyi hemen ku-
ramad›¤›m›z durumlarda ortaya ç›kan hareket yan›lsamalar›na günlük yaflam›m›zdan ör-
nekler veriniz. 
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ALGIDA B‹L‹fiSEL SÜREÇLER
Pek çok durumda duyusal verilerin çok ola¤an bir
biçimde mant›kl› bir yorumunu yapar›z. Ama baz›
durumlarda, duyusal verilerin tek bir mant›kl› yoru-
munu yapmak zor olabilir. Örne¤in fiekil 4.19’a bak-
t›¤›n›zda ne gördü¤ünüzü söyleyin: Bir eskimo mu
yoksa bir K›z›lderili yüzü mü? Muhtemelen flekille-
rin iki tarzda da görülebilece¤ini anlad›ktan sonra,
siz istemeseniz de, art›k alg›n›z bu iki tarz aras›nda
gidip gelecek ve sadece bir fleklin alg›s›nda sabit-
lenmekte zorlanacaks›n›z. 

Alg›da Hipotez Testi
Yukar›da verilen flekil, alg›n›n, gerçekli¤i otomatik denilebilecek bir tarzda yorum-
lamaktan ibaret bir süreç olmad›¤›n› aç›¤a ç›kar›r. Alg›, uyaranlar›n üzerinde aktif
olarak çal›fl›lan bir süreçtir. Ço¤u zaman uyaran›n tek mant›kl› yorumu varm›fl gi-
bi alg›lama deneyimi yaflad›¤›m›z için, alg›n›n aktif bir do¤as› oldu¤unun pek far-
k›na varmay›z. Bu yüzden, bu tür eflit derecede farkl› yorumlara aç›k flekiller alg›-
n›n aktif do¤as›n› göstermede çok ifle yararlar. O halde, “alg›lama, duyusal mesaj-
lar›n en iyi nas›l yorumlanaca¤›n›n araflt›r›lmas› olarak düflünülebilir” (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 204). 

Alg›n›n nas›l yorumlanaca¤›na karar verme ifllemi, hipotez test etme sürecidir.
Yani, gerçekli¤in ne oldu¤una dair her karar verdi¤imizde, biz ayn› zamanda ger-
çekli¤e ait kurdu¤umuz hipotezlerden birini do¤rulam›fl oluyoruz. Yukar›daki fle-
kilde gerçekli¤e dair her iki hipotez ayn› anda do¤ru ya da yanl›fl oldu¤u için, ger-
çekli¤in ne oldu¤una dair bir karar veremiyoruz. Ancak gerçek dünyada böyle bir
durumda kalmazd›k; zira üç boyutlu dünyada elimizde daha fazla ipucu olurdu ve
karar›m›z› daha kolay verirdik. 

Alg›n›n, gerçekli¤e ait hipotezler kurarak, bu hipotezi test etti¤imiz bir süreç ol-
du¤unu ileri süren kurama analiz-sentez kuram› ad› verilir. Bu kurama göre, kifli,
karfl›laflt›¤› nesnenin özelliklerini analiz eder. Bu özellikler, ba¤lam ve geçmifl de-
neyimle ›fl›¤›nda, gerçekli¤e ait olabilecek en iyi tahmini oluflturmaya çal›fl›r. Ger-
çekli¤e ait en iyi tahmini yapt›¤›nda, sentez gerçekleflmifl olacakt›r. 

Analiz-sentez süreci, bir uyaranla karfl›lafl›ld›¤›nda bafllar ve iki aflama halinde
ifller: ‹lk aflamada içinde bulunulan öznel koflullar (ba¤lam, deneyimler vs.) ›fl›¤›n-
da bir hipotez oluflturulur. Ve oluflturulan hipotezle iliflkili oldu¤u düflünülen fle-
ma bellekten geri ça¤r›l›r (fiema, bir uyar›c›ya ait bellekte saklad›¤›m›z bilgilerin
toplam›d›r). ‹kinci aflamada uyaran›n özellikleri, bellekten geri ça¤r›lan flemayla
karfl›laflt›r›l›r. E¤er karfl›laflt›rma sonucu, uyaran›n özellikleri flemaya uymuflsa, ya-
ni bu ikisi birbirine efllenmiflse hipotez do¤rulan›r ve nesne tan›nm›fl olur, böylece
alg›sal süreç tamamlan›r. Ama e¤er eflleflme olmazsa, yeniden hipotez kurup test
etmek gerekecektir. Bu biliflsel süreç gerçeklik hakk›nda karar verene kadar de-
vam eder. Di¤er bir ifadeyle, biliflsel sistemimiz aktif bir biçimde uyaran› bellekten
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geri ça¤›rd›¤›m›z flemalar üzerinden anlamland›rmaya çal›fl›r. Uyaran›n anlam›,
uyaran›n kendisinde de¤il, onu alg›layan kiflidedir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995). 

Ba¤lam ve Deneyim
Alg›n›n aktif bir biliflsel süreç oldu¤unun bir göstergesi, gerçekli¤e yönelik hipotez-
ler kurma ve bunlar› test etmeyi içeren analiz-sentez ise, di¤er bir göstergesi de ana-
liz-sentezin yaln›zca nesnenin özelliklerine de¤il, ba¤lam ve deneyime dayanmas›-
d›r. Ba¤lam, bizim nesne, insan ve davran›fllar› nas›l alg›lad›¤›m›z› belirler. fiekil
4.20’de flekillerin (çiçeklerin) ortas›ndaki dairelerin büyüklüklüklerini karfl›laflt›r›n›z:
Çevresinde küçük daireler olan, di¤erinden daha büyük görünüyor de¤il mi? Asl›n-
da her iki daire de ayn› büyüklükte olmas›na ra¤men, sadece bu iki dairenin içinde
bulunduklar› ba¤lam böyle bir alg› yan›lsamas› yaratmaktad›r. Ba¤lam görsel alg› ka-
dar iflitsel alg›da da belirleyici olmaktad›r. Diyelim ki çeflitli nedenlerden ötürü biri-
nin söylediklerini duymakta zorlan›yorsunuz. E¤er bu durumda, tart›flma konusunu
biliyorsan›z, bilmedi¤iniz duruma göre daha iyi “duyabiliyorsunuzdur”. Ba¤lama ait
bilgi, alg›n›n keskinli¤ini artt›rmaktad›r (Uba ve Huang, 1999; 119).

Önceki deneyimlerimiz de alg›sal hipotez-
lerimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Örne-
¤in, müzik e¤itimi olan insanlar müzikal akort-
lar›, böyle bir e¤itimi olmayanlara göre daha
iyi alg›larlar (Uba ve Huang, 1999; 122). Bafl-
ka bir örnek, farkl› kültürlerden gelen insanla-
r›n alg›sal süreçlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flma-
lardan verilebilir. Güney Afrika’daki Zulular
yuvarlak kap›l›, yuvarlak kulübelerde yaflarlar.
Tarlalar›n› bile e¤ri biçimde sürerler. Zulular
ile Filipinler ve Afrikan›n k›rsal kesimlerinde
yaflayan insanlar gibi Bat› kültüründeki düz
çizgilere aflina olmayan insanlar, Bat›daki in-
sanlar kadar fiekil 4.21’de Müller-Lyer yan›lsamas›ndaki yan›lg›ya düflmemek-
tedirler. Bat› toplumlar›nda yaflayanlar için Müller-Lyer illüzyonu örne¤i, fiekil
4.22’de görüldü¤ü üzere, yaflamlar›n›n bir parças› olan deneyimlerdir (Uba ve
Huang, 1999; 123).
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Dikkat
‹nsan yaflam›, do¤as› gere¤i sürekli birden çok uyaranla çevrilidir. Bu uyaran bom-
bard›man›na ra¤men alg›sal sistemimiz bir kar›fl›kl›k yaflamaz ya da uyaran yükü
nedeniyle felç olmaz. Çünkü alg›sal sistem maruz kal›nan tüm uyar›c›lar› ifllemden
geçirmez; baz›lar›n› ifllemden geçirmek için seçer, kalanlar›n› ise göz ard› eder. Bu
alg›sal odaklanmaya dikkat denir. fiu anda bile siz bu kitab› okurken, büyük ihti-
malle pek çok uyarana maruz kal›yorsunuzdur. Belki ayakkab›n›z ayaklar›n›z› s›-
k›yor, belki karn›n›zdan açl›k gurultular› geliyor belki evin di¤er bölümlerinden ya
da aç›k pencereden sesler geliyor. E¤er bütün bu uyaranlar›n fark›nda olsayd›k,
zihnimiz bu afl›r› yükle bafla ç›kamazd›. Neyse ki di¤er uyaranlar›n hepsini yok sa-
y›p, dikkatimizi sadece kitaba verebiliyoruz!

Dikkat söz konusu oldu¤unda, karfl›m›za iki önemli soru ç›kmaktad›r: Neye
dikkat edece¤imizi belirleyen unsurlar nelerdir ve dikkat etmedi¤imiz uyaranlara
ne oluyor, alg›sal sistemimizden öylece ç›k›p gidiyorlar m›? 

Birbiriyle yar›flan çok say›da uyarandan dikkatimizi yöneltmek için hangilerini
seçece¤imiz, hem uyaran›n baz› fiziksel özelliklerine ba¤l›d›r hem de içinde bulun-
du¤umuz güdüsel durum, beklentilerimiz, ilgilerimiz, de¤erlerimiz, kiflili¤imiz,
geçmifl deneyimlerimiz gibi kiflisel faktörlere ba¤l›d›r. Dikkatimizi yönlendiren
uyarana ba¤l› özellikler flunlard›r: fliddet, büyüklük, kontrast ve hareket. Genel ola-
rak, daha fliddetli, daha büyük, kontrast› daha fazla ve hareketli olan uyar›c›lar›n
dikkatimizi çekme olas›l›¤› daha yüksektir. Di¤er yandan uyarandan de¤il alg›lay›-
c›dan kaynaklanan öznel faktörler de alg›n›n nelere odaklanaca¤›n› ciddi biçimde
belirler. Susuz olan bir insan susuz olmayan birine göre çevredeki içeceklerin da-
ha fazla fark›na var›r. Ya da espri yetene¤i geliflkin bir insan›n komik durumlar›n
fark›na varma olas›l›¤› daha yüksektir (Uba ve Huang, 1999). Di¤er yandan kal›c›
ya da geçici ilgiler o anda dikkati kontrol ediyor olabilir. Bir anne çok gürültülü bir
ortamda dahi bebe¤inin a¤lamas›n› duyar ya da bir do¤asever pek çok s›radan in-
san›n ormanda duymad›¤› sesleri fark edebilir. Geçici ilgiye örnek olarak da kitap-
ta bir flekil ar›yorsan›z, kitaba göz gezdirirken sadece flekil olan sayfalarda durak-
laman›z verilebilir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 209). ‹nançlar ve bek-
lentiler özellikle sosyal alg›da, yani insanlar› alg›lamam›zda önemli rol oynarlar.
E¤er çal›flma arkadafl›n›z›n ya da oda arkadafl›n›z›n sizden bir seyler çald›¤›ndan
flüpheleniyorsan›z, onun yan yan bak›fllar›n› buna ba¤l› olarak alg›lay›p de¤erlen-
dirme olas›l›¤›n›z yüksektir (Uba ve Huang, 1999). Ancak tüm bunlardan, alg›la-
mak istedi¤imiz fleyi seçebilece¤imiz sonucu ç›kar›lmamal›d›r. Yani, çevremizdeki
uyaranlar› seçici biçimde alg›l›yor ve yorumluyor olmam›z, sonsuz biçimde istedi-
¤imizi alg›lad›¤›m›z anlam›na gelmez. Alg›m›z son tahlilde, karfl›laflt›¤›m›z uyaran-
larla ve uyaranlar›, geçmifl deneyimlerimizle oluflturdu¤umuz flemalarla uyumlu bi-
çimde alg›lama e¤ilimimizle s›n›rland›r›lm›flt›r. 

Aktif olarak dikkatimizi yöneltmedi¤imiz uyaranlara ne oldu¤u sorusu, dikkat-
le iliflkili di¤er önemli bir sorudur. Biliflsel psikologlar, dikkat edilmeyen görsel
uyaranlar›n tipik olarak makul miktarda ifllemden geçirildi¤ini ama bu miktar›n
dikkat edilen uyaranlardan elbette daha az oldu¤unu ileri sürmektedirler. Örne¤in,
bu konuda yap›lan bir deneyde, deneklere iki yüz ve iki ev içeren bir çizim gös-
terilmifl ve onlardan ya evlere ya da yüzlere dikkat etmeleri istenmifltir. Yüzlere
tepki veren beyin bölgesinin, yüzlere dikkat edildi¤i durumda di¤er duruma göre
daha fazla aktif oldu¤u gözlenmifltir. Bu, yüzlere dikkat edilmedi¤i durumda, yüz-
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lerin daha az ifllemden geçirildi¤i anlam›na gelmektedir. Ama yüzlere dikkat edil-
medi¤i durumda, hala beynin yüze tepki veren bölgesinden anlaml› bir aktivite ol-
du¤u saptanm›flt›r (Akt. Eysenck, 2004). ‹flitsel alg›da dikkat edilmeyen uyaranlara
ne oldu¤u da “kokteyl parti” durumu ile aç›klanabilir. Bir kokteyl partide, bir do-
lu konuflman›n içinde sadece birine odaklanm›flken, yani di¤er seslere/konuflma-
lara dikkat etmedi¤imizi düflünürken, odan›n di¤er ucundan bize seslenilse bunu
hemen farkederiz. Demek ki, biz bir konuflmay› dinlerken, sinir sistemimiz di¤er
yandan, bizimle ilgili uyaranlar› bulmak amac›yla dikkat etmedi¤imiz uyaranlar› ta-
ramaktad›r. Kokteyl parti durumuna benzer bir deneyde, dikkat yöneltilmeyen ko-
nuflmalar›n ne kadar›n›n kaydedildi¤i araflt›r›lm›flt›r. Deneklere birbirinden farkl›
iki mesaj biri sa¤ di¤eri sol kulaktan verilmifltir. ‹stendi¤inde denekler iki mesajdan
birine odaklanm›fllar ve sonra dikkatlerini di¤er mesaja yönlendirmekte hiç zorluk
yaflamam›fllard›r. Deneklere dikkat etmedikleri mesaj›n ne oldu¤u soruldu¤unda,
genellikle mesaj›n sözel içeriklerine ait hiçbir fley hat›rlamam›fllard›r. Ancak mesa-
j›n monoton ya da monoton olmayan bir tonla m› verildi¤i, kad›n m› erkek sesiy-
le mi söylendi¤i, içinde kendi ad› geçip geçmedi¤i gibi kimi genel özelliklerin far-
k›nda olduklar› görülmüfltür (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 208).

ALGISAL GEL‹fi‹M VE Ö⁄RENME
Alg›n›n ve çeflitli alg›sal olgular›n (uzakl›k, derinlik ve hareket alg›s›, alg›sal örgüt-
lenme, alg›sal de¤iflmezlikler vb.) ne oldu¤una iliflkin araflt›rmac›lar aras›nda bir
tart›flma oldu¤u söylenemez, çünkü bunlar kan›tlanm›fl olgulard›r. Ancak bu olgu-
lar›n ne oldu¤una dair tart›flma yoksa da nas›l ortaya ç›kt›klar›na/gerçeklefltikleri-
ne dair tart›flmalar vard›r. Özellikle görsel alg› ile ilgili en s›k sorulan soru, bu al-
g›n›n do¤ufltan m› geldi¤i; yoksa sonradan m› ö¤renildi¤idir. Asl›nda bu eski bir
sorudur ve uzunca bir zaman felsefecilerin tart›flma konusu olmufltur. Descartes ve
Kant gibi filozoflar alg›sal yetene¤imizin do¤ufltan var oldu¤unu iddia ederken,
Berkeley ve Locke gibi filozoflar alg›sal yetene¤in deneyimler yoluyla ö¤renildi¤i-
ni iddia etmifllerdir. Bu alanda çal›flan psikologlar, bu soruya üç araflt›rma modeli
ile cevap bulmaya çal›fl›rlar: Do¤ufltan görmeyen ama sonra baflar›l› operasyonla
gözleri aç›lanlar üzerindeki çal›flmalar, yeni do¤an hayvanlar›n laboratuvarda fark-
l› görsel koflullarda yetifltirildi¤i seçici yetifltirme deneyleri ve bebekler üzerindeki
alg› çal›flmalar›.

Sonradan Kazan›lan Görme
Atkinson ve arkadafllar› (1995; s. 216), Locke’a gönderilen mektuptaki ilginç bir al-
g›sal problem durumunu aktarmaktad›rlar:

Do¤ufltan görmeyen ve flu anda eriflkin yaflta, ayn› cins metalden ve hemen hemen

ayn› büyüklükteki küp ile küreyi birbirinden ay›rt etmeyi dokunarak ö¤renmifl bir

adam düflün. Her birine dokundu¤unda hangisinin küp, hangisinin küre oldu¤unu

söyleyecektir. Küpün ve kürenin bir masan›n üzerine koyuldu¤unu ve görmeyen

adam›n da görebildi¤ini varsayal›m... O zaman da ay›rt edebilir ve hangisinin küp,

hangisinin küre oldu¤unu söyleyebilir miydi?
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Alg›sal yetene¤in sonradan kazan›lan bir yetenek oldu¤unu iddia edenler, Loc-
ke gibi bu soruya “hay›r” cevab›n› vermek durumundad›rlar. Bu konuda psikolog-
lar›n yapt›klar› vaka çal›flmalar›, do¤ufltan görmeyen ama sonradan gören insanla-
r›n, gözleri aç›l›r aç›lmaz ne gördüklerine iliflkin bir tak›m fikirleri oldu¤unu ama
yeni gören insanlar›n tamam›yla normal alg›sal yeteneklere sahip olmad›klar›n›
göstermifltir. Bu kifliler flekil-zemini ay›rt edebilmifller, gözlerini flekil üzerinde gez-
dirmifller ve hareket eden flekli gözleriyle izleyebilmifllerdir. Belki bu tür alg›sal ye-
tenekler do¤ufltand›r. Ama bu insanlar daha önceden dokunmayla tan›d›klar›, me-
sela yüz, makas, anahtar gibi nesneleri tan›yamazlar. Bir üçgenle kareyi köflelerini
saymadan ya da parmaklar›yla takip etmeden birbirinden ay›rt edemezler. Görsel
alg› yetenekleri daha sonra e¤itimle kazand›r›lmaya çal›fl›lsa bile hiçbir zaman do-
¤ufltan görenlerin düzeyine ulafl›lamaz. Bu ve benzeri bulgular görsel alg›n›n do-
¤ufltan m› oldu¤u yoksa sonradan m› ö¤renildi¤i sorusuna ancak k›smi bir cevap
sa¤lamaktad›r. En az›ndan hiç görsel deneyimi olmam›fl insanlarda bir görsel ka-
pasitenin varl›¤›ndan söz edilebilir. Özetle, temel görsel kapasite do¤ufltan olsa bi-
le, deneyim, görsel alg›n›n normal ifllevselli¤ini sürdürmesi ve ayr›ca daha fazla ge-
lifltirilmesi için gereklidir. 

Seçici Yetifltirme
Hayvanlar üzerinde yap›lan seçici yetifltirme deneyleri, alg›da deneyimin etkisi ko-
nusunda bize bir tak›m kan›tlar sunmaktad›r. Seçici yetifltirme, hayvan yavrusunun
do¤ufltan itibaren sadece belirli türde bir uyarana maruz b›rak›larak yetifltirilmesi-
ni ifade eder. Bu konudaki ilk çal›flmalardan birinde, kedi yavrular› sadece yatay
çizgileri gördükleri bir çevrede tutulmufllard›r. Günün büyük bir k›sm›nda tama-
m›yla karanl›k bir ortamda b›rak›lan hayvanlar her gün befl saat siyah-beyaz yatay
çizgileri olan bir silindirin içinde bekletilmifllerdir. Kedilerin boynuna kendi vücut
flekillerini görmelerini önleyecek bir boyunluk da tak›lm›flt›r. Daha sonra hem ya-
tay hem de dikey çizgilerin oldu¤u do¤al bir ortama b›rak›lm›fllar ve hareketleri
gözlenmifltir. Araflt›rmac›lar, kedilerin yatay çizgileri alg›lad›klar› ama dikey çizgi-
leri alg›lamad›klar› sonucuna ulaflm›fllard›r. Zira kediler masa ve sandalyelerin üze-
rine atlam›fllar ama masa ve sandalye ayaklar›na sürekli çarp›p durmufllard›r. Öyle
görünüyor ki, bu kediler, dikey çizgileri alg›lama yeteneklerini yitirmifllerdir. Ayn›
deney bu kez kedilerin sadece dikey çizgi gördü¤ü yetifltirme çal›flmas›yla tekrar-
lanm›flt›r. Bu kediler normal çevreye b›rak›ld›klar›nda, masa ve sandalyelerin ayak-
lar›na çarpmam›fllar ama yatay yüzeylere çok az atlam›fllard›r. Bu, yatay hatlar› al-
g›lamakta zorluk çektiklerini gösterir. Ama yatay yüzeylere çok az atlam›fl olmala-
r› bile, kedilerin alg›s›n›n k›smen do¤ufltan oldu¤unu gösterebilir. Belki de yatay
hatlar› alg›layan al›c›larla do¤uyorlard›r. Ancak di¤er taraftan da, bu tür yüzeylere

çok az atlamalar› seçici yetifltirme ba¤lam›nda yaflad›klar›
deneyim eksikli¤ine ba¤lanabilir ki, bu da alg›n›n k›smen
ö¤renmeye dayal› oldu¤unu gösterir (Uba ve Huang,
1999).

Bebeklerde Derinlik Alg›s›
‹nsanlarda ve hayvanlarda derinlik alg›s›n›n do¤ufltan ge-
lip gelmedi¤ini araflt›rmak için görsel uçurum deneyleri
gerçeklefltirilmifltir. Resim 4.4’teki gibi, bir taraf› s›¤ bir ta-
raf› derin olan iki yüzey, kareli örtüyle kapland›ktan son-
ra, üzerine k›r›lmaz kal›n bir cam yerlefltirilerek görsel bir
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uçurum haz›rlanm›flt›r. Araflt›rmac›lar, yafllar› 6 ay ile 14 ay aras›nda de¤iflen be-
bekleri, bu görsel uçurum tam ortas›na, yani derin ve s›¤ taraf›n birleflti¤i noktaya
koymufllar ve tepkilerini incelemifllerdir. Anneler s›¤ uca gidip bebeklerini ça¤›r-
d›klar›nda bebekler annelerinin yan›na emeklemifller, ama anneleri derin taraf›n
kenar›na gidip bebekleri ça¤›rd›klar›nda karfl›ya geçip annelerinin yan›na gideme-
mifllerdir. 6 ayl›ktan küçük bebekler hareket edemedi¤i için bu deney en az 6 ay-
l›k bebeklerle yap›lm›fl ve dolay›s›yla bebeklerde derinlik alg›s›n›n do¤ufltan oldu-
¤u gösterilememifltir. Sadece, 6 ayl›k bir bebekte derinlik alg›s› oldu¤unu biliyoruz
ama bunun do¤ufltan m› geldi¤ini yoksa yaflamdaki 6 ayl›k deneyimle mi kazan›l-
d›¤›n› bilmiyoruz. Hayvan yavrular›yla ayn› çal›flmay› yapabilmek için ise, insanlar-
daki kadar beklemeye gerek yoktur; zira hayvan yavrular› do¤duktan çok k›sa sü-
re sonra hareket etmeye bafllarlar. Çal›flmalar hayvan yavrular›n›n hareket eder et-
mez derinlik alg›lar›n›n var oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in, do¤umlar›n›n üze-
rinden 24 saat geçmemifl olan civcivler görsel uçurum sehpas›na b›rak›ld›klar›nda
derin tarafa do¤ru asla gitmemifllerdir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).
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Alg›y› tan›mlamak ve alg›n›n örgütlenme ilkele-

rini çeflitli görsel ve iflitsel uyaranlarda uygula-

mak.

Alg›, duyumlarla elde edilen verilerin örgütlen-

mesi ve böylelikle anlamland›r›lmas› sürecidir.

Di¤er bir deyiflle alg›, daima duyusal hammad-

denin, uyaranlar›n içinde yer ald›¤› ba¤lam, geç-

mifl deneyimler, güdüsel durum, kültür, de¤er-

ler ve beklentiler gibi öznel faktörler ›fl›¤›nda

yorumlanmas›d›r. Gestaltç› psikologlar alg›n›n

çeflitli ilkeler çerçevesinde örgütlendi¤ini ortaya

ç›karm›fllard›r. Biz uyaranlar› daima bize en tan›-

d›k ve en basit gelen tarzda örgütlemeye ve an-

lamland›rmaya çal›fl›yoruz. Alg›da örgütlenme

ilkeleri iki bafll›k alt›na incelenebilir: alg›sal grup-

lama ilkeleri ve alg›da flekil-zemin iliflkisi. Alg›-

da gruplama ilkeleri uyaranlar› belli ölçütler et-

raf›nda gruplayarak alg›lama e¤ilimine yol açar.

Uyaranlar› yak›nl›k, benzerlik, tamamlama, sü-

reklilik ve ortak hareket temelinde grupland›r›-

yoruz. Yak›nl›k, uyaranlar› uzamsal ba¤lamda

birbirlerine olan mesafeleri temelinde gruplan-

d›rmakt›r. Benzerlik, uyaranlar› flekil ya da bü-

yüklük aç›s›ndan birbirlerine benzerlikleri teme-

linde gruplayarak alg›lama e¤ilimidir. Tamamla-

ma, uyaranlarda eksik olan yerleri, boflluklar›

zihnimizde tamamlayarak alg›lamakt›r. Sürekli-

lik, bir örüntü ya da yön oluflturan unsurlar› bü-

tünsel bir birim olarak alg›lama e¤ilimidir. Son

olarak ortak hareket, ayn› yön ve h›zdaki nesne-

leri bir birim (bütünsellik) olarak alg›lama e¤ili-

midir. ‹kinci temel alg›sal örgütlenme ilkesi alg›-

da flekil-zemin iliflkisidir. Görsel ya da iflitsel ala-

n›m›zda daima baz› uyaranlar› di¤er uyaranlarla

iliflkisi içinde alg›lar›z. Alg›m›z›n odakland›¤›

uyaranlar› flekil, alg›m›z›n odaklanmad›¤›, flekil

olarak alg›lad›¤›m›z uyarana artalan› olarak ifllev

gören uyaranlar› zemin olarak alg›lar›z. Tüm bu

örgütlenme ilkeleri uyaranlar›n kendilerinde

olan özellikler de¤il, alg›lay›c›n›n uyaranlara

yükledi¤i özelliklerdir. 

Alg›sal de¤iflmezlikleri aç›klamak.

Alg›sal de¤iflmezlik, belli bir uyarana dair duyu-
sal girdilerin de¤iflmesine ra¤men o uyaran› ayn›
biçimde, büyüklükte, renkte ve parlakl›kta alg›-
lamaya devam etmektir. Bir uyarana farkl› aç›lar-
dan bakt›¤›m›zda, o uyaran›n retinam›za düflen
imgesi de¤iflir, ama biz uyaran› hala ayn› biçim-
de alg›lamaya devam ederiz. Bir uyarana farkl›
mesafelerden bakt›¤›m›zda o uyaran›n retinam›-
za düflen imgesinin büyüklü¤ü de de¤iflir, ama
biz uyaran› ayn› büyüklükte alg›lamaya devam
ederiz. Bir uyarana farkl› ›fl›k koflullar› alt›nda
bakt›¤›m›zda o uyarana ait duyusal renk ve par-
lakl›k girdisi de¤iflir ama biz uyaran› ayn› renk
ve parlakl›kta alg›lamaya devam ederiz. Alg›sal
de¤iflmezlik olgusu sayesinde ayn› uyaranla fark-
l› koflullar alt›nda her karfl›laflmam›zda onu yeni
bir uyaranm›fl gibi ifllemden geçirmeyiz ve bu da
dünyay› bizim için karmafl›k bir yer olmaktan ç›-
kar›r. Uyaranlar› de¤iflmez olarak alg›lamam›z
uyaranlarla ilgili geçmifl deneyimlerimize ba¤l›
olarak gerçekleflir. Dolay›s›yla elbette ki alg›sal
de¤iflmezliklerde yan›lg›ya düflebiliriz; ama çok
temel olarak, bu olgu, uyaranlara ait duyusal gir-
diler de¤iflse de dünyan›n ayn› dünya oldu¤una
dair bir hisle yaflamam›z› sa¤lar.

Uzakl›k ve derinli¤i alg›lamada kullan›lan alg›-

sal ipuçlar›n› ay›rt etmek.

Uzakl›k ve derinlik alg›s› tek gözün ya da iki gö-
zün ifllevlerine ba¤l› olarak gerçekleflir. Tek göz-
le yap›lan uzakl›k ve derinlik alg›s›nda tek göze
ba¤l› alg›sal ipuçlar› kullan›l›r. Bunlar ressamla-
r›n da kulland›¤›, iki boyutlu yüzey üzerinde
üçüncü boyutu alg›lamam›za yol açan ipuçlar›-
d›r; görece büyüklük, görsel alanda yükseklik,
örtüflme, do¤rusal perspektif ve dokum gradya-
n›d›r. Çift göze ba¤l› ipuçlar› iki gözün iflbirli¤ini
gerektirir; dolay›s›yla sadece iki gözü de önde
olan hayvanlar›n ve insanlar›n kullanabilece¤i
ipuçlar›d›r. At, geyik vb. hayvanlar›n gözleri ba-
fl›n her iki yan›nda oldu¤u için iki gözlerinin gör-
sel alanlar› birbiriyle örtüflmez. Çift göze ba¤l›
ipuçlar›, retinal ayr›kl›k ve görüfl çizgisinin ka-
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vuflma derecesidir. Gözlerimiz aras›ndaki 6 cm’lik
mesafeye ba¤l› olarak, sa¤ göz nesnenin sa¤ ta-
raf› ve sol göz de nesnenin sol taraf›na ait bilgi
içeren iki farkl› görüntüyü beyne gönderir ve be-
yinde bu iki görüntü üst üste konarak tek bir gö-
rüntü elde edilir ve böylece stereoskopik görme
gerçekleflmifl olur. ‹kinci olarak da uzakta ve ya-
k›nda olan nesneler için görüfl çizgilerinin ka-
vuflma derecesi baz al›n›r. Uzaktaki nesne için
görüfl çizgileri birbirine paralel durur, yani ka-
vuflmaz; yak›ndaki nesnede görüfl çizgileri çok
daha erken bir noktada kavuflur. Beyin görüfl çiz-
gilerinin kavuflma derecelerini hesaplar ve uzak-
l›k ve derinlik hakk›nda karar veririz. 

Alg›n›n nas›l aktif bir biliflsel süreç oldu¤unu

aç›klamak.

Ço¤u kez karfl›laflt›¤›m›z uyaranlar›n ne oldu¤u-
na çok kolay ve çabuk karar verdi¤imiz için, al-
g›n›n asl›nda ne kadar aktif bir süreç oldu¤unu
gözden kaç›r›r›z. Onun otomatik olarak gerçek-
leflen bir süreç oldu¤unu düflünürüz. Oysa her
bir uyar›c›yla karfl›laflt›¤›m›zda zihnimiz o uyara-
na iliflkin çeflitli hipotezler gelifltirerek bu hipo-
tezleri do¤rulamaya çal›fl›r. Hipotezin do¤rulan-
mas› sonucunda alg› gerçekleflmifl olur. Dolay›-
s›yla, uyaranlar›n kendilerinde, verili bir anlam-
lar› olmad›¤›n›, zihnimizin anlam› uyaranlara
yükledi¤ini, bunu yaparken de o uyaran hakk›n-
daki en iyi tahmini gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›n›
söylemek gerekir. Bu sürece analiz-sentez denir.
Analiz-sentez süreci, gerçekli¤e iliflkin kurdu¤u-
muz hipotezlerin her birini, belle¤imizde geçmifl
deneyimlerimizle oluflturdu¤umuz flemalarla kar-
fl›laflt›rmay› içerir. E¤er söz konusu uyaran karfl›-
laflt›rd›¤›m›z flemayla eflleflirse, alg›sal süreç ta-
mamlan›r. Ama eflleflme olmazsa, eflleflme olana
kadar karfl›laflt›rma devam eder. 

Alg›n›n geliflim ve ö¤renme sürecini ortaya ç›-

karmak için gelifltirilen araflt›rma modellerini

özetlemek.

Alg›n›n nas›l bir geliflimsel süreç sonunda ortaya
ç›kt›¤›n› anlayabilmek, baflka bir deyiflle alg›sal
yeteneklerin do¤ufltan m› getirildi¤ini yoksa son-
radan m› kazan›ld›¤›n› göstermek amac›yla üç
tür araflt›rma modeli çerçevesinde araflt›rmalar
yap›lm›flt›r: Do¤ufltan görmeyen ama sonradan
görmeye bafllayanlarda yap›lan vaka çal›flmalar›,

hayvanlarla yap›lan seçici yetifltirme deneyleri ve
insan ve hayvan yavrular›nda derinlik alg›s›n›n
olup olmad›¤›n› saptamak için yap›lan görsel
uçurum deneyleri. Do¤ufltan görmeyen ama da-
ha sonra görmeye bafllayan insanlar›n, hiç görsel
deneyimleri olmad›klar› halde bir görsel kapasi-
teleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Örne¤in flekil ve ze-
mini ay›rt edebilmifller ve nesneleri gözleriyle ta-
kip edebilmifllerdir. Ama öte yandan dokunmay-
la tan›d›klar› nesneleri görsel olarak tan›ya-
mam›fllard›r. Dolay›s›yla do¤ufltan getirdi¤imiz
alg›sal kapasitemiz olsa bile bunu ifllevsel k›lmak
ve gelifltirmek için deneyime ihtiyaç duyar›z. Se-
çici yetifltirme deneylerinde ise yeni do¤an kedi
yavrular› belirli bir süre hep ayn› uyaran çevre-
sinde tutulmufllar ve daha sonra normal çevrede
verdikleri tepkiler gözlenmifltir. Örne¤in sürekli
yatay çizgileri görmesine olanak verilen ama di-
key çizgileri göremeyen kedilerin normal çevre-
deki tepkileri araflt›r›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar da
kedilerde do¤ufltan gelen yetenekler oldu¤unu
ama k›smi olarak da ö¤renmenin önemli rolü ol-
du¤unu göstermifltir. Son olarak da derinlik alg›-
s›n›n do¤ufltan m› getirildi¤ini yoksa sonradan
m› kazan›ld›¤›n› göstermek için insan ve hayvan
yavrular› üzerinde yap›lan görsel uçurum deney-
lerinden söz edilebilir. 6 ay ile 14 ay aras›ndaki
bebeklerle yap›lan görsel uçurum deneylerinde,
6 ayl›k bebeklerde derinlik alg›s›n›n var oldu¤u
saptanm›flt›r. Ancak bebekler 6 aydan önce hare-
ket edemedikleri için daha küçük bebeklerde de-
rinlik alg›s›n›n olup olmad›¤› bu deneylere daya-
l› olarak söylenemez. Di¤er yandan daha erken
hareket eden hayvan yavrular› üzerinde yap›lan
ayn› deneylerde, mesela bir günlük civcivlerde
derinlik alg›s›n›n var oldu¤u görülmüfltür. 
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1. Afla¤›daki kavram ikililerinden hangisi alg›y› en iyi
ifade eder?

a. ‹nanç ve tutum
b. Güdü ve motivasyon
c. Yorum ve duyum
d. Duygu ve dikkat
e. Hipotez ve kuram

2. ‹nsanlar›n bir k›sm›n›n alg›sal yan›lsamalara karfl›
daha hassas olmas›, baz› insanlar›n ise bunlardan çok
fazla etkilenmiyor oluflu afla¤›dakilerden hangisini ifade
eder? 

a. Alg›da stereoskopik görmenin önemini
b. Alg›da güdülerin önemini 
c. Alg›sal örgütlenme ilkelerinin varl›¤›n›
d. Alg›da kültürün önemini
e. Alg›da beklentilerin önemini

3.

Yukar›daki flekilde kartal›n bir günefl gibi parlad›¤›/do¤-
du¤u alg›s›na yol açan Gestalt örgütlenme ilkesi afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Benzerlik
b. Tamamlama
c. Yak›nl›k
d. fiekil-zemin
e. Süreklilik

4. Afla¤›dakilerden hangisi derinlik ile ilgili iliflkin tek
göze ba¤l› ipuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Örtüflme
b. Göreli büyüklük
c. Do¤rusal perspektif
d. Stereoskopik görme
e. Görsel alanda yükseklik

5. Derinlik alg›s›n›n araflt›r›ld›¤› görsel uçurum deney-
leriyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Bu deneylerde kedilerin sadece yatay çizgileri
alg›lad›¤› gösterilmifltir. 

b. Bu deneyler alg›sal de¤iflmezliklerin ne kadar
önemli oldu¤unu göstermifltir.

c. Bu deneyler 6 ayl›k bebeklerde derinlik alg›s›-
n›n var oldu¤unu göstermifltir. 

d. Bu deneylerde insanlarda derinlik alg›s›n›n do-
¤ufltan olup olmad›¤› saptanamam›flt›r.

e. Bu deneyler hayvanlarda derinlik alg›s›n›n çok
geç ortaya ç›kt›¤›n› göstermifltir. 

6. Bir masa dört aya¤› ve yatay yüzeyi olan bir nesne
olarak de¤il, masa olarak alg›lan›r. Bu örnek, alg›n›n
özelliklerinden hangisini ifade eder? 

a. Alg›da flekil de¤iflmezli¤i
b. Alg›da bütünlük 
c. Alg›da tamamlama
d. Alg›da zemin-flekil iliflkisi
e. Alg›da büyüklük de¤iflmezli¤i

7.

Yukar›daki fleklin dört siyah dairenin ve bir karenin be-
yaz bir kare taraf›ndan k›smen kapat›lm›fl olarak alg›la-
ma e¤ilimine yol açan Gestaltç› örgütlenme ilkesi afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. fiekil-zemin
b. Benzerlik
c. Yak›nl›k
d. Süreklilik
e. Tamamlama

8. Çift göze ba¤l› alg›sal ipuçlar›yla ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Retinal ayr›kl›k sayesinde derinlik ve uzakl›k al-
g›lanabilir.

b. ‹nsanlarda nesnenin sa¤ ve sol göze gelen gö-
rüntüsü ayn› de¤ildir.

c. Derinlik alg›s› için görüfl çizgilerinin kavuflma
derecesi önemli bir ipucudur.

d. Koyunlar ve geyiklerde stereoskopik görme vard›r.
e. Stereoskopik görme için iki gözün iflbirli¤i gerekir. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi alg›n›n aktif bir biliflsel sü-
reç oldu¤u iddias›yla çeliflir?

a. Her uyaran›n mant›kl› tek bir yorumu vard›r. 
b. Uyaran›n ne oldu¤una yönelik çeflitli hipotezler

gelifltirilir.
c. Hipotezler bellekteki flemalarla karfl›laflt›r›l›r. 
d. Gerçekli¤e denk düflen hipotez bulunana kadar

alg›sal süreç devam eder. 
e. Duyusal girdiler deneyim ve ba¤lamla birlikte

sentez edilir. 

10. Afla¤›dakilerden hangisi dikkati belirleyen öznel
faktörlerden biridir? 

a. Uyaran›n sesi ne kadar yüksekse dikkat çekme
olas›l›¤› o kadar fazlad›r. 

b. Daha parlak uyar›c›lara daha fazla dikkat edilir.
c. Büyük olan uyar›c›lar küçük olanlardan daha

fazla dikkat çekerler.
d. Hareket eden uyaranlar daha fazla dikkat çeker.
e. Bir anne, ortam ne kadar gürültülü olursa olsun

kendi bebe¤inin sesini duyabilir. 

Kendimizi S›nayal›m
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Alg›da Seçicilik 

Genç bir çiftçi hayat›nda ilk defa büyük flehre gitmiflti.
Binalar›n yüksekli¤i ve insanlar›n çoklu¤undan flaflk›na
dönmüfltü.
Kalabal›k bir bulvarda yürürken, kula¤›na aflina bir c›r-
c›r böce¤i sesi geldi¤ini zannetti.
Durdu ve dikkatle dinledi: Evet, bu bir c›rc›r böce¤iydi!
Ses büyük bir ma¤azan›n önündeki çal›lar›n aras›ndan
geliyor gibiydi.
Bunun üzerine bu büyük çal› kümesine yönelip arama-
ya bafllad›. Bir ma¤aza görevlisi d›flar› ç›k›p, “Yard›mc›
olabilir miyim?“ diye sordu.
“Hay›r, teflekkür ederim.” dedi genç çiftçi... “Sadece flu-
rada bir c›rc›r böce¤inin sesini duydu¤umu sand›m!”
Görevli, “Hay›r! Buralarda bulunmaz.” dedi.
Genç çiftçi c›rc›r böce¤ini buluncaya kadar c›rlak sesi ta-
kip etti, onu buldu ve eline ald›,”Tamam! ‹flte burada!”
Genç adam bu çal›n›n önünden her saat binlerce insan
geçmesine karfl›l›k c›rc›r böce¤ini duyan›n bir tek ken-
disi olmas›na çok flafl›rm›flt›. Bunun üzerine bir deneme
yapmaya karar verdi.
Elini cebine at›p bir bozuk para ç›kard› ve havaya att›.
Paran›n kald›r›ma vurdu¤u anda, düflen bozuklu¤u al-
mak için yürümekte olan 24 yaya durdu!
Psikologlar; genç adam›n flahit oldu¤u olay için bir du-
rum tan›mlar;
“Buna alg›da seçicilik denir. Belli fleyleri görmek ve
belli sesleri duymak...”
Alg›ya yönelik Gestalt ve Wundtçu yaklafl›mlar aras›n-
daki fark› örnekleyerek aç›klamak amac›yla 1915 y›l› ci-
var›nda Almanya’da bir psikoloji laboratuar›nda oldu-
¤unuzu farz edin. Laboratuar›n içine do¤ru yürürken
bir psikolog size masas›n›n üzerinde neler gördü¤ünü-
zü anlatman›z› ister: 
“Bir kitap.”
“Evet, elbette ki bu bir kitap,” fleklinde onaylar, “fakat
gerçekte ne görüyorsunuz?”
“Gerçekten ne görüyorsunuz? Demekle neyi kastedi-
yorsunuz” fleklinde flaflk›nl›¤›n›z› belirtisiniz. “Size bir
kitap gördü¤ümü söyledim. K›rm›z› kapl› bir kitap.”
Psikolog ›srarc›d›r. “Gerçekten alg›lad›¤›n›z fley nedir?”
fleklinde dayat›r. “Bana mümkün oldu¤unca tam olarak
anlat›n.”
“Bunun bir kitap olmad›¤›n› m› söylemek istiyorsunuz?
Bu nedir, bir çeflit flaka m›?”
Burada bir sab›rs›zl›k alameti vard›r. “Evet, bu bir kitap-
t›r. Herhangi bir flaka söz konusu de¤il. Ben sizden sa-

dece ne gördü¤ünüzü tam anlam›yla anlatman›z› istiyo-
rum, daha fazlas›n› veya daha az›n› de¤il.”
Giderek daha fazla flüpheci hale geliyorsunuz. “fiey” di-
yorsunuz,” bu aç›dan bak›nca kitab›n kapa¤› koyu k›r-
m›z› bir paralel kenara benziyor.
“Evet” diyor memnun bir flekilde. “Evet, bir paralel kenar
fleklinde koyu k›rm›z› bir parça görüyorsunuz. Baflka?”
Alt›nda grimsi beyaz bir s›n›r çizgisi ve bunun alt›nda
baflka bir ince çizgi var. Onun alt›nda masay› görebili-
yorum-“ ‹rkilirsiniz. “Etraf›nda birbirine paralel, olduk-
ça alacal› kahverengi çizgiler görüyorum.”
“Güzel. ‹flbirli¤iniz için teflekkür ederim.”
Orada durup masan›n üzerindeki kitaba bakarken bu
inatç› adam›n sizi bu tür bir analize itebilmesinden bir
parça rahats›zs›n›z. Bu adam sizi öyle dikkatli hale ge-
tirmifl ki, gerçekte art›k ne gördü¤ünüzden emin ola-
maz hale gelmifltiniz. Gerçekte gördü¤ünün “sadece bu
taraftan bak›nca bir ine¤e benzedi¤ini” kabul eden Ye-
ni ‹ngiltere çiftçisi kadar flüpheci olmufltunuz. Sadece
birkaç dakika önce gördü¤ünüzün bir kitap oldu¤una
eminken, flimdi gördükleriniz hakk›nda sadece duyum-
lar aç›s›ndan konuflmaya bafll›yorsunuz.
Hayalleriniz birdenbire d›fl görünüflü Wilhelm Wundt’a
benzeyen bir psikolog taraf›ndan bölünüyor. “Alg› te-
oremi bir kez daha do¤rulamama yard›mc› oldu¤unuz
için teflekkür ederim. Bunu ispat ettiniz.” Ve devam edi-
yor, “gördü¤ünüz kitap basit duyumlar›n bir bileflenin-
den baflka bir fley de¤ildir. Gerçekten ne gördü¤ünüz
hakk›nda tam ve do¤ru olmaya çal›flt›¤›n›zda, nesneler
aç›s›ndan de¤il, renk parçalar› aç›s›ndan konuflmak zo-
runda kald›n›z. Temel olan renk duyumlar›d›r ve her
görsel nesne bunlara indirgenir. Kitap alg›n›z, bir mole-
külün atomlardan oluflmas› gibi duyumlardan oluflur.”
Bu k›sa konuflma bafllayacak savafl›n bir iflaretidir. Salo-
nun öteki ucundan birisi yüksek sesle ba¤›r›r. “Saçma-
l›k! Her budala kitab›n temel, dolays›z, ilgi çekici ve ka-
l›c› bir gerçek oldu¤unu bilir1” sizi görevlendiren psi-
kolog William James’e zay›f bir benzerlik gösterir, fakat
Alman aksan› vard›r ve yüzü öfkeden k›pk›rm›z› oldu-
¤u için emin olamazs›n›z. “Bir alg›n›n bu flekilde du-
yumlara indirgenmesi sadece zihinsel bir oyundur. Bir
nesne sadece duyumlar y›¤›n› de¤ildir. Kitap görmesi
gerekirken koyu k›rm›z› parçalar gören insan hastad›r!”

Kaynak: Schultz D. P. ve Schultz S.E.(2001) Modern Psi-
koloji Tarihi. Çev.Yasemin Aslay, Kaknüs yay. ‹stanbul.

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›da Biliflsel Süreçler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›n›n Örgütlenme ‹lkeleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzakl›k, Derinlik ve Hareket
Alg›s›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›sal Geliflim ve
Ö¤renme” bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›n›n Örgütlenme ‹lkeleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›n›n Örgütlenme ‹lkeleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzakl›k, Derinlik ve Hareket
Alg›s›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›da Biliflsel Süreçler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alg›da Biliflsel Süreçler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

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

fiekil 4.1, bakt›¤›m›zda alg›m›z› sabitleyemedi¤imiz, üç
adet uzant›s› olan bir flekil oldu¤una bir türlü karar ve-
remedi¤imiz bir durum yaratmaktad›r. Böyle bir görsel
uyaran, alg›n›n, salt uyar›c›n›n özelliklerine dayanan bir
biliflsel süreçten ibaret olmad›¤›n› çok iyi ortaya koyar.
Bu aktif olarak uyar›c›y› anlamland›rmaya çal›flt›¤›m›z
anlam›na gelir. Bu flekil ise ne kadar u¤rafl›rsak u¤rafla-
l›m bazen bu anlamland›rma sürecini gerçeklefltireme-
di¤imizi gösterir. Özetle, bu flekil, uyar›c›n›n anlam›n›n
kendinde olmad›¤›n› tersinden gösteren bir örnektir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, böyle uyar›c›larla
çok karfl›laflmay›z. Ço¤u kez, u¤raflsak da geçmifl dene-
yimlerimiz ›fl›¤›nda uyar›c›lara anlam vermeyi baflar›r›z. 

S›ra Sizde 2

fiekil 4.9, alg›sal örgütlenme ilkelerinden yak›nl›¤› gös-
termek üzere verilmifl bir örnektir. Alg›sal sistemimiz
görsel uyaranlar› uzamdaki fiziksel yak›nl›klar›na göre
gruplama e¤ilimindedir. Bu, bizim uyaranlara yükledi-
¤imiz bir özelliktir. fiekil 2.10’u sat›r halinde de¤il de
sütun halinde alg›lama e¤ilimindeyiz. Bunun böyle olu-
flu bizim dünyay› basit ve bildik bir flekilde alg›lama is-
te¤imizden kaynaklanmaktad›r. 

S›ra Sizde 3

fiekil 4.12’deki iki erkek figürü farkl› boyutlardaki, fark-
l› mesafelere yerlefltirilmifl ayn› erkek figürüdür. Bu,
bize iki farkl› mesafede duran erke¤in retinam›za dü-
flen imge büyüklüklerini vermektedir. Ancak farkl›
uzakl›kta durdu¤unda görsel duyumumuz bize bunla-
r›n farkl› büyüklükte oldu¤unu söylese bile, alg›m›z
bunlar›n ayn› boyutta oldu¤unu, farkl› boyutlar›n fark-
l› mesafeden kaynakland›¤›n› geçmifl yaflant›lar›m›za
dayanarak söylemektedir. 

S›ra Sizde 4

Resim 4.3’teki Monet tablosunda çeflitli tek göze ba¤l›
ipuçlar› kullan›lm›flt›r. Bunlardan en belirgin dört tane-
si say›labilir; alanda yükseklik, do¤rusal perspektif, do-
kum gradyan› ve göreli büyüklük. Alanda yükseklik,
bayraklarda çok kolay saptanabilir. Daha yüksekte olan
bayrak daha yak›n, afla¤›da çizilen bayrak daha uzakta
oldu¤u hissini yaflat›r. Do¤rusal perspektif yolun gittik-
çe daralmas›nda kullan›lm›flt›r. Yol daralarak uzay›nca
uzakl›k hissi vermektedir. Dokum gradyan› do¤rusal
perspektifle birlikte kullan›lm›fl. Yolun en genifl yerinde
olan binalar daha ayr›nt›l› dolay›s›yla bize daha yak›n,
yolun sonuna daha dar yerinde olan binalar›n ayr›nt›la-
r› kaybolmakta ve bina silüetlerini görmekteyiz, dolay›-
s›yla bu da bize uzakl›k hissini vermektedir. Son olarak
göreli büyüklük ipucunu saptamak için yine bayrakla-
r›n büyüklüklerine bak›labilir. Büyük çizilen bayrak bi-
ze yak›nl›k hissini, ondan görece daha küçük çizilen
bayrak bize uzakl›k hissini yaflat›r. 

S›ra Sizde 5

Gerçek hareketi alg›lamada referans çerçevesinin öne-
mini göstermek için, ya da referans çerçevesini hemen
kuramad›¤›m›zda yaflad›¤›m›z hareket yan›lsamalar›n›
göstermek için günlük yaflam›m›zdan çok bilindik iki
örnek verebiliriz. ‹lki ay ve bulutlarla ilgilidir. Gökyüzü
aç›k oldu¤unda ay sabit görünür. Ama gökyüzü bulut-
larla doluyken, referans çerçevesi olarak bulutlar› alabi-
liriz; bu durumda bulutlar sabit duruyor ve ay gökyü-
zünde h›zla hareket ediyormufl gibi görünür. ‹kinci ör-
nek de çok yaflad›¤›m›z bir hareket yan›lsamas›d›r. Nor-
malde yürürken veya koflarken hareket eden kendimiz
oldu¤umuz için, harekete dair duyumlar›m›z kendi vü-
cudumuzdan gelir. Ama durmakta ya da hareket halin-
de olan bir tren ya da otobüste oldu¤unuzu farz edin.
Bu durumda harekete iliflkin temel bilgi kayna¤›m›z
görseldir. Hareket edenin kendi arabam›z m› yoksa ya-
n›m›zdaki araba m› oldu¤una bir süre karar veremeyiz. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bilinci tan›mlayabilecek,
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B‹L‹NC‹N TANIMLANMASI
‹lk psikologlar bilinci zihin ile eflitlemifller ve psikolojiyi “zihnin ve bilincin çal›fl›l-
mas›” olarak tan›mlam›fllard›r. ‹lk üniteden de hat›rlayaca¤›n›z gibi Wundt bilinci
çal›flmak için içebak›fl ad› verilen bir yöntem kullanm›flt›r. Ancak 1900’lerin bafl›n-
dan itibaren psikolojide davran›flç›l›¤›n yükselmesiyle hem bir çal›flma konusu ola-
rak bilinç hem de bilinci çal›flma yöntemi olarak içebak›fl geçerlili¤ini yitirmifltir.
Davran›flç›lar, hat›rlanaca¤› üzere, psikolojinin nesnel bir bilim olmas› gerekti¤ini
ve bunun da herkes taraf›ndan gözlenebilen ve ölçülebilen olgular› çal›flarak müm-
kün olaca¤›n› ileri sürmüfltür. Ancak Smith ve arkadafllar› (2003); davran›flç›l›¤›n bu
kadar radikal biçimde sadece nesnel olgularla s›n›rlanmad›¤›n›, davran›flç›lar›n da
öznel olgulara ilgi gösterdi¤ini belirtmifllerdir. 1960’lara gelindi¤inde psikologlar
bilinçle ilgili pek çok olgunun ne kadar yayg›n oldu¤unu fark etmeye bafllam›fllar
ve bu kadar önemli konular›n göz ard› edilemeyece¤ini görmüfllerdir. Ancak bilin-
ce yeniden gösterilen bu ilgi, psikolojinin daha önce oldu¤u gibi, sadece bilincin
çal›fl›ld›¤› bir alan olarak tarif edilmesi anlam›na gelmemektedir. Daha çok psiko-
lojinin gözlenebilir davran›fl›n yan› s›ra bilinçle ilgili olgular› da çal›flmas› anlam›na
gelmektedir (Smith ve ark., 2003). 

Pek çok ders kitab›nda bilinç, “bireyin, o andaki içsel ve d›flsal uyaranlar›n
(çevredeki olaylar ve vücuda iliflkin duyumlar, an›lar ve düflünceler) fark›ndal›l›¤›”
olarak tan›mlan›r. Smith ve arkadafllar› (2003), bu tan›m›n bilinci sadece bir yönüy-
le ele ald›¤›n›; oysa problem çözme ve çevreye tepki vermekte de bilincin ifllevsel
oldu¤unu ileri sürmektedirler. Di¤er bir deyiflle bilinç; kendimizi ve çevremizi iz-
lerken alg›, bellek ve düflüncelerden oluflan fark›ndal›l›k dedi¤imiz yaflant›n›n ken-
disi oldu¤u kadar kendimizi ve çevremizi kontrol etmek üzere davran›fllar› ve bi-
liflsel süreçleri bafllatmak ve sonland›rmak için de ifllevseldir (Smith ve ark., 2003:
196-197).

Psikologlar bilincin iki farkl› biçimde ele al›nabilece¤ini düflünmektedirler. ‹lki
bilinci bir durum, daha çok da geçici bir durum olarak görmektir. Örne¤in uyan›k
oldu¤umuzda uykuda oldu¤umuzdakinden farkl› bir bilinç durumunday›zd›r. ‹kin-
cisi, bilinci içerik anlam›nda görmektir. ‹çerik, belirli bir bilinç durumundayken bi-
lincin içerdi¤i duyum, düflünce ve duygulard›r. Uykudaki bilinç içeri¤imiz uyan›k

Bilinç

Bilinç: Kiflinin o andaki içsel
ve d›flsal uyaranlara
(çevredeki olaylar ve vücuda
iliflkin duyumlar, an›lar ve
düflünceler) iliflkin
fark›ndal›l›¤›d›r.



oldu¤umuzdaki bilinç içeri¤imizden farkl›d›r. Bilinç içeri¤inin çoklu katmanlar hâ-
linde var oldu¤u düflünülmektedir (Uba ve Huang, 1999).

Bilincin katmanlar›ndan biri bilinçöncesi olarak adland›r›lan içeriklerdir. Arafl-
t›rmalar, o anda bilincin bir parças› olmayan an› ve düflüncelerin, gereksinim du-
yuldu¤unda bilince getirilebildi¤ini göstermifltir. fiu anda, geçen yaz nerede tatil
yapt›¤›n›z bilgisi bilincinizde olmayabilir; ama özellikle hat›rlamaya çal›flt›¤›n›zda
bu bilgiyi bulabilir ve bilincinizin bir parças› hâline getirebilirsiniz. Bilinçöncesi
an›lar bilince ulaflabilir olan an›lar› ifade eder. Bilinçöncesi, hayat boyunca birikti-
rilen genel bilgileri oldu¤u kadar ve ayr›nt›l› kiflisel bilgileri de içerir. Kelimelerin
anlamlar›na dair bilgi, belirli bir yerin nerede oldu¤u bilgisi ya da ilkokulda yafla-
d›¤›n›z bir olay›n an›lar› burada yer al›r. Araba sürmek gibi ö¤renilmifl beceriler de
bilinçöncesi içeriklerdendir (Smith ve ark., 2003). 

Pek çok psikolog, bilinç içeri¤indeki katmanlar aras›nda en çok bilinçd›fl› ile il-
gilenir. Bilinçd›fl›, Freudçu olmayan anlamda, kiflinin fark›nda olmad›¤› ya da ko-
layca ulaflamad›¤› duygu, düflünce ve güdüleri içeren zihin bölümüdür. Psikolog-
lar›n ço¤u, bilinçli ve bilinçd›fl› süreçlerin ayn› anda ifl bafl›nda oldu¤unu varsayar.
Yani baz› alg›lar›m›z›n, düflünce ve duygular›m›z›n fark›ndayken ayn› anda bilinç-
d›fl› zihinsel aktivitelerimizin de devam etti¤i ileri sürülür (Uba ve Huang, 1999).

Baflta Freud olmak üzere psikodinamikçi psikologlar, bilinçd›fl›na di¤er psiko-
loglardan daha farkl› ve daha özgül bir anlam atfederler. Freudçu anlamda bilinç-
d›fl›; kiflinin varl›¤›n› kabul etmek istemedi¤i düflünce, tutum ve an›lar›n alan›d›r.
Freud; bilinçd›fl›n› davran›fllar› güdüleyen ve kimi zaman da kendini rüyalarda aç›-
¤a ç›karan, sosyal olarak kabul edilemez arzu ve güdülerin alan› olarak görmüfltür.
Freud’a göre bu saklanm›fl duygu ve düflüncelerin fark›na var›lmas› kiflide kayg›
uyand›r›r. Bu yüzden kifli bunlar› bilinçd›fl›na iter ve orada b›rak›r. Örne¤in anne-
si taraf›ndan ihmal edilen bir erkek çocuk, bu ihmalin bilinçli olarak fark›na var›r-
sa kendini k›r›lgan hissedebilir; ama bunu kendine itiraf etmez. Bilinçd›fl› bir bi-
çimde annesinin davran›fl› için kendini suçlayabilir. Yani kendisinin sevilebilir bir
çocuk olmad›¤› sonucuna varabilir ve böyle bir çocuk oldu¤u için de kendini suç-
lu hissedebilir. Bu suçluluk, yine bilinçd›fl›nda cezaland›r›lma arzusuna yol açabi-
lir. Sonuç olarak çocuk annesi taraf›ndan olmasa bile ö¤retmen ya da polis taraf›n-
dan cezaland›r›lmak için kas›tl› bir biçimde kötü davranabilir. Bu çocu¤un bilinç-
d›fl› arzular›n› aç›¤a ç›karmak zordur. Ancak psikodinamikçi psikologlar, bilincin
derinli¤ini araflt›rman›n ve hatta bilinçd›fl› içeri¤i de¤erlendirmenin mümkün oldu-
¤una inan›rlar (Uba ve Huang, 1999).

Zaman zaman kendimize aç›klayamad›¤›m›z farkl› bilinç durumlar› yaflar›z. Dejavu da
bunlardan biridir. Dejavunun ne oldu¤unu ve nas›l gerçekleflti¤ini araflt›r›n›z. 

B‹L‹NC‹N B‹YOLOJ‹K TEMELLER‹
Diyelim ki çok önemli bir görüflme için gün içinde herhangi bir zamanda gelebi-
lece¤iniz söylendi. Bu görüflmeye günün hangi saatlerinde gitmeyi tercih edersi-
niz? Bu tercihi yapmak, sizin için çok zor olmasa gerek. Çünkü hepimiz; kendimi-
zi daha enerjik, canl› ve iyi hissetti¤imiz zamanlar› genellikle biliriz. Bu da gün
içinde biyolojik ve psikolojik anlamda her zaman ayn› canl›l›kta olmad›¤›m›z› gös-
terir. Enerji ve canl›l›¤›m›zdaki bu de¤iflmelere bilim insanlar› sirkadyen ritimler
ad›n› verirler. “Sirkadyen” Latince bir sözcük olup “yaklafl›k bir gün” anlam›na
gelir. Sirkadyen ritimler, bir gün içinde vücutta meydana gelen döngüsel de¤iflik-
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Bilinçöncesi: bir anda
bilinçte olmayan ama
istendi¤inde, bilince
getirilebilen an›lar› içeren
zihin bölümüdür.

Bilinçd›fl›: Kiflinin fark›nda
olmad›¤› ya da kolayca
ulaflamad›¤› duygu, düflünce
ve güdüleri içeren zihin
bölümüdür.

Sirkadyen Ritimler Bir gün
içinde uyan›kl›k ve canl›l›k
aç›s›ndan yaflanan biyolojik
ve psikolojik de¤iflimlere
verilen add›r.



liklerdir. Gün içinde duygudurum ve enerjiklik aç›s›ndan ço¤umuzun deneyimle-
di¤i dalgalanmalar, gerçekten bedendeki de¤iflmeleri yans›t›yor olabilir mi? Çal›fl-
malar pek çok beden sürecinin, günlük döngüsel de¤iflmeler gösterdi¤ini bulmufl-
tur. Çeflitli hormonlar, vücut ›s›s›, kan bas›nç düzeyi gibi biyolojik süreçler; birey-
sel farkl›l›klar olmas›na ra¤men ço¤u insanda sabah›n ilk saatlerinde en düflük, ö¤-
leden sonraki saatlerde en yüksek düzeyde olur. Vücut fonksiyonlar›ndaki bu
döngüsel de¤iflimler pek çok iflteki performans›m›z› da etkiler. Hem fiziksel hem
de biliflsel ifllerde vücut fonksiyonlar›n›n zirvede ya da zirveye yak›n oldu¤u saat-
lerde en iyi performans› gösteririz. Ancak Baron’un (1996) ifade etti¤ine göre kar-
mafl›k biliflsel ifllerde, performans ile sirkadyen döngü aras›ndaki iliflki zay›flamak-
tad›r. Yani sirkadyen döngü, görece basit ifllerdeki performans›m›z› etkilerken zor
ya da karmafl›k ifllerdeki performans›m›z› etkilememektedir (Baron, 1996). 

E¤er vücut fonksiyonlar›, zihinsel haz›r olma durumu ve ifl performans› gün
içinde düzenli bir biçimde de¤ifliyorsa o hâlde bu de¤ifliklikleri düzenleyen içsel,
biyolojik bir mekanizmadan söz edebiliriz. Di¤er bir deyiflle çeflitli sirkadyen ritim-
leri ayarlayan bir biyolojik saate sahip olmam›z gerekir. Pek çok bilim insan› ne tür
bir do¤as› oldu¤u üzerinde anlaflamasa da biyolojik saatin hipotalamusun bir böl-
gesinde bulundu¤u konusunda anlafl›r. Buradaki çekirdek, gözlerden gelen görsel
girdilere tepki verir ve melatonin ad› verilen hormonun salg›lanmas›n› uyar›r ya da
ketler. Melatoninin yat›flt›r›c› bir etkisi vard›r, aktiviteyi azalt›r ve yorgunlu¤u artt›-
r›r. Gün ›fl›¤›na maruz kalmak, melatonin salg›s›n› azalt›rken karanl›k artt›r›r. Yani,
uykunun bafl›nda salg›lanmaya bafllanan melatonin hormonunun düzeyi gece bo-
yunca artar ve gün boyunca düfler. E¤er günü lofl ›fl›kl› bir odada geçirirseniz bi-
yolojik saatiniz, bunu geceymifl gibi alg›layaca¤› için melatonin salg›s› artacak ve
kendinizi muhtemelen yorgun hissedeceksiniz. Havan›n günlerce kapal› olabildi¤i
k›fl günlerinde, insanlar›n kendilerini çökkün hissetmesinin bir nedeni bu olabilir.
‹klime ba¤l› olarak görülen bu depresyon tepkisine mevsime ba¤l› duygu durum
bozuklu¤u ad› verilir (Baron, 1996). 

Düzenli olarak de¤iflen sirkadyen ritim, sadece melatonin hormonunun düzeyi
de¤ildir. Örne¤in bedenin uyar›lm›fl bir hâle gelmesine neden olan epinefrin hor-
monunun düzeyi, melatonin hormonunun tam tersi bir döngü izleyerek sabah›n
geç saatlerinde tepe noktas›na ulafl›r ve daha sonra gece yar›s›na kadar düzenli bir
flekilde azalma göstererek aniden çok düflük düzeye iner ve sabaha kadar bu dü-
zeyde kalmaya devam eder (Morris, 2002; 155). 

Buraya kadar ço¤u insanda görülen sirkadyen ritim de¤iflikliklerinden bahse-
dildi; ancak unutmamak gerekir ki sirkadyen ritimleri aç›s›ndan bireyler aras›nda
farkl›l›klar vard›r. Baz› kifliler sabah insan›d›r, gün içinde en çok sabahlar› kendile-
rini enerjik ve tetikte hissederler. Baz› kiflilerse tam tersine gece insan›d›r; enerji ve
canl›l›klar› tepe noktas›na ö¤leden sonra geç saatlerde ya da akflamlar› ulafl›r. ‹n-
gilizce konuflan kültürlerde birincisine tarlakuflu, ikincisine baykufl ad› verilmekte-
dir. Bu iki grup insan aras›ndaki farkl›l›klar› sadece öznel farkl›l›k olarak de¤il ay-
n› zamanda biyolojik farkl›l›k olarak da görmek gereklidir. Çal›flmalar sabah insan-
lar›n›n gece insanlar›ndan genel olarak daha fazla adrenalin salg›lad›klar›n› göster-
mifltir. Yani sabah insanlar› daha aktiftirler. Benzer olarak sabah insanlar›n›n vücut
›s›lar›, gece insanlar›na göre gün içinde daha erken tepe noktas›na ulafl›r. Sabah in-
sanlar›n vücut ›s›lar›, ö¤leden önce tepe noktas›na ulafl›rken gece insanlar›n›nki
akflamüstü ya da daha geç ayn› noktaya ulafl›r. Ayr›ca gayet anlafl›l›r bir biçimde
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sabah insanlar›n›n zihinsel performanslar› günün ilk saatlerinde, gece insanlar›n›n-
kiyse geç saatlerde daha iyidir. Son olarak ilginç bir biçimde sabah insanlar› sabah
saatleri ya da ö¤leden sonraki ilk saatlerde hipnoza daha aç›k olurken gece insan-
lar› ö¤leden sonra ve akflam daha aç›k olurlar (Baron, 1996). 

Normal koflullarda sirkadyen ritim döngüleri insanlar için bir problem yarat-
maz. ‹nsanlar kendi kiflisel döngülerini bilirler ve günlük faaliyetlerini bu döngüye
göre planlayabilirler.Ancak baz› istisnai durumlarda sirkadyen ritim bozulur ve in-
sanlar bunun olumsuz sonuçlar›n› yaflarlar. Bu durumlardan biri, daha çok k›talar
aras› yolculuklarda yaflanan zaman farklar›d›r. Bu durumda kiflinin içsel, biyolojik
saati ile d›fl dünyan›n saati uyuflmaz. Bu uyuflmazl›¤›n ortadan kalkmas› için yeni
bulundu¤unuz zaman diliminde bir süre geçirmeniz gerekir. Biyolojik saat, yakla-
fl›k alt› gün içinde yeni duruma yavafl yavafl uyum gösterecektir. Sirkadyen ritimle-
ri bozan di¤er istisnai bir durum vardiyal› ifllerdir. Vardiyal› ifllerde çal›flan kifliler,
normalde uyuduklar› saatlerde uyan›kt›rlar ve çal›flmaktad›rlar. Bu durumu daha
da kötülefltiren fley, vardiyalar›n k›sa sürelerle (mesela bir hafta) de¤iflmesidir. ‹n-
sanlar, bir vardiyaya uyum gösterecekleri zaman vardiya biter ve bu kez baflka bir
vardiyaya geçerler. Her seferinde verili biyolojik saatlerini iptal edip bir baflka bi-
yolojik saate geçmek zorunda kalan vardiyal› çal›flanlar sürekli yorgunluktan ve
uyku bozukluklar›ndan flikâyet ederler. Buna ek olarak bu kiflilerde kalp hastal›¤›
ve ülser riskinin artt›¤›, daha s›k endüstriyel kaza yapt›klar› ve alkol ve uyku ilac›
kullan›m›n›n artt›¤› belirlenmifltir (Baron, 1996). 

Görmeyen insanlarda sirkadyen ritim nas›l gerçekleflmektedir, araflt›r›n›z. 

B‹L‹NÇTE DO⁄AL DE⁄‹fiMELER

Bilincin Farkl› Düzeyleri: Otomatik ve Kontrollü Davran›fllar
‹ki kifli ile ayn› anda sohbet etmeyi denediniz mi? E¤er denediyseniz dikkatimizin
ya da bilgi-iflleme kapasitemizin oldukça s›n›rl› oldu¤unu da biliyorsunuzdur. Ta-
mamen uyan›k oldu¤umuzda ve kendimizi üst düzeyde enerjik hissetti¤imizde bi-
le çevremizde olan bitenlerin sadece küçük bir k›sm›n›n bilincinde oluruz. Verili
bir anda bedenimizden gelen duyumlar›n (açl›k, a¤r›, üflüme ya da terleme vb.),
zihnimizden geçen düflünce, an› ve duygular›n yan› s›ra d›fl dünyadan da gelen
birçok duyumun etkisi alt›nday›zd›r. Ancak ayn› anda bu kadar çok uyaran› alma
ve iflleme olana¤›m›z olmad›¤› gibi normal koflullarda kendimizi kaotik bir durum-
da da hissetmeyiz. Çünkü o andaki gereksinimlerimize göre dikkatimizi sadece be-
lirli uyaranlara yöneltebiliriz. Dikkat sayesinde belli uyaranlar›n bilincine var›r›z ve
di¤erlerini bilinç alan›na sokmay›z ve gün boyu dikkatimiz bir uyarandan di¤erine
odaklan›r (Baron, 1996; Morris, 2002)

Bilgi iflleme kapasitemiz s›n›rl› olmas›na ra¤men ayn› anda birden fazla bilgiyi
iflledi¤imiz durumlar da vard›r. Örne¤in bir yandan saç›m›z› tararken di¤er yandan
k›sa süre sonra yapaca¤›m›z görüflmeyi düflünüyor olabiliriz. Peki bunu nas›l ba-
flar›yoruz? Böyle durumlarda süregiden faaliyetlerimizi kontrol eden birbirine z›t
süreçlerin ifl bafl›nda oldu¤u söylenebilir. Di¤er bir deyiflle davran›fllar›m›z üzerin-
de farkl› düzeylerde bilinçli kontrol kurar›z. ‹lk düzey otomatik bilgi iflleme süre-
cidir. Bu düzeyde gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetlere iliflkin bilinçli fark›ndal›¤›m›z gö-
rece azd›r. Bu tür bilgi iflleme, dikkat kapasitemizden çok fley talep etmez. Bu sa-
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yede bir yandan saç›m›z› tararken ya da difllerimizi f›rçalarken kafam›z bambaflka
yerlerde olabilir. Ayr›ca her biri otomatik kontrol alt›nda olan birden çok faaliyet
ayn› anda yap›labilir. Örne¤in bir yandan araba sürerken bir yandan radyo dinle-
yebiliriz. Zihnimizde otomatik olarak ifllemden geçirilen faaliyetler; pratikle gelifl-
tirilen, iyi ö¤renilmifl ve belli uyar›c› koflullara tepki olarak verilen faaliyetlerdir
(Baron, 1996). 

Otomatik ifllenen faaliyetlerin tersine kontrollü ifllemden geçirilmesi gereken
faaliyetler vard›r. Bu ifl ya da faaliyetler, tüm dikkatimizi vermemizi ve konsantre
olmam›z› gerektirir. Aç›kt›r ki dikkat kapasitemizi tükettiklerinden bu tür faaliyet-
lerden ayn› anda sadece birini yapabiliriz (Baron, 1996).

Otomatik ve kontrollü ifllemden geçirilen faaliyetler aras›nda pek çok bak›m-
dan farkl›l›klar vard›r. Otomatik kontrol alt›ndaki davran›fllar, kontrollü ifllemden
geçirilen davran›fllara göre daha h›zl› ve daha az çabayla gerçeklefltirilirler. Ayr›ca
kontrol gerektiren davran›fllar›n tersine otomotikleflmifl davran›fllar bilinçli olarak
de¤il belirli bir uyar›c› ya da olayla tetiklenerek otomatik olarak bafllat›l›rlar. Ek
olarak otomatik olarak bafllat›lm›fl bir davran›fl› ketlemek zor olabilir. Asl›nda oto-
matikleflmifl ve kontrol gerektiren davran›fllar›n hem avantajlar›ndan hem de deza-
vantajlar›ndan söz etmek mümkündür. Otomatikleflmifl davran›fllar› h›zl› ve etkili
bir biçimde gerçeklefltiririz; ama bu davran›fllar› de¤ifltirmemiz zordur, dolay›s›yla
esnek de¤illerdir. Bilinçli kontrol gerektiren davran›fllar yavaflt›r ama esnektirler,
de¤iflmeye aç›kt›rlar. Bu iki tip davran›fl ile ilgili vurgulanmas› gereken iki genel
nokta vard›r. ‹lki, ne tür özelliklere sahip olurlarsa olsunlar her ikisi de yaflam›m›z
için ifllevseldir. ‹kincisi, otomatikleflmifl ve kontrol gerektiren davran›fllar birbirin-
den kesin olarak ayr›lan davran›fl kategorileri de¤il daha çok temsil ettikleri düflü-
nülen kategorilerin uç durumlar›d›r. Yani pür otomatikleflmifl davran›fllardan da
pür kontrol gerektiren davran›fllardan da söz etmek güçtür. Sonuç olarak uyan›k-
ken gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetlerde, bu z›t bilinçlilik durumlar› aras›nda gidip ge-
liriz (Baron, 1996).

Düfl Kurma ve Fantezi 
Düfller ve fanteziler, daha sonra ele alaca¤›m›z hipnoz veya çeflitli ilaçlar›n al›m›y-
la gerçekleflen bilinç de¤iflikliklerinin tersine günlük yaflamda çaba harcamaks›z›n
gerçekleflen do¤al bilinç de¤ifliklikleridir (Morris, 2002).

Sigmund Freud, bir keresinde mutlu insanlar›n de¤il doyuma ulaflmam›fl insan-
lar›n düfl kurduklar›n› söylemiflti. E¤er bu yorum do¤ruysa o zaman pek ço¤umuz
mutsuz insanlar›z. Çünkü pek çok insan uyan›kken düzenli bir biçimde hayali ya
da daha önce yaflanm›fl olaylar›n düflünü kurmaktad›r. Dahas› pek çok insan bu
deneyimleri öylesine yo¤un bir biçimde yaflamaktad›r ki geçici olarak d›fl dünya ile
ba¤lant›lar› kopmaktad›r (Baron, 1996). 

Gündüzleri uyan›kken kurdu¤umuz düfllerle ilgili iki temel soru, bu düfllerin
içeri¤inin ve ifllevinin ne oldu¤udur. 

Psikologlara göre rastgele düfller kurmuyoruz. En s›k rastlanan düfl içerikleri;
baflar› ya da baflar›s›zl›k, sald›rganl›k ya da düflmanl›k, cinsellik ve romantiklik,
suçluluk ve problem çözme ile ilgilidir. Beklenebilece¤i gibi farkl› kifliler belirli tür-
den düfller kurmay› tercih etme e¤ilimindedir. Örne¤in kayg› düzeyleri yüksek
olan kiflilerin genellikle endifleyle ilgili ve kendilerine çok haz vermeyen düfller
kurmalar› olas›d›r. Di¤er yandan baflar›l› olmaya çok önem atfeden kiflilerin düfl te-
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malar›; h›rs, rekabet, k›skançl›k vb. olabilir. Ayr›ca “mutlu düfl kurucular” olarak
adland›r›lan kifliler; düfl kurmaktan hofllanan, düfllerini gelece¤i planlamak ve
problemleri çözmek için kullanan insanlard›r (Morris, 2002). 

Düfl kurma aç›s›ndan gözlenen di¤er bir bireysel farkl›l›k konusu, düfl kurma
s›kl›¤› ve kurulan düfllerin yo¤unluk derecesidir. Düfl kurma s›kl›¤› aç›s›ndan bi-
reyler aras›nda büyük farkl›l›klar vard›r. Baz› insanlar bofl zamanlar›n yar›s›n› düfl
kurarak geçirdiklerini belirtirken di¤er baz›lar› çok ender düfl kurduklar›n› belirt-
mektedirler. Düfllerin yo¤unluk derecesi de büyük bireysel farkl›l›klar göstermek-
tedir. Baz› kifliler, düfl ve fantezilerini çok canl› ve gerçek gibi yaflad›klar›n› ve bun-
lar›n adeta gerçek oldu¤unu düflündüklerini söylerler. Düflle gerçe¤in birbirine ka-
r›flt›¤› ya da düflün gerçek yerine geçti¤i durumlar, daha çok ruhsal hastal›klarda
görülen halüsinasyona yak›n durumlar olabilir. Di¤er yandan ço¤u insan›n düflleri
bu kadar canl› ve gerçek de¤ildir (Smith ve ark., 2003). 

E¤er dünyada çok say›da insan, uyan›k oldu¤u vaktin az›msanmayacak bir k›s-
m›n› düfllerle ve fantezilerle geçiriyorsa o hâlde bunu gerekli ve yararl› buluyor ol-
mal›d›rlar. Gerçekten düfl ve fantezilerin yaflam›m›zda olumlu ifllevleri var m›? Bu-
na verilecek kesin yan›tlar yoktur; ama birtak›m olas›l›klardan bahsetmek müm-
kündür. Baz› psikologlar, düfl ve fantezilerin gerçek dünyadan kaçman›n d›fl›nda
pek bir ifle yaramad›¤›n› düflünmektedir (Morris, 2002). Günlük yaflam›n rutinin-
den ve stresinden s›yr›lmak için kullan›ld›klar›nda düfl ve fanteziler, bir emniyet
sübab› ifllevi görür. Yani k›sa bir süreli¤ine de olsa gerginli¤i azalt›r.

Freudçu bak›fl aç›s›ndan fanteziler, baflka türlü bilince ç›kt›klar›nda kiflide suç-
luluk ya da kayg› uyand›racak arzular›n ifade edilmesini ve böylelikle onlarla ba-
fla ç›kmay› olanakl› k›lar. Bu arzular, normalde bast›r›lmas› gereken cinsellik veya
düflmanl›kla ilgili arzulard›r (Morris, 2002). Düfl ve fantezilerin di¤er bir yarar›, on-
lar›n gün içinde duygu durumumuzu olumlu yönde de¤ifltirecek haz›r araçlar ola-
rak elimizde bulunmalar›d›r. Düfl ve fantezilerin belki de daha önemli bir yarar›,
gerçek yaflamdaki problemleri çözmek için bize yard›mc› olmalar›d›r. Problemin
çözümüne giden çeflitli eylem biçimlerini ve olas› sonuçlar›n› hayal etmek, gerçek
yaflamda problemin çözümü için yararl› planlar yapmaya yard›m eder (Baron,1996).

Uyku ve Rüya Görme
Bilincin do¤al yolla de¤iflti¤i durumlardan biri de uykudur. Uykuyla ilgili sordu-
¤umuz pek çok soruya cevap olarak psikologlar, çeflitli kuramlar gelifltirmifller ve
bu kuramlara dayal› olarak da araflt›rmalar yapm›fllard›r. Bu bölümde bu çal›flma-
lar, uykunun ifllevleri, uykunun aflamalar› ve rüyan›n do¤as› bafll›klar› alt›nda ele
al›nm›flt›r. 

Uykunun ‹fllevleri
‹nsanlar ›n büyük bir ço¤unlu¤u yaflamlar›n›n üçte birini uykuda geçirmektedir,
baz›lar› daha da fazlas›n›. ‹nsanlar yaflamlar›n›n bu kadar büyük bir k›sm›n› uyku-
da geçiriyorlarsa uykunun onlar için önemli birtak›m ifllevleri olmas› gereklidir. Sa-
atlerce uyuman›n bizim için ne tür ifllevleri olabilece¤ine dair çeflitli görüfller mev-
cuttur. 

‹lk görüfl, uykunun bizim için onar›c› bir ifllevi oldu¤udur. Günlük kofluflturma-
n›n ard›ndan uyku bizim için iyi bir dinlenme, bir tür nekahat süresi gibi ifllev gör-
mektedir. Hepimizin uykuyla ilgili hâlihaz›rda sahip oldu¤u bu görüfl, araflt›rmalar
taraf›ndan do¤rudan destek alamam›flt›r. Uzun süreli uykusuzluklar›n davran›fl
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üzerinde çok büyük ve kesin etkileri oldu¤u gösterilememifltir. Uzun süre uykusuz
kald›ktan sonra insanlar tekrar normal uyku düzenine geçebilmekte ve uykusuzlu-
¤un kal›c› fiziksel ya da psikolojik bir zarar› kalmam›fl gibi görünmektedir. Uyku-
suzluk konusunda yap›lan bir çal›flmada, kat›l›mc›lar›n kendileri “hay›r” diyene ka-
dar aflamal› olarak uyku süreleri azalt›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar, bir gecede befl saate ka-
dar uyku sürelerini k›saltabilmifller ve bunun performanslar›, duygudurumlar› ve
sa¤l›klar› üzerinde olumsuz bir etkisi olmam›flt›r. Sadece uyku aflamalar›nda de¤i-
fliklikler göstermifllerdir. Daha çabuk uykuya dalm›fllar ve 4. uyku aflamas› (bkz.
Uyku Aflamalar›) daha uzun sürmüfltür. Öyle görünüyor ki insanlar, normal uyku
ihtiyaçlar›n› daha k›sa sürelerde gidermeyi ö¤renmektedirler. Dolay›s›yla uyku
yoksunlu¤u araflt›rmalar›n›n uykunun onar›c› bir ifllevi oldu¤u görüflüne güçlü bir
destek vermedi¤i söylenebilir (Baron, 1996).

Di¤er bir görüfl, uyku ile sirkadyen ritimler aras›nda bir ba¤ oldu¤unu savunur.
Evrimci olan bu görüfl, uykunun sadece sinirsel bir mekanizma oldu¤unu ve insan-
lar da dahil olmak üzere, tüm canl›lar›n hayatta kalmak için gelifltirdikleri bir sis-
tem oldu¤unu ileri sürer. Yani sirkadyen ritimler, gün içinde uyan›k kalmak ve çe-
flitli faaaliyetleri yapmaya, gece ise uyumaya ve faaliyet göstermemeye göre ayar-
lanm›flt›r. Böylece, uyku, bizi sessiz ve pasif tutarak, gecenin tehlikelerinden korur
(Baron, 1996).

Uykunun ilkel atalar›m›zdan bize kalan evrimsel bir miras olup olmad›¤›n› ya
da onar›c› ifllevi olup olmad›¤›n› gerçekte bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun yaflam-
lar›m›zda vazgeçilmez bir yeri var. Psikologlar uykunun ifllevleri konusunda karar-
s›z olsalar da uykunun do¤as›, yani gerçekleflme mekanizmas› konusunda uyku
aflamalar› bafll›¤› alt›nda görece¤iniz gibi pek çok bilgiye sahiptirler. 

Uykunun Aflamalar›
Psikologlar, uyku süreci hakk›nda bilgi edinmek için uyku laboratuvarlar›nda çal›-
fl›rlar. Tipik bir araflt›rmada, deneye kat›lan gönüllülerin uykular› s›ras›nda beyin-
den gelen dalgalar› kaydedilir. Beyin dalgalar›n›n kayd›, vücuda yerlefltirilen elekt-
rotlar›n ba¤l› oldu¤u elektroenselograf (EEG) ile yap›l›r. Bu çal›flmalar, beynimizin
uykuda ve uyan›kken farkl› dalga örüntüleri üretti¤ini göstermifltir. Uyku, uyan›k-
l›ktan farkl› bir bilinç durumudur; ama bu, tüm uyku boyunca ayn› bilinç duru-
munda kald›¤›m›z anlam›na gelmez. Uyku süresince farkl› düzeylerde bilinç de¤i-
flikliklerine karfl›l›k gelen aflamalardan geçeriz. Bir gece içinde bu aflama döngüsel
olarak defalarca tekrarlan›r (Uba ve Huang, 1999).

Uyku, “uykuya dalmak”la bafllar. “Alacakaranl›k” da denen bu durum, bir
miktar uyan›k ama gevflemifl bir hâli and›r›r. Fark›ndal›l›k azal›r ve bir uyar›c›ya
tepki verilemez. Uykuya dalarken yaflad›¤›m›z düflme hissi ve bunu izleyen ani
s›çramayla yine bilinçli hâle gelmemiz, bu alacakaranl›k durumunda yaflan›r
(Morris, 2002).

Alacakaranl›k durumundan sonra uykunun birinci aflamas›na geçilir. Bu, hafif
uyku aflamas›d›r. Bu aflamada uykumuz o kadar hafiftir ki uyudu¤umuzu bile fark
etmeyiz. Bu, sadece gözlerimizi dinlendirip uyumad›¤›m›z› düflündü¤ümüz za-
manlard›r. Bu hafif uykudan uyanmak çok kolay oldu¤u için de uyudu¤umuzu an-
lamay›z. Bu aflamada solunum yavafllar ve düzenli hâle gelir, kalp at›fllar› düfler,
kaslar gevflemeye bafllar ve vücut ›s›s› düflmeye bafllar. Bu uyuklama aflamas›ndan
ikinci aflamaya geçilmesi, uykunun derinleflmesi anlam›na gelir. Genel de bu afla-
mada kifli kolayca uyand›r›labilir. Ancak üçüncü aflamada, uyand›r›lmak için göre-
ce yüksek bir ses ya da kifliye ad›yla seslenilmesi gerekir. Bu aflamada, solunum

955.  Ünite  -  Bi l inç



ve kalp at›fllar› daha da yavafllar ve vücut ›s›s› 1. ve 2. aflamadaki düzeyinden da-
ha afla¤›ya düfler. Üzerinize bir fley örtmeden k›sa süreli kestirdi¤inizde oda ›s›s›
de¤iflmedi¤i hâlde bir süre sonra üflümeniz ve örtüye ihtiyaç duyman›z, vücut ›s›-
n›z›n fark edilir derecede düflmesinden kaynaklan›r. 4. aflamada, kifli derin bir uy-
kudad›r ve sesleri neredeyse hiç duymaz. Bu aflamada uykudan uyand›r›lmak zor-
dur. Bu aflamada uyand›rmay› baflarsan›z bile kifli ilk anda çok sersemlemifl hâlde
olacak hatta nerede ya da hangi günde oldu¤unu bile bilemeyecektir (Uba ve Hu-
ang, 1999). Uykunun 4. aflamas›nda beyin dalgalar› çok yavafllar, bunlara delta dal-
galar› denir. Delta uykusu; solunum, kalp at›fl h›z› ve vücut ›s›s›n›n en düflük oldu-
¤u aflamad›r (Morris, 2002). 

‹nsanlar uykunun 1, 2, 3 ve 4. aflamalar›nda iken uyand›r›ld›klar›nda genellikle
rüya gördüklerini söylemezler. E¤er rüya bu dört aflamada görülmüyorsa ne zaman
görülür?

Rüyalar›n ço¤u; özellikle iyi organize olmufl, canl›, hikâyesi olan, iyi hat›rlanan
ve duygusal yükü olan rüyalar REM uykusunda görülür. REM, h›zl› göz hareket te-
rimlerinin ‹ngilizce yaz›fl›n›n ilk harflerinden oluflan bir add›r (Rapid Eye Move-
ment). Çünkü REM uykusu, göz kapaklar›n›n alt›nda göz yuvarlar›n›n h›zl› hareket
etmesiyle ay›rt edilir. REM uykusu, uykunun dört aflamas›ndan farkl›d›r. Uykunun
dört aflamas›na, “REM olmayan” anlam›nda NREM (non-REM) uykusu ad› veril-
mektedir. REM uykusunda insanlar sanki uyanmak üzerelermifl gibi görünürler an-
cak gerçekte, onlar› bu aflamada uyand›rmak zordur. Bu aflamada kan bas›nc›, na-
b›z ve vücut ›s›s› yükselir, kalp at›fllar› h›zlan›r ve düzensizleflir, solunum h›zl› ve
yüzeyseldir, beyin dalgalar›, sanki kifli uyanmak üzereymifl gibi ciddi düzeyde ak-
tivite oldu¤unu gösterir. Kiflinin hem uyuyor olmas› hem de sanki uyan›km›fl gibi
birtak›m bedensel faaliyetler göstermesi yüzünden bu uykuya paradoksal uyku ad›
verilir. Bu aflamadaki uykuda, bedene ait di¤er göstergelerin tersine kaslar gevflek-
tir (Uba ve Huang, 1999).

Bu aflamada neler oldu¤unu anlamak için psikologlar, uyku laboratuvar›nda
uyuyan kat›l›mc›lar›n EEG’leri REM uykusu özelliklerini gösterdi¤inde kat›l›mc›lar›
uyand›r›rlar. REM uykusundan uyand›r›lan pek çok insan o anda rüya gördü¤ünü
ifade etmifltir. Çok ender rüya gördüklerini söyleyen insanlar bile REM uykusun-
dan uyand›klar›nda rüya gördüklerini söylemifltir (Uba ve Huang, 1999).

E¤er uykuda yukar›da sözü edilen dört aflamay› yafl›yorsak REM uykusunu,
uykunun hangi zaman dilimine yerlefltirmemiz gerekir? Normal bir uykuda, uyku-
nun 1. aflamas›ndan 4. aflamas›na kadar ilerlenir.. Dördüncü aflamadan sonra 1.
aflamaya dönülmez, gece boyunca 1. aflama, 2. aflama ve sonra 1. aflama yerine
REM uykusu yaflan›r. REM uykusuna ilk kez girdikten sonra 2. aflamaya, sonra 3.
aflamaya, sonra 4. aflamaya ve sonra tekrar REM uykusuna geçilir (Morris, 2002;
Uba ve Huang, 1999). Uykuya dald›ktan 70 ila 90 dakika sonra ilk REM uykusu-
na geçilir. Bu periyod yaklafl›k 10 dakika sürer. Bir gecelik uykunun sonuna do¤-
ru REM uykusu bir saate kadar uzar. Bu da rüyalar›n anl›k ya da hemen uyanma-
dan önce görülmedi¤ini gösterir. Tersine gece boyunca, REM uykusu uzad›kça
her rüya bir öncekinden biraz daha uzun olur. Bu genel örüntü her zaman s›k› bir
flekilde takip edilmez. Bazen bir aflama veya di¤eri atlanabilir. Çok uzun uyuduk-
tan sonra genellikle 4. aflama yani delta uykusu atlan›r. Tam bir gece uykusunun
bafllar›nda, genellikle 3. ve 4. aflamalarda daha çok zaman geçirilir, uykunun son
birkaç saatinde ise 2. aflama ve REM uykusunda daha çok zaman geçirilir (Uba ve
Huang, 1990).
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REM Uykusu: uykunun dört
evresi d›fl›nda, genellikle
rüya görülen ve beden
fonksiyonlar›n›n uyan›kl›k
durumundaki kadar aktif
oldu¤u uyku dönemidir.

NREM Uykusu: REM d›fl›
uykudur. Uykunun REM
dönemleri d›fl›ndaki dört
evresini kapsar. 



Yukar›da genel bir uyku örüntüsü betimlenmiflse de bu, kifliden kifliye birtak›m
de¤ifliklikler gösterir. Hastal›k, uykunun gün içinde uyunma saati ya da yafl, REM
periyodlar› aras›ndaki süreyi etkileyebilir. Örne¤in uyku örüntüsünü belirlemede
önemli bir role sahip oldu¤u düflünülen melatonin düzeyi, çocukluktan sonra dü-
fler. Bu da büyüklerin çocuklardan neden daha az uyudu¤unu aç›klar (Uba ve Hu-
ang, 1990). Yeni do¤an bebekler, uyku saatlerinin yar›s›n› REM uykusunda geçirir-
ler. Bu oran, çocuk befl yafl›na geldi¤inde toplam uykunun %20 veya %25’ine ka-
dar düfler ve oldukça geç bir yafla kadar sabit kal›r. Yafll› insanlar 3 ve 4. aflamala-
r› daha az yaflarlar (Smith ve ark., 2003). 

Rüya Görme
Hiç flüphesiz uykuyla ilgili en önemli ve en ilginç olgulardan biri rüyalard›r. “Zih-
nimizin birincil olarak REM dönemleri s›ras›nda oluflturdu¤u canl› görsel ve iflitsel
yaflant›lar”a rüya ad› verilmektedir (Morris, 2002; 159). 

Bazen REM uykusunda görülen rüyalar o kadar canl› olabilir ki sanki gerçek-
mifl gibi yaflan›l›r. REM uykusu s›ras›nda beyinde yaflan›lan aktivite, uyan›kken ol-
du¤u kadar yo¤undur. Ancak REM uykusu ile uyan›k durumdaki beyin aktivitesi
aras›ndaki önemli bir farkl›l›k, REM’de uyar›c›lar›n yaln›zca bellekten gelen içsel
imgeler olmas›d›r. Hemen belirtmek gerekir ki rüyalar›n ço¤u, REM uykusunda gö-
rülse de REM d›fl› uykuda da rüya görülmektedir (Morris, 2002). 

Psikologlar›n rüyalar üzerine yapt›klar› araflt›rmalardan dolay› bugün rüyalar›n
birtak›m temel özellikleri hakk›nda fikir sahibiyiz. Bu bilgiler, pek çok insan tara-
f›ndan merak edilen sorular› cevaplamaya yöneliktir. Rüyalar hakk›nda en fazla so-
rulan sorulardan biri, herkesin rüya görüp görmedi¤idir. Psikologlara göre her in-
san rüya görür; ama herkes rüyas›n› hat›rlamaz. EEG kay›tlar› herkesin REM uyku-
sunu yaflad›¤›n› göstermektedir. REM uykusu s›ras›nda uyand›r›lan kifliler, daha
önce rüyalar›n› hat›rlamad›klar›n› söyleyenler bile oldukça canl› rüyalar gördükle-
rini beyan etmifllerdir. ‹nsanlar tipik olarak bir gecede befl ya da alt› rüya görmek-
tedirler. Baflka bir deyiflle her gece yaklafl›k iki saat rüya görülmektedir. Rüyalarla
ilgili merak edilen ikinci konu, rüyalar›n ne kadar sürdü¤üdür. Pek çok insan rü-
yalar›n çok uzun gibi görünmesine ra¤men bir anda görülüp bitti¤ine inan›rlar.
Oysa gördü¤ümüz rüyalar gerçek zamanl›d›r. Yani rüyada görülen bir olay gerçek
yaflamda ne kadar sürüyorsa rüyada da o kadar sürmektedir. Rüyalarla ilgili merak
konusu olan üçüncü nokta, kiflinin rüya gördü¤ünün fark›nda olup olmad›¤›d›r.
Yani rüya görürken rüya gördü¤ümüzü biliyor muyuz? Psikologlar, bazen rüya
gördü¤ümüzü bildi¤imizi ifade etmektedirler. Psikologlara göre insanlara, rüya
gördüklerinin fark›na varmalar› ö¤retilebilir. Ama bu durumda bile bu fark›ndal›-
l›k, rüyan›n do¤al ak›fl›n› bozmaz. Örne¤in araflt›rmalarda insanlara, rüya görmeye
bafllad›klar›n› bildirmek üzere bir dü¤meye basmalar› ö¤retilmifltir. Baz› insanlar›n
“fleffaf rüyalar”› vard›r. Ço¤u rüya tuhaf ve mant›ks›z olmas›na ra¤men, fleffaf rüya-
lardaki olaylar o kadar normal görünür ki rüyay› gören kifli kendini uyan›k ve bi-
linçliymifl gibi hisseder. Hatta böyle fleffaf rüya gören baz›lar›, rüyalar›n›n içinde
yaflad›klar›n›n rüya m› gerçek mi oldu¤unu ay›rt etmek için testler yapt›klar›n› ifa-
de etmektedirler (Smith ve ark., 2003). 

Neden rüya görüyoruz? Psikologlar›n rüya ile ilgili sorduklar› en önemli soru-
lardan biri budur. Psikolojide bu soruyu cevaplayan çeflitli kuramsal yaklafl›mlar
mevcuttur. 
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Rüya: Zihnimizin birincil
olarak REM dönemleri
s›ras›nda oluflturdu¤u canl›,
görsel ve iflitsel
yaflant›lard›r.



Neden rüya gördü¤ümüze iliflkin nörolojik yaklafl›m, beyin yap›s› ve rüyan›n
özelliklerine dayal› baz› kuramlar ileri sürmüfltür. Bu yaklafl›m içinden gelifltirilen
aktivasyon-sentez kuram›, rüyalar›n herhangi bir anlam› olmad›¤›n› iddia eder.
Bu kurama göre rüyalar, beynin kendisindeki rastgele ve karmafl›k sinir sinyalle-
rini anlama ve onlara bir düzen verme çabas›n›n anlat›m›d›r. Baflka bir deyiflle rü-
yalar, biliflsel sistemimizin beyindeki sinirsel aktiviteyi anlamland›rma faaliyetidir.
Buna alternatif baflka bir aç›klama ise bilgisayar modelidir. Bu modele göre bilgi-
sayar›n programlar›n› test etmesi ve güncellemesi için belirli aral›klarla nas›l ka-
pat›lmas› gerekiyorsa beynin de kendini kapatmas› ve kendi kontrollerini yapma-
s› gereklidir. Bu model, beyindeki sinir ba¤lant›lar›n›n REM uykusu boyunca kon-
trol edildi¤ini ve geniflletildi¤ini öne sürmektedir. Bu süreçte, önemli ya da uygun
olmayan bilgiler silinir, di¤er yandan gün içinde ö¤renilen bilgiler yo¤unlaflt›r›l›r
ve var olan bellekle bütünlefltirilir. E¤er bu iddialar do¤ruysa, o zaman, örne¤in
zor ve yeni bir bilgi ö¤renildi¤inde pek çok yeni sinir ba¤lant›s› kurulmal›d›r.
Araflt›rmalar da gerçekten insanlar›n bu durumda REM uykusunda ek bir süre ge-
çirdi¤ini göstermifltir. Yine örne¤in bu modelin iddialar› do¤ruysa insanlar REM
uykusundan mahrum b›rak›ld›klar›nda yeni ö¤rendikleri bilgiyi hat›rlama konu-
sunda zorluk yaflamal›d›rlar. Araflt›rmalar bu beklentiyi k›smen do¤rulam›flt›r. Ye-
ni ö¤renilen bilgi, örne¤in “uykunun genel özellikleri” gibi bir bilgiyse, REM uy-
kusu yoksunlu¤u bu bilgiyi hat›rlamada güçlük yaratmakta; ancak baflka türlü bil-
gide, örne¤in “bir problem çözümündeki aflamalar” gibi bilgide ayn› etki görül-
memektedir. Bilgisayar modelini destekleyen kimi araflt›rma bulgular› oldu¤u için
bu model pek çok psikolog taraf›ndan kabul görmektedir. Ancak di¤er psikolog-
lar, rüyalar›n psikolojik anlam›na iliflkin alternatif aç›klamalar yapmaktad›r (Uba
ve Huang, 1999). 

Neden ve nas›l rüya gördü¤ümüzü aç›klayan ikinci yaklafl›m, biliflsel yaklafl›m-
d›r. Bu bak›fl aç›s›, REM uykusunun iki temel özelli¤inin rüyalar› anlamam›z için
önemli oldu¤unu ileri sürer. Birincisi, REM uykusu boyunca uyan›kken alg›y›, dü-
flünceyi ve motor faaliyetleri düzenleyen beyin alan› oldukça aktif durumdad›r.
‹kincisi, REM uykusunda beynin bu alan› aktiftir; ama ayn› zamanda duyusal sis-
temlerden ve kaslardan gelen girdi yo¤un bir biçimde ketlenir. Sonuç olarak nor-
malde alg›y› ve düflünceyi düzenleyen beyin yap› ve sistemlerinin, bu durumda
girdi olarak sadece kendilerine ait ç›kt›lar› vard›r. Yani beynin kendisinin kendi
üzerinde yapt›¤› bu faaliyet, rüyalardaki görüntü ve fikirlerin temelini oluflturur. Bu
aç›klama, rüyalar›n anlams›z oldu¤unu düflündürtmemelidir. Tam aksine rüyalar,
beynimiz taraf›ndan anlamland›r›lan sinirsel aktivitelerin yorumlar›n› temsil etti¤i
için belle¤imizdeki ve uyan›kken yaflad›¤›m›z deneyimleri yans›t›rlar. Buna dair ik-
na edici kan›tlar, özellikle insanlar›n hayatlar›nda önemli davran›fl de¤iflikli¤i (ör-
ne¤in sigara veya alkolü b›rakmak) yapmaya çal›flt›klar› zaman gördükleri rüyalar-
dan gelmektedir. Bu tür rüyalarda insanlar, aniden böyle bir fleyi planlamaks›z›n,
dalg›nl›kla sigara içtiklerini ya da alkol ald›klar›n› fark ederler. Bunu fark etmek,
rüyada panik ve suçluluk duygusuna yol açar. Pek çok durumda, o anda uyanm›fl
olanlar kendilerini çok rahats›z hissederler. Bir sigaray› b›rakt›rma program›ndaki
kiflilerle yap›lan çal›flmada, kat›l›mc›lar›n % 33’ü sigaray› b›rakmaya çal›fl›rken rü-
yalar›nda sigara içtiklerini söylemifller, ayn› kifliler daha önce sigara içerken bu tür
rüyalar görmediklerini beyan etmifllerdir. As›l ilginç olan nokta, sigaray› b›rakma
s›ras›nda rüyas›nda dalg›nl›kla sigara içtigini fark eden kifliler, böyle rüya görme-
yenlere göre sigaray› b›rakmada daha baflar›l› olmufllard›r. Araflt›rmac›lara göre si-
garay› b›rakmaya çal›flanlar›n rüyalar›ndaki panik ve suçluluk gibi duygular o ka-
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dar rahats›z edicidir ki kiflinin sigaray› b›rakma davran›fl›n› güçlendirir. E¤er bu yo-
rum do¤ruysa, o zaman, o anlarda insanlar›n yaflamlar›nda neler oldu¤u ile rüya-
lar›n içeri¤i aras›nda aç›k bir ba¤lant› vard›r. Daha da önemlisi, rüyalar›n içeri¤i ile
kiflinin daha sonraki davran›fllar› aras›nda bir ba¤lant› vard›r. Baflka bir deyiflle rü-
yalar anlaml› olmakla kalmazlar, bizim gerçek davran›fllar›m›z üzerinde de etkili
olurlar (Baron, 1996; 140). Benzer olarak rüyalar› biliflsel bir bak›fl aç›s›ndan çal›-
flan di¤er kuramc›lar da rüyalar›n, kiflilerin problemlerini düflünmek ve çözmek
için bir f›rsat sa¤lad›¤›n› öne sürerler. Böylece biliflsel yaklafl›m, rüyalarda bizi mut-
lu eden duygular yerine neden korku, k›zg›nl›k, üzüntü ya da suçluluk gibi olum-
suz duygular yaflad›¤›m›z› aç›klam›fl olur. Çünkü problemler üzerinde düflünmek,
kaç›n›lmaz olarak olumsuz duygular› harekete geçirir (Uba ve Huang, 1999). 

Rüya hakk›nda psikologlar›n sordu¤u sorulara belki de en çarp›c› yan›tlar› veren
yaklafl›m, psikodinamik yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m›n öncüsü Sigmund Freud ve di-
¤er psikodinamikçi kuramc›lar›n bilince yönelik görüfllerinde, ünitenin bafl›nda da
görüldü¤ü üzere, bilinçd›fl› merkezî bir öneme sahiptir. Freud için rüyalar, “bilinç-
d›fl›na giden kral yolu”dur. Çünkü Freud’a göre rüyalar› incelemek; davran›fllar›n,
düflüncelerin ve duygular›n alt›nda yatan bilinçd›fl› çat›flma ve arzular›n anlafl›lmas›-
n› sa¤lar. Rüya gören kifliler, rüyalar›n› o andaki deneyimleri ›fl›¤›nda analiz edebil-
seler rüyalar›n›n alt›ndaki bilinçd›fl› k›z›g›nl›klar›n› ortaya ç›karabilirler ve böylece
onlarla do¤rudan yüzleflebilirler. Ama insanlar genellikle rüyalar›n› hat›rlamazlar;
çünkü rüyalar›n›n as›l anlatmak istedikleri fleyleri bilmek istemezler. Freud, bilinç-
d›fl› arzu, korku, kayg›, çat›flma, cinsel itki ve sald›rgan içgüdülerin rüyalarda ifade
edildi¤ini ve doyuma ulaflt›r›ld›¤›n› ileri sürer. Rüyalar›n içeri¤ini, görünür içerik ve
gizil içerik olarak ikiye ay›ran Freud; görünür içeriklerin psikolojik olarak anlams›z
oldu¤unu savunur. Rüya görenin bilinçd›fl› çat›flma ve arzular›n› as›l olarak gizil içe-
rikler yans›t›r. Örne¤in gören ve görmeyen insanlar›n rüyalar›n›n görünür içerikleri
farkl› da olsa bu bak›fl aç›s›ndan, gizil içerikleri ayn› olabilir. Görme problemi olma-
yan bir insan›n rüyas›nda pek çok kavfla¤›n, tabelan›n bulundu¤u bir yerde hangi
yöne gidece¤ini bulmaya çal›flt›¤›n› farzedin. Kör bir insan da rüyas›nda, farkl› yön-
lerden ayn› anda pek çok ses geldi¤ini “görebilir”. Bu iki rüya görünür içerik aç›-
s›ndan farkl› da olsa psikodinamikçi kuramc›lar, her iki rüyan›n gizil içeri¤inin de
bir konuda, diyelim ki meslek seçimi konusunda, kiflinin karars›zl›¤›n› yans›tt›¤›n›
ileri sürebilirler. Psikodinamik kuramlara göre arzular, çat›flmalar ya da içgüdüler
rüyada ço¤u zaman sembolik olarak temsil edilirler. Rüyadaki karakterler, davran›fl-
lar, olaylar ve nesneler; altlar›nda yatan psikolojik anlamlar› sembolize ederler. Ör-
ne¤in bir adam›n arkadafl›na yönelik bilinçd›fl› k›zg›nl›k duygular› oldu¤unu farze-
delim. Bu adam›n bilinçli olarak arkadafl›na yönelik k›zg›nl›k duygusunu kabul et-
mesi ve arkadafl›n›n tehlikede olmas›n› arzulamas› onu üzecektir. Dolay›s›yla bilinç-
li bir biçimde k›zg›nl›¤›n› kabul etmektense rüyas›nda arkadafl›n›n sald›r›ya u¤ray›p
soyuldu¤unu görür. Rüyada arkadafla yap›lan bu kötülük, kiflinin k›zg›nl›¤›n› sem-
bolize etmektedir (Uba ve Huang, 1999; 166).

Rüyalar›n anlam›; ifade edilen duygu ve çat›flmalar›, öyküleme biçimini ve ka-
rakterleri analiz ederek anlafl›labilir. ‹nsanlar kendi rüyalar›n›n gizil içeri¤ini analiz
etmeyi ö¤renebilirler. Ancak rüyalar› analiz etmek zor bir ifltir; çünkü arzular, duy-
gular ve çat›flmalar görünür içerik taraf›ndan ya da sembolik anlat›mdan dolay› ge-
nellikle gizlenir. Freud, karakterlerdeki bulan›kl›k nedeniyle de rüyalar›n anlam›-
n›n gizlenebilece¤ini ileri sürer. Yani rüyadaki tek bir karakter, asl›nda gerçekteki
pek çok insan› temsil edebilir. Örne¤in bir adam›n rüyas›ndaki bir karakter; baba-
s›n›n, bir zamanlar ö¤retmeni olan bir adam›n ve mahalledeki kasab›n bir kar›fl›m›
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olabilir. Freud’a göre, rüyalardaki anlam›n baflka bir gizlenme yolu da yer de¤ifltir-
medir. Rüyada çok önemli duygular, çok önemli olmayan, rüyadaki hikâyenin
merkezinde olmayan kifliler, hatta hayvanlar ya da nesnelerle temsil edilebilirler.
Örne¤in arkadafl›na k›zg›n olan adam, rüyas›nda arkadafl›na sald›rarak onu soyan
kifliye yak›n bir duvardan bir cam kavanozun düfltü¤ünü görebilir. Bu olay, onun
k›zg›nl›k duygular›n› sembolize eder. Yer de¤ifltirme, rüyada rüya görenin gerçek
duygular›yla çeliflen durumlar için de geçerli olabilir. Örne¤in rüyas›nda kendini
kalabal›k içinde gören biri gerçekte yaln›zl›k hissediyordur ya da kendini rüyas›n-
da kat kat giyinmifl olarak gören biri, gerçekte kendini ç›plak hissediyordur (Uba
ve Huang, 1999; 166-167).

Freud, rüyalardaki sembollerin herkes için ayn› anlam› oldu¤unu düflünmüfltür;
ama di¤er psikodinamikçi kuramc›lar, sembollerin farkl› insanlar için farkl› anlam-
lar› olabilece¤ini öne sürmüfllerdir. Örne¤in Freud olsa sosisin rüyada penisi tem-
sil etti¤ini söyleyebilirdi. Oysa di¤er rüya analistleri rüyada sosisin baflka anlamla-
r› olabilece¤ini düflünürler; mesela onlar için sosis kiflinin deneyimlerine göre yi-
yecek ya da çocuklu¤u temsil ediyor olabilir. Freud, baz› rüyalar›n sadece günlük
yaflamdan önemsiz bir enstantane oldu¤unu ve gizli anlam› olmad›¤›n› da kabul
eder. Yani kifli rüyas›nda sosis görmüfltür; çünkü yak›n bir zamanda sosis yemifltir
(Uba ve Huang, 1999; 167).

‹nsanlar kendi rüyalar›n› denetleyebilirler mi, araflt›r›n›z. 

Uyku Bozukluklar›
‹nsanlar›n % 90’› her gece 6 ila 9 saat saat uyur. Ço¤unluk 7.5-8 saat uyur. Bu ka-
dar uyku, bir yetiflkinin günü uyku yoksunlu¤u olmadan geçirmesi için yeterlidir.
Di¤er yandan iyi uyuyamamak ya da afl›r› uyumak, gün içindeki ifllevselli¤i bozdu-
¤unda bir uyku bozuklu¤unun varl›¤›ndan söz edilebilir. Söz konusu uyku bozuk-
luklar›; insomni, narkolepsi, uyku apnesi ve gece terörüdür. 

‹nsomni: ‹nsomni, kiflinin uykusunun miktar› ya da kalitesinden duydu¤u do-
yumsuzluk (memnuniyetsizlik) semptomu hakk›ndaki flikayetlere verilen add›r. Bir
kiflide insomni olup olmamas› büyük ölçüde öznel bir meseledir. Uyku laboratu-
var›nda, insomni flikayeti olan pek çok insan›n gayet normal bir uyku uyuduklar›
gözlenirken insomni flikayeti olmayan baz› insanlarda ise uyku problemleri gözle-
nebilmektedir. Bu, insomninin gerçek bir hastal›¤a iflaret etmedi¤i anlam›na gel-
mez. Daha çok insanlar›n öznel flikayetlerinin her zaman nesnel ölçümlere uyma-
d›¤›n› gösterir (Smith ve ark., 2003). ‹nsomnisi oldu¤unu söyleyen ama insomni ol-
mayan kifliler belki de hafif uykular›n›, uyan›kl›k olarak yanl›fl de¤erlendiriyor ola-
bilirler. Psikologlar, bu kiflilerde sahte insomni (pseudoinsomnia) ya da öznel in-
somni olmas›ndan flüphelenmektedirler. Bu kifliler, rüyalar›nda uyan›k olduklar›n›,
yatakta yatt›klar›n› ve uyumaya çal›flt›klar›n› görürler (Uba ve Huang, 1990). 

‹nsomni bazen stres veren olaylar nedeniyle yaflanabilir ve bunlar genellikle
geçicidir. Ancak baz› kiflilerde insomni kal›c› bir problemdir. ‹nsomninin nedenle-
ri bazen uzun süren depresyonda aranabilir. E¤er insomninin temelinde baflka bir
psikolojik bozukluk varsa ilk önce bu bozuklu¤un tedavisi için u¤rafl›lmal›d›r. Ba-
z› kiflilerse afl›r› uyar›lan bir biyolojik sisteme sahiptirler. Afl›r› uyar›lma yatk›nl›¤›
ile uykusuzlu¤un verdi¤i s›k›nt›, kiflide uyuyamama kayg›s›n› art›rabilir ve bu k›s›r
bir döngü hâline gelebilir. Yatma saati haz›rl›klar›, bu kifliler için günün gevflenile-
ce¤i zamanlar de¤il kayg›y› tetikleyen uyar›c›lar olarak ifllev görür. Örne¤in pijama
giymek, huzursuz ve s›k›nt›l› anlar›n habercisi olarak görülür (Morris, 2002). 
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Hem insomnisi hem de sahte insomnisi olanlar, iyi bir uykuya hasret kald›kla-
r› için bazen uyku ilac›, yani yat›flt›r›c›lar al›rlar. Ancak bu ilaçlar, ba¤›ml›l›k yapa-
bilir ve bir süre sonra kifli, bu ilaçlara tolerans gelifltirdi¤i için ilaçlar etkili olmaya-
bilir. Ne var ki uyku ilaçlar›na baflvurmadan kiflinin hem kendisinde hem de çev-
resinde yapaca¤› birtak›m de¤ifliklikler uyku problemlerini çözebilir. Yatak odas›-
n›n ›s›s›n›n de¤ifltirilmesi veya yatmadan önce belirli yiyeceklerden kaç›nmak gibi
yap›labilecek ufak tefek de¤ifliklikler vard›r. Yatma saatlerini düzenlemek, hafta
sonlar› bu düzeni korumak, yatmadan önce alkol, kafein ya da uyku ilac› almamak
önemlidir (Morris, 2002). ‹nsomninin oluflmamas› için al›nabilecek di¤er bir önlem
de yata¤a yatmay› kitap okumakla, televizyon seyretmekle ya da düflünmekle de-
¤il sadece uykuyla iliflkilendirmeyi ö¤renmektir (Uba ve Huang, 1990). Ayr›ca in-
somni olufltu¤unda da kiflilerin ona direnmemeleri, yatakta kalarak uyumaya zor-
lanmamalar› tavsiye edilir. Bunun yerine yataktan kalk›p tekrar uykular› geldi¤ini
hissedene kadar baflka bir fleyle u¤raflmalar› daha iyi sonuçlar verir. Halk aras›nda
bilinen bir ilaç da yatmadan önce al›nabilir. Bu ilaç, ›l›k süttür. Il›k süt, uykuyu ko-
laylaflt›r›c› bir madde olan trytophan› içerir (Morris, 2002).

Narkolepsi:‹nsomnisi olan kifliler uyuyan kiflilere özenebilirler. Ancak insomni-
nin tersine fazla uyku da bir problemdir. Narkolepsi, aniden uykuya dalmaya yat-
k›n olmayla tan›mlanan bir uyku bozuklu¤udur. Narkolepsi, her bin insan›n birin-
de görülür ve kal›t›msal oldu¤u düflünülmektedir. Narkoleptikler, konuflurken bir
cümlenin ortas›nda veya ayaktayken birden kas tonusunda bir azalmayla aniden
yere y›¤›l›rlar ve uyurlar. Ani uyku bazen bir flakaya, k›zg›nl›¤a ya da cinsel uyar›l-
maya tepki olarak ortaya ç›kabilir. Narkolepsinin di¤er ay›rt edici bir özelli¤i, uy-
kunun ilk dört aflamas›n›n atlan›p do¤rudan REM uykusuna girilmesidir. Uykuda
birkaç saniye kal›nabildi¤i gibi bu süre 30 dakikaya kadar da uzayabilir. Narkolep-
sinin tedavisi yoktur; ancak antidepresanlar narkolepsi krizlerinin s›kl›¤›n› azalta-
bilir (Uba ve Huang, 1999; Morris, 2002).

Uyku Apnesi: Uykuya geçildi¤inde tam olarak nefes alamamayla tan›mlanan uy-
ku bozuklu¤una uyku apnesi denir. Nüfusun % 2-4’ünde görülür. Bir NREM (REM
d›fl›) uyku bozuklu¤udur. Ciddi durumlarda solunum gerçekten durur; sonra kifli,
k›sa bir süreli¤ine uyan›r ve sonra nefes nefese kal›r. Bu s›ralama, bir gece içinde
birkaç defadan yüzlerce defaya ç›kabilir. Bazen uyku apnesi olan kifliler, apne s›-
ras›nda uyand›klar›n›n fark›na varmad›klar› için gerçekte uyuduklar› süreden daha
fazla süre uyuduklar›n› san›rlar. Bu kifliler sürekli uyand›klar› için yeterli uykuyu
alamazlar. Bu yüzden uyku apnesi olan kifliler, s›kl›kla yorgun ve unutkan olurlar,
ö¤renme güçlü¤ü çekebilirler. Di¤er kifliler, bu tür davran›fllar› “tembellik” olarak
yorumlayabilir. Uyku apnesi, bazen üst solunum yollar› tam olarak geliflmemifl er-
ken do¤an bebeklerde ve horlayan yetiflkinlerde görülür. Bebe¤in uyurken solu-
numunun durmas› ve ölmesi olarak tan›mlanan ani bebek ölümü sendromunun
bir nedeni, uyku apnesi olabilir (Uba ve Huang, 1999; Morris, 2002). 

Gece terörü: Gece terörü, di¤er bir NREM uyku bozuklu¤udur. Genellikle ka-
bus görmeyle kar›flt›r›l›r. Kabuslar di¤er rüyalar gibi REM uykusunda görülürken
gece terörü uykunun 4. aflamas›nda görülür. Gece teröründe kifli aniden uyan›r,
genellikle terlemifltir ve a¤›r biçimde nefes al›p verir, korktu¤unu bilir ama korku-
ya neyin neden oldu¤unu bilemez. Gece terörü en çok üç ile sekiz yafl çocuklar
aras›nda yayg›nd›r (Uba ve Huang, 1999).
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B‹L‹NÇTE YAPAY YOLLARLA ORTAYA ÇIKAN
DE⁄‹fiMELER
Baz› insanlar uyan›kl›k ve uykudan farkl› geçici zihinsel durumlar› deneyimlemek
için bilinç durumlar›n› de¤ifltirmeye çal›fl›rlar. De¤ifltirilen bilinç durumlar›, duygu-
durumda, alg›da ve davran›flta farkl›l›klar yarat›r. Örne¤in alkol ald›ktan sonra ba-
z› insanlar kolayca sinirlenebilirler. ‹nsanlar pek çok nedenle bilinç durumlar›n›
de¤ifltirmek isteyebilirler. Baz›lar› fiziksel ya da duygusal ac›dan kaçmak için bunu
yapabilirler. Baz›lar› kendilerine ya da dünyaya iliflkin anlay›fllar›n› geniflletmek is-
terler. Pek çok kültürde evrenle bir ba¤ kurmak ve yaflanan zaman›n bask›s›ndan
kurtulmak, de¤er verilen bir deneyimdir. Bu bölümde bilinçte yapay olarak de¤i-
fliklik yaratan iki yol ele al›nm›flt›r: Hipnoz ve bilinci de¤ifltiren ilaçlar.

Hipnoz
Hipnozun bafllang›c› Avrupa’da 18. yüzy›l›n ortalar›na kadar geriye gider. Kökeni,
Viyanal› doktor Anton Mesmer’in seyirciler önünde hastalar›n› transa sokarak teda-
vi etmeye çal›flt›¤› Mesmerizm ad› verilen uygulamaya dayan›r. Mesmerizm, bir sü-
re sonra kuflkuyla karfl›lan›nca gözden düflmüfl; ama 19. yüzy›lda baz› zihinsel has-
tal›klar› tedavi etmede kullan›labilece¤i anlafl›l›nca tekrar ilgi görmüfl ve bu kez ay-
n› uygulama için “hipnoz” terimi tercih edilir hâle gelmifltir. Hipnoz terimi, Yunan
uyku tanr›s› Hypnos’dan gelmektedir (Morris, 2002). Hipnoz, normalden daha
fazla telkin edilebilirlik ve odaklanma ile betimlenen bir bilinç durumudur. 

Hipnotizma süreci, kiflinin tamamen gevefleyebilece¤i rahat bir pozisyon alma-
s›yla bafllar. Hipnotize edilecek kifliden, zihnindeki her fleyi uzaklaflt›r›p, dikkatini
sadece belli bir nesneye ya da hipnotizmac›n›n sesine odaklamas› istenir. Süreç,
daha sonra hipnotizmac›n›n kifliden istedi¤i durum neyse, o durum görülene ka-
dar devam eder. Örne¤in hipnozcu, “fiimdi kendini tamamen gevflemifl hissediyor-
sun.” ya da “Gözkapaklar›n gittikçe a¤›rlafl›yor.” diye telkin edebilir. Hipnotize edi-
len kifli, hipnozcunun telkin etti¤i duygularla kendi hissettiklerinin uyumlu oldu-
¤unu fark etti¤inde bilincinde birtak›m de¤iflikliklerin oldu¤una inanmaya bafllar.
Bu inanç, hipnozcunun daha sonra yapaca¤› telkinleri kiflinin daha kolay kabul et-
mesini sa¤l›yor gibidir (Uba ve Huang, 1999).

Hipnotik durumda, kiflinin bilincinde gerçekleflen belli bafll› de¤ifliklikler flöy-
ledir: ‹lki, çok iyi hipnotize edilmifl kifli bir aktiviteyi bafllatmak istemez, daha çok
hipnotizmac›n›n yapmas›n› istedi¤i fleyi duymak için bekler. Bu, kiflideki plan yap-
ma yetene¤inin kaybolmas› demektir. ‹kincisi, dikkat her zamankinden daha seçi-
ci hâle gelir. Sadece hipnotizmac›n›n sesini dinlemesi söylenen kifli, odadaki di¤er
sesleri göz ard› eder. Üçüncüsü, zengin bir fantezi dünyas› kolayca harekete geçi-
rilir. Hipnotize edilen kifli, kendisini bulundu¤u yer ve zamandan çok uzakta mut-
lu bir deneyimi yaflarken bulabilir. Dördüncüsü; kifli, o anda yaflad›¤› fleyin gerçek
olup olmad›¤› de¤erlendirmesini yapmaz ve gerçekli¤in çarp›t›lmas›n› kabul eder.
Örne¤in kifli, bir varsan›y› (örne¤in; yan›ndaki sandalyede oturdu¤una inand›r›ld›-
¤› hayalî biriyle sohbet etmek) sorgulamadan kabul eder ve onun gerçek olup ol-
mad›¤›n› kontrol etmez. Beflincisi, kiflinin telkin edilebilirli¤i (baflkas›ndan etkilen-
me olas›l›¤›) artar. Zaten hipnotize edilmesi için kiflinin telkinleri kabul etmesi ge-
rekir. Ama hipnoz alt›nda telkine aç›kl›¤›n art›p artmad›¤› tart›flma konusudur. Ba-
z› çal›flmalar, hipnotik duruma sokulduktan sonra kiflideki telkine aç›kl›¤›n artt›¤›-
n›, ama bu art›fl›n san›ld›¤› kadar fazla olmad›¤›n› göstermifltir. Son olarak, hipnoz
sonras›nda amnezi (bellek kayb›) s›kl›kla görülür. E¤er hipnozda olanlar›, hipnoz-
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dan sonra unutmas› gerekti¤i telkin edilmiflse hipnotize edilmeye yatk›n kifliler,
hipnoz oturumu boyunca olanlar›n hepsini ya da ço¤unu unutur (Smith ve ark.,
2003: 209). 

Hipnoz alt›nda verilen hipnotik telkinler oldukça çeflitlidir. Bu telkinlerin sonu-
cu d›flar›dan gözlenebilir; ama bunlar›n nas›l gerçekleflti¤i bilinmemektedir ve ay-
r›ca telkinlerin kifliyi nas›l hissettirdi¤i kifliden kifliye de¤iflmektedir. Hipnoz alt›n-
daki kifliye, kollar›n› hareket ettiremeyece¤i ya da o andaki müzik sesini duyama-
ca¤› telkin edilirse kifli gerçekten kollar›n› hareket ettiremeyebilir ya da sa¤›r ola-
bilir. Baz›lar› hipnoz alt›nda çocukluk an›lar›n› hat›rlayabilir ve o olaylar› yeniden
yafl›yormufl gibi hissedebilir. Hipnoz alt›nda verilen telkinlerle kiflinin daha sonra
gerçek davran›fllar› de¤ifltirilebilir. Örne¤in yeme iste¤i ya da sigara içme iste¤i
azalt›labilir. Ancak tüm hipnotik telkinlerde ayn› baflar›ya ulafl›lmaz. Baz›lar›n›n
gerçeklefltirilmesi daha zordur. ‹nsanlar›, kollar›n› kald›ramayacak kadar a¤›rlaflt›-
¤›na ikna etmek kolayd›r; ama örne¤in unuttuklar›n› hat›rlamaya ikna etmek daha
zordur. Genel olarak hipnotik telkinler, görece basit davran›fllar ve zihinsel durum-
larda ifle yar›yor görünmektedir (Morris, 2002: 168). 

Buraya kadar hipnoz ad› verilen uygulaman›n gerçekten de¤iflik bir bilinç du-
rumu oldu¤unu ve hipnozun kolayca tan›mlanabilir olgu oldu¤unu varsayarak bir-
tak›m aç›klamalar yap›ld›. Oysa hipnozun nas›l tan›mlanaca¤› ve farkl› bir bilinç
durumuna iflaret edip etmedi¤i oldukça tart›flmal› bir konudur. ‹nsanlar›n gevflemifl
bir hâlde dinlendikleri durum ile hipnotik durum aras›nda biyolojik yönden (kan
bas›nc›, kalp at›fl h›z›, beyin dalgalar› vb.) farkl›l›klar yoktur. Bu yüzden baz› psi-
kologlar, hipnotik durumun dinlenme durumundan farkl› olmad›¤›n› düflünürler.
Ancak hipnotik durumu tan›mlamada biyolojik göstergelere de¤il de bu deneyimi
yaflayan kiflilerin kendi ifadelerine baflvuruldu¤unda hipnotik durumu, bilincin de-
¤iflik bir durumu kabul etmek olas› görünmektedir. Hipnozun di¤er bilinç dene-
yimlerinden farkl› bir deneyim oldu¤una inananlar, hipnozun bir bilinç bölünme-
si yaratt›¤›n› düflünmektedirler. Hipnoz alt›ndaki kiflinin bilinci ikiye bölünerek iki
farkl› ve efl zamanl› bir fark›ndal›l›k ak›fl› ortaya ç›kar. Bilincin bir bölümü hipnzo-
cunun söylediklerine dikkat eder. Di¤er bölümü ise gizlenmifl bir gözlemci gibidir,
hipnoz s›ras›nda neler olup bitti¤ini izler. Hipnozun di¤er bilinç durumlar›ndan
farkl› bir durum yaratmad›¤›n› düflünenler, hipnozda görüldü¤ü iddia edilen bu bi-
linç bölünmesinin günlük yaflamda da olabildi¤ini belirtmektedirler. Örne¤in, iflten
eve arabayla dönerken bilinçli bir biçimde akflam yeme¤i planlaman›n hipnozda-
kine benzer bir durum oldu¤u söylenmektedir. Yani hipnoz alt›ndaki kifli de bilin-
cin baz› yönlerini beklemeye al›p dikkatini belli yönde odaklamaktad›r. Sonuç ola-
rak hipnozdaki bilinç bölünmesinin farkl› bir bilinç durumu mu oldu¤u yoksa gün-
lük yaflamdaki bölünmüfl bilincin sadece uç noktas›n› m› oluflturdu¤u hâlâ tart›fl-
ma konusudur (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999). 

Hipnozla ilgili vurgulanmas› gerekli baflka bir nokta, ayn› hipnoz prosedürü-
nün her insana uygulanmas›na ra¤men hipnoza verilen tepkiler aras›nda çok bü-
yük farkl›l›klar gözlenmesidir. Yani bireyler, hipnoza yatk›nl›klar› aç›s›ndan farkl›-
lafl›rlar. Kabaca nüfusun % 5 ile 10’unun hipnotize edilemeyece¤i, geri kalan›n ise
hipnoza de¤iflen derecelerde yatk›n oldu¤u ifade edilmektedir (Smith ve ark.,
2003). Hipnoza yatk›nl›kta rol oynayan çeflitli faktörlerden bahsedilmektedir. Ör-
ne¤in hipnotize edilebilir kiflilerin zengin imgelere, daha fazla hayal gücüne sahip
olduklar› izlenimi mevcuttur. Di¤er yandan baz› kan›tlar, hipnotik yatk›nl›¤›n kal›-
t›msal olabilece¤ine iflaret eder. Yafl aç›s›ndan bak›ld›¤›nda çocuklar›n yetiflkinler-
den daha fazla hipnoza yatk›n oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, hipnoza yatk›n olmak,
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zay›f biri ve baflkalar›na çok kolay güvenen biri olmak anlam›na gelmese de hip-
nozun etkileri, kiflinin hipnoz konusundaki inanc›na ve hipnoz alt›nda neler oldu-
¤una iliflkin yorumlar›na ba¤l› görünmektedir. Hipnoza inanmayan biriyseniz hip-
notize edilme olas›l›¤›n›z azd›r (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999). 

Bir yandan hâlâ hipnozla ilgili pek çok tart›flma yap›lmakta, di¤er yandan ise,
baz› t›bbi ve psikolojik durumlarda bir tedavi yöntemi olarak hipnoz kullan›lmaya
devam edilmektedir. Örne¤in t›bbi ya da diflle ilgili bir müdahaleden ve kanserden
kaynaklanan a¤r›larda hipnozun etkili oldu¤u bulunmufltur. Hipnoz, kötü al›flkan-
l›klar› ortadan kald›rmak amac›yla da kullan›lmaktad›r. Ancak bu al›flkanl›klar› or-
tadan kald›rma konusunda ne kadar etkili oldu¤u sorusu, kesin olarak yan›tlana-
mam›flt›r. Hipnoz, bu al›flkanl›klar› b›rakmaya yard›mc› olabilir; ama dayan›flma
gruplar› gibi di¤er yard›m türlerinden daha etkili de¤ildir (Morris, 2002). 

Hipnoz gibi vücuda kimyasal madde almadan yarat›lan di¤er bir bilinç de¤iflikli¤i durumu
meditasyondur. Meditasyon nedir ve nas›l bir bilinç de¤iflikli¤i yaflan›r, araflt›r›n›z. 

Bilinci De¤ifltiren ‹laçlar
Bu ünitede flimdiye kadar sözü edilen de¤iflik bilinç durumlar›ndan farkl› olarak ilaç-
la yarat›lan bilinç de¤iflikli¤i, vücuda kimyasallar›n girmesiyle gerçekleflir. Çok eski
zamanlardan beri insanlar uyar›lmak ya da gevflemek, uyumak ya da uyumamak,
normal alg›y› art›rmak ya da varsan›lar (hallüsinasyon) deneyimlemek için ilaç kul-
lanm›fllard›r. ‹laç, bir organizman›n ifllevini kimyasal olarak de¤ifltiren herhangi bir
maddedir. Burada sözü edilen psikoaktif ilaçlar; sinir sistemini etkileyerek davra-
n›fl, bilinç ve/veya duygudurumda de¤ifliklik yaratan ilaçlard›r (Smith ve ark., 2003).

Alkolü de içeren psikoaktif ilaç ya da maddelerin herhangi birinin tekrar tekrar
kullan›lmas› madde ba¤›ml›l›¤›na yol açabilir. Madde ba¤›ml›l›¤›, fiziksel olarak bir
ilaç/maddeye ba¤›ml› hâle gelmektir. Madde ba¤›ml›l›¤›n›n üç temel özelli¤i vard›r:
Birincisi, kiflinin bir ilaç/maddeye karfl› gelifltirdi¤i toleranst›r. Kifli, fiziksel olarak bir
ilaca/maddeye o kadar al›fl›r ki istenen etkiyi vermesi için daha yüksek miktarlarda
o ilaçtan/maddeden almas› gerekir. ‹kincisi, sürekli kullan›lan ilaç/maddenin al›nma-
mas› durumunda ortaya ç›kan yoksunluk belirtileridir. Yoksunluk belirtileri, kifliye
rahats›zl›k veren fiziksel ya da psikolojik tepkilerdir. Üçüncüsü, ba¤›ml›s› olunan
ilaç/maddenin tak›nt›l› kullan›m›d›r. Kifli, niyetlendi¤inden daha fazla ilaç/madde
al›r, ilaç/madde kullan›m›n› kontrol etmeye çal›fl›r; ama baflar›s›z olur ve ilaç/madde
elde etmek için oldukça fazla zaman harcar (Smith ve ark., 2003).

Madde ba¤›ml›l›¤› ile madde kötüye kullan›m› birbirinden farkl›d›r. Madde kötü-
ye kullan›m›, bir ilaç/maddenin ciddi sonuçlar›na ra¤men sürekli kullan›lmas› an-
cak ona ba¤›ml› olmamas›, yani ba¤›ml›l›k özelliklerinin (tolerans, yoksunluk belir-
tileri ve tak›nt›l› kullan›m) görülmemesidir. Örne¤in tekrarlayan kazalar, ifle gideme-
me ya da evlilikte sorunlar yaflama gibi problemlerle sonuçlanan alkole afl›r› düflkün-
lük (ba¤›ml›l›k özellikleri yoksa); alkolün kötüye kullan›m›d›r (Smith ve ark., 2003).

Psikoaktif ilaçlar üç gruba ayr›l›r: Depresanlar, stimülanlar (uyar›c›lar) ve halü-
sinojenler.

Depresanlar: Depresanlar, merkezî sinir sistemini ketleyerek ya da yavafllata-
rak kiflinin bilinç durumunu ve davran›fllar›n› de¤ifltiren ilaçlard›r. Alkol, barbitü-
ratler ve opiatlar; depresan grubunu oluflturur.
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‹nsanlar genellikle alkolün kifliyi neflelendirdi¤ini, duygular›n› aç›¤a ç›kard›kla-
r›n› düflündükleri için alkolün bir stimülan de¤il de depresan oldu¤unu ö¤rendik-
lerinde flafl›r›rlar. Az miktarda alkol, uyar›c› ifllevi görüyor gibi görünse de yüksek
miktardaki alkol depresan olarak ifllev görür. Alkol, beynin ketleyici aktivitelerini
bast›r›r. Beyindeki ketlemelerin ortadan kalkmas›n›n sonuçlar›ndan biri, kiflinin
muhakeme yetene¤ini bozmas›d›r. Ayr›ca koordinasyonu, dengeyi, derinlik alg›s›-
n›; düflünme, bellek ve uyar›c›lara tepki verme h›z›n› da bozar (Uba ve Huang,
1999). Alkol duyular› körelterek ac›, so¤uk ve di¤er rahats›z edici durumlar›n yo-
¤unlu¤unu azalt›r. Ayr›ca alkol, sosyal ketlemeleri de azalt›r. Yüksek miktarda al-
kol tükettikten sonra insanlar tehlikeli davran›fllar› yapmaya ve söz ve eylemlerin-
de daha kontrolsüz olmaya e¤ilimli hâle gelirler (Baron, 1996). Alkol, en fazla kö-
tüye kullan›lan maddedir. Alkolün etkileri ve tüketilme biçimleri kültür ve cinsiyet
gibi pek çok sosyal faktöre göre de¤ifliklik gösterir. 

Barbitüratlar, di¤er bir depresan ilaç grubunu oluflturur. “Sakinlefltirici” olarak
bilinen bu madde, uyku ilaçlar›nda ve kiflinin gevflemesi için verilen di¤er ilaçlar-
da bulunur. ‹lk defa 19. yüzy›lda üretilen bu ilaçlar, merkezî sinir sistemindeki ak-
tiviteyi bast›r›r ve kiflinin aktivasyonunu ve zihinsel uyan›kl›¤›n› azalt›r. Barbitürat-
lar›n bu etkileri nas›l üretti¤i kesin olarak bilinmemektedir. Etkileri aç›s›ndan alko-
le çok benzeyen bu ilaçlar, ilk bafllarda yüksek dozlarda al›n›nca insanda gevfleme
ve coflku hisleri yarat›r. Ancak al›m› sürdürüldü¤ünde ciddi ölçüde sersemli¤e, ke-
limeleri yuvarlayarak anlafl›lmaz flekilde konuflmaya, bellek yan›lmas›na ve kon-
santrasyon kayb›na yol açarlar. Afl›r› yüksek dozlar öldürücü olabilir; çünkü bey-
nin solunumu düzenleyen k›sm›n› felç eder. Barbitüratlara tolerans yavafl geliflti¤i
için ölüm gerçek bir risktir. Asl›nda insomni gibi uyku bozukluklar›nda verilseler
bile bu ilaçlar›n normal bir uyku sa¤lad›klar› pek söylenemez (Baron, 1996).

Depresan grubu ilaçlar›n üçüncüsü opiatlard›r. Kullan›m› çok eskilere dayanan
opiatlar, afyon kozala¤›ndan elde edilen bir maddedir. Buna benzeyen sentetik
maddeler de üretilmektedir. Opiatlar, t›pta a¤r›y› azaltmak için kullan›l›rlar; ancak
duygudurumu de¤ifltirdikleri ve kayg›y› azaltt›klar› için yasa d›fl› kullan›mlar› da
yayg›nd›r. Opiatlardan biri olan kodein, en az›ndan düflük dozda, öksürü¤ü bast›r-
mak için ve a¤r› kesici olarak reçete edilir ve etkisi hafiftir. Morfin ve onun türevi
olan eroinin etkisi ise çok daha güçlüdür. Yasa d›fl› opiatlar›n ço¤u eroin içerir
(Smith ve ark., 2003). Eroin, al›nmad›¤›nda çok rahats›z edici yoksunluk belirtileri
ortaya ç›kar›r. Titreme, a¤›r kramplar, kusma vb. yoksunluk belirtileri bir hafta için-
de azal›r. Eroin, ayn› olumlu ruh hâline girmek için gittikçe daha fazla miktarlarda
al›nmay› gerektirir. Ba¤›ml›l›¤›n ileri dönemlerinde art›k bilinci de¤ifltirmek için de-
¤il yoksunluk belirtilerinden kurtulmak için al›n›r (Morris, 2002).

Stimülanlar: Depresanlar›n tersine stimülanlar, merkezî sistemindeki aktivite-
yi art›rarak ve h›zland›rarak bilinçte de¤iflikli¤e yola açarlar. Bu ilaçlar/maddeler,
sinir dü¤ümlerindeki epinefrin, norepinefrin, dopamin ve serotonin miktar›n› art-
t›r›rlar. ‹lac›n/maddenin etkisi, her bir nöronun bunlardan birini ayn› anda ateflle-
mesiyle ortaya ç›kar. Bu etkinin sonucu, hem fiziksel hem de zihinsel uyar›lmad›r.
Kalp at›m h›z› ve kan bas›nc› artar, di¤er yandan kifli afl›r› uyar›lm›fl hâle gelir. Sti-
mülanlar; kafein, nikotin gibi günlük yaflam›m›zda çok tüketti¤imiz maddeleri, am-
fetaminleri ve kokaini kapsar. 

Amfetaminler, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda keflfedilmifllerdir. Kimyasal olarak sem-
patik sinir sistemini uyaran epinefrine benzedikleri için ast›m tedavisinde kullan›-
l›rlar. Amfetamin içeren ilaçlar›n al›nmas›ndan hemen sonra kiflinin uyar›lma düze-
yi artar, yorgunluk ve s›k›nt› hisleri azal›r. Dayan›kl›l›k gerektiren a¤›r aktivitelerde
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ifli kolaylaflt›rmak için amfetamin al›n›r. Di¤er ilaçlarda oldu¤u gibi amfetaminler
de duygudurumu de¤ifltirmek ve kendine güveni art›rmak için kullan›l›rlar. Ayr›ca,
insanlar uyan›k kalmak için de bu ilaçlar› kullan›r. Düflük dozlarda al›nd›klar›nda
etkileri geçince çökkünlük ve yorgunluk hissi verirler ve bu hisler, tekrar amfeta-
min almak için istek yaratabilir. Amfetaminlere tolerans çok h›zl› geliflir, ayn› hissi
yaflamak için daha fazla miktarlarda al›nmay› gerektirirler. Uzun süreli amfetamin
kullan›m› fiziksel ve ruhsal sa¤l›kta ciddi bozulmalara yol açar. Bu kifliler akut fli-
zofreniye çok benzer belirtiler gösterirler. Bu belirtiler, paranoid sanr›lar ve görsel
ve iflitsel halüsinasyonlard›r (Smith ve ark., 2003; Morris, 2002).

Kokain, Güney Amerika’da yetiflen koka bitkisinin yapraklar›ndan elde edilen
bir stimüland›r. 20. yüzy›l›n bafllar›nda kokaini elde etmek kolayd› ve kullan›m›
çok yayg›nd›. Sonradan kullan›m› azald›, ancak 1980 ve 90’larda yasa d›fl› olmas›-
na ra¤men kullan›m› tekrar artt›. Daha önceki bilgilerin tersine kokain, yüksek de-
recede ba¤›ml›l›k yapan bir maddedir. 

Asl›nda kokain, krak ad› verilen formunda daha fazla ba¤›ml›l›k yap›c› ve daha
tehlikeli hâle gelmifltir. Krak, kokainin ›s›t›lmas› ve kimyasal olarak ifllemden geçi-
rilmesiyle elde edilir. Kokain burundan çekilir ya da yutulabilirken krak sigara gi-
bi içilir ve böyle içildi¤inde beyindeki etkisini hemen o anda gösterir. Bilinç krak-
la de¤iflikli¤e u¤rad›¤›nda kifli; çok güçlü enerji, güven ve heyecan duyar. Kokai-
nin ve krak›n etkileri amfetaminlerin etkisiyle ayn›d›r; ama daha k›sa sürelidir
(Smith ve ark., 2003; Morris, 2002). 

Halüsinojenler: Halüsinojenler, zihni yo¤unlaflt›ran yani d›flsal bir uyaran
yokken duyusal alg› yaratan ilaçlard›r. Bu ilaçlar al›nd›¤›nda her zamanki çevresel
uyar›c›lar yeniymifl gibi deneyimlenir; örne¤in sesler ve renkler çok farkl› görünür.
Zaman alg›s› da de¤iflir, dakikalar saat gibi gelir. Halüsinojen kullanan kifli; iflitsel,
görsel ve dokunmaya dair halüsinasyonlar deneyimler ve kendisi ile çevresindeki-
leri birbirinden ay›rma yetene¤i azal›r (Smith ve ark., 2003). Halüsinasyon gördü-
ren ilaçlar›n içinde en yayg›n kullan›lan› mariyuanad›r. Mariyuanan›n kullan›m›
çok eski ça¤lara kadar uzan›r. Ancak t›bbi nedenlerle kullan›m› 1929’lar gibi yak›n
zamanlarda gerçekleflmifltir. O zamanlarda eczanelerden reçetesiz olarak al›n›r;
bafl a¤r›s›, kramplar ve hatta ülser için kullan›l›rd›. Ancak daha sonralar› mariyu-
anaya karfl› ç›k›lmaya ve yasaklanmas› istenmeye baflland› ve örne¤in ABD’de
1937’de yasakland›. Mariyuana, sigara gibi içildi¤inde ya da kurabiye ve kek için-
de yendi¤inde orta düzeyde bir uyar›lma yarat›r. Kan bas›nc›n› yükseltir ve nabz›
h›zland›r›r. Renklerin, seslerin, tatlar›n ve kokular›n yo¤unlu¤unda bir art›fl alg›la-
n›r. Mesafeleri de¤erlendirme yetene¤ini de azaltt›¤›ndan bu durumda araba kul-
lanmak ciddi kazalara yol açabilir (Baron, 1996).

Halüsinojenler içinde en ünlü ilaç LSD’dir (liserjik asit dietilamid). 1943’te ilk
defa ABD’de bir eczac›n›n sentezledi¤i LSD, 1960’larda yayg›n olarak kullan›lm›fl
ve 1970’lerden sonra kullan›m› azalm›flt›r. Ancak günümüzde tekrar kullan›m› art-
m›flt›r. LSD, çok küçük dozlarda bile halüsinasyon yaratan çok güçlü bir ilaçt›r.
LSD kullan›c›lar›n›n baz›lar› renk ve seslerin çok canl› halüsinasyonlar›n› yaflarken
baz›lar› ise daha mistik, yar› dinî deneyimler yaflar. Pek çok mutluluk verici LSD
deneyimi yaflayanlar; çok kötü, korkutucu deneyimler de yaflabilir. LSD kullan›c›-
s› için en korkutucu deneyim, gerçeklik yöneliminin kayb›d›r. Hem LSD hem de
di¤er halüsinojenlerde, depresan ve stimülanlar›n tersine yoksunluk belirtileri gö-
rülmemektedir. Ancak çok çabuk tolerans gelifltirir. Bu yüzden LSD, ne kadar çok
al›n›rsa al›ns›n ayn› etki yakalanamaz. Dolay›s›yla LSD kullan›c›lar›, ayn› etkiyi el-
de etmek için ilaç almaya ara verirler (Smith ve ark., 2003; Morris, 2002). 
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Halüsinojenler: Zihni
yo¤unlaflt›ran yani d›flsal bir
uyaran yokken duyusal alg›
yaratan ilaçlard›r.
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Bilinci tan›mlamak.

Bir bilim olarak ilk ortaya ç›k›fl›nda psikoloji, bi-
lincin çal›fl›lmas› ile tan›mlanm›flt›. Ancak davra-
n›flç›l›¤›n yükselmesiyle birlikte psikolojide bilin-
cin çal›fl›lmas›ndan uzaklaflt›. 1960’lardan sonra
sonra bilince olan ilgi tekrar canland›. Ancak gü-
nümüzde bilince olan bu ilgi, psikoloji bilimini
bilinçle eflitlemek anlam›na gelmez. Bilinç, psi-
kolojinin çal›flma konular›ndan sadece biridir.
Bilinç, genellikle bireyin o andaki içsel ve d›flsal
uyaranlar›n (çevredeki olaylar ve vücuda iliflkin
duyumlar, an›lar ve düflünceler) fark›ndal›l›¤› ola-
rak tan›mlan›r. ‹çerik aç›s›ndan bilincin çoklu
katmanlar olarak var oldu¤u düflünülür. Bu kat-
manlardan biri, bilinçöncesi an›lard›r. Bilinçön-
cesi an›lar istendi¤inde bilince getirilebilen içe-
riklerdir. Örne¤in ilkokuldaki bir arkadafl›m›z›n
ad›n› hat›rlamaya çal›flt›¤›m›zda bilinçöncesi bil-
gi içeriklerine ulaflmaya çal›fl›r›z. Bilincin di¤er
bir katman› ve ayn› zamanda en çok ilgi gören
katman› bilinçd›fl›d›r. Bilinçd›fl›, kiflinin fark›nda
olmad›¤› ve kolayca ulaflamad›¤› duygu, düflün-
ce ve güdüleri içeren zihin bölümüdür. Freudçu
anlamda bilinçd›fl›, kiflinin varl›¤›n› kabul etme-
di¤i ve bilince ç›kar›l›rsa kiflide kayg› yaratacak
olan duygu, düflünce ve an›lard›r. Freud’a göre
bilinçd›fl› bu içerikler, davran›fllar›m›z› yönlendi-
rir ve baflta rüya olmak üzere farkl› biçimlerde
kendilerini aç›¤a vururlar. 

Bilincin biyolojik temellerini aç›klamak.

Gün içinde enerji, uyan›kl›k ve canl›l›k aç›s›ndan
kendimizi ayn› hissetmeyiz. Fiziksel ve psikolo-
jik olarak yaflad›¤›m›z bu de¤iflimlere sirkadyen
ritimler ad› verilir. Sirkadyen ritim, bir gün içinde
vücutta gerçekleflen döngüsel de¤iflikliklerdir.
Bireysel farkl›l›klara karfl›n genellikle pek çok in-
sanda hormon düzeyleri, vücut ›s›s› ve kan ba-
s›nc› gibi biyolojik göstergeler sabah›n ilk saatle-
rinde en düflük, ö¤leden sonraki saatlerde en
yüksek düzeyinde olur. Bu durum, hem fiziksel
hem de biliflsel ifllerdeki performans›m›z› etkiler.
Vücut fonksiyonlar›, zihinsel haz›r olma duru-
munu ve performans›m›zdaki bu de¤ifliklikleri
düzenleyen içsel bir biyolojik saatin varl›¤›ndan
söz edilebilir. Bu saatin göstergelerinden biri, ge-

ce sal›n›m› artan, gündüz ise azalan melatonin
hormonudur. Canl›l›¤a yol açan epinefrin hormo-
nu ise melatonin hormonunun tam tersi bir dön-
gü izler. Sirkadyen ritimlerin normal döngüsü d›-
fl›na ç›kan bireyler de vard›r. Bu kifliler, gündüz
de¤il, akflam saatlerinde daha canl› ve enerjik olur-
lar. Normalde, yaflam›m›z› sirkadyen ritim döngü-
süne göre düzenleriz ve bir problem yaflamay›z.
Zaman fark›n›n fazla oldu¤u k›talar aras›ndaki
uçufllar ve vardiyal› ifller, sirkadyen ritim döngü-
sünde problem yaratan istisnai durumlard›r. 

Bilinçteki do¤al de¤iflmeleri betimlemek.

Normal olarak zihnimizin bilgi iflleme kapasitesi
s›n›rl›d›r ve bir defada sadece bir iflle u¤raflabili-
riz. Ancak yapt›¤›m›z iflin niteli¤ine ba¤l› olarak
iki ifli birden yapt›¤›m›z durumlar da vard›r. Ör-
ne¤in saç›m›z› tararken o gün yapaca¤›m›z gö-
rüflmeyi düflünmeye dalabiliriz. Bunu yapabil-
memizin nedeni, farkl› davran›fllar üzerinde fark-
l› düzeylerde bilinçli kontrol kuruyor olmam›z-
d›r. Davran›fllar›m›z›, üzerlerinde kurdu¤umuz
bilinçli kontrol düzeylerine göre otomotikleflmifl
davran›fllar ve kontrollü davran›fllar olarak kaba-
ca ikiye ay›rabiliriz. Otomatikleflmifl davran›fllar;
bir çaba harcamaks›z›n gerçekleflen, iyi ö¤renil-
mifl ve belli uyar›c›lara tepki olarak ortaya ç›kan
davran›fllard›r. Bilinçli olarak kontrol kurdu¤u-
muz davran›fllar ise bizden dikkat talep eden,
konsantre olmam›z gereken davran›fllard›r. Her
iki davran›fl biçimi de yaflam›m›z için ifllevseldir.
Bu farkl› düzeylerinin yan›nda bilincin gün için-
de do¤al bir flekilde de¤iflen kabaca iki farkl› du-
rumundan söz etmek mümkündür: Uyan›kken
gördü¤ümüz düfl ve fanteziler ile uyku ve uyku-
da gördü¤ümüz rüyalar. Düfl ve fantezi kurma-
n›n bireye sa¤lad›¤› yararlar tam olarak anlafl›la-
masa da hepimiz uyan›k oldu¤umuz zaman›n bir
k›sm›n› bunlarla geçiriyoruz. Düfl ve fantezi için-
deyken d›fl dünyadan s›yr›l›p günlük hayat›n d›-
fl›na ç›k›yoruz ve farkl› bir bilinç durumuna giri-
yoruz. Neyi düflledi¤imiz, bireysel özelliklere gö-
re farkl›laflmaktad›r. Tüm insanlar›n hayatlar›n›n
önemli bir k›sm›n› geçirdi¤i di¤er bir do¤al bilinç
de¤iflikli¤i durumu ise uykudur. Uykunun onar›-
c› bir ifllevi oldu¤u ya da gecenin tehlikelerinden
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korunmak üzere atalar›m›zdan kalan evrimsel bir
miras olabilece¤i öne sürülmektedir. Uykunun ifl-
levleri üzerinde görüfl birli¤i yoksa da uykunun
hangi aflamalardan geçerek gerçekleflti¤i net ola-
rak ortaya ç›kar›lm›flt›r. Buna göre uyku, farkl› bi-
linç düzeylerinden oluflan dört aflamay› içerir. Bu-
nun d›fl›nda biyolojik göstergelerin uyan›k bilinç
durumuna çok benzedi¤i REM evresi bulunmak-
tad›r. Rüyalar›n çok büyük k›sm› REM uykusunda
görülür. Rüyalara iliflkin çal›flmalar herkesin rüya
gördü¤ünü, rüyalar›n anl›k de¤il daha uzun sür-
dü¤ü vb. gibi rüya konusundaki pek çok noktay›
ayd›nlatm›flt›r. Rüyalar›n gerçekleflme mekaniz-
mas›na ait çeflitli görüfller vard›r. Bunlar; nörolo-
jik yaklafl›m, biliflsel yaklafl›m ve psikodinamik
yaklafl›md›r. Son olarak uyku araflt›rmalar› çeflitli
uyku bozukluklar›n› da saptam›flt›r. Bunlardan
baz›lar› insomni, narkolepsi, uyku apnesi ve gece
terörüdür.

Bilinçteki yapay de¤iflimleri betimlemek.

‹nsanlar, çeflitli nedenlerle içinde bulunduklar›
bilinç durumundan ç›k›p farkl› bilinç durumuna
geçmeyi, de¤iflik bir bilinç durumunu deneyim-
lemeyi istemektedirler. Bu istek, hipnoz gibi bir
uygulama ya da çeflitli psikoaktif ilaçlar›n vücu-
da al›m› yoluyla hayata geçirilmektedir. Hipnoz,
normalden daha fazla telkin edilebilirlik ve odak-
lanma ile betimlenen bir bilinç durumudur. Bir-
tak›m yollarla bafllat›lan hipnoz sürecinden son-
ra hipnotize edilen kifli, hipnotizmac›n›n telkin-
lerine uyar. Hipnozda yap›lan telkinler, hipno-
zun amac›na göre farkl›lafl›r. Hipnoz, günümüz-
de baz› t›bbi ve psikoloji durumlarda tedavi ama-
c› kullan›lmakla birlikte etkilili¤i son derece tar-
t›flmal›d›r. Ayr›ca hipnozun farkl› bilinç durumu
mu oldu¤u yoksa sadece dinlenmenin bir biçimi
oldu¤u konusunda tart›flmalar vard›r. Son olarak
hem hipnoza yatk›nl›k hem de ayn› hipnoz uy-
gulamas›na verilen tepkiler aras›nda çok büyük
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bireyin kendi iste¤i
ile bilinç de¤iflikli¤i yaratmas›n›n di¤er bir yolu,
psikoaktif ilaçlard›r. Psikoaktif ilaçlar, sinir siste-
mini etkilemek suretiyle bilinçte de¤ifliklik yara-
t›rlar. Psikoaktif ilaçlar, kolayca ba¤›ml›l›k yapa-
bilirler. Madde ba¤›ml›l›¤›, bir ilaç ya da madde-
ye ba¤›ml› hâle gelmektir. Kifli bir maddeye tole-
rans gelifltirdi¤inde, o maddeye iliflkin yoksun-
luk belirtileri gösterdi¤inde ve maddenin temin

edilmesi ve kullan›m› ile ilgili tak›nt›l› davran›fllar
sergiledi¤inde madde ba¤›ml›l›¤›n›n varl›¤›ndan
söz edilebilir. Madde kötüye kullan›m› ise bir
ilaç/maddenin ciddi sonuçlar›na ra¤men sürekli
kullan›lmas›; ancak ona ba¤›ml› olunmamas›, ya-
ni ba¤›ml›l›k özelliklerinin (tolerans, yoksunluk
belirtileri ve tak›nt›l› kullan›m) görülmemesidir.
Psikoaktif ilaç ve maddeler; depresanlar, stimü-
lanlar ve halüsinojenler olarak üç grupta s›n›flan-
d›r›lmaktad›r. Depresanlar, merkezî sinir sistemi-
ni ketleyerek ya da yavafllatarak kiflinin bilinç
durumunu ve davran›fllar›n› de¤ifltiren ilaçlard›r.
Alkol, barbitüratler ve opiatlar; depresan grubu-
nu oluflturur. Bu grup içinde alkol, en fazla kö-
tüye kullan›lan maddedir. Di¤er yandan eroini
içeren opiatlarda a¤›r yoksunluk belirtileri ortaya
ç›kar. Depresanlar›n tersine stimülanlar, merkezî
sinir sistemindeki aktiviteyi art›rarak ve h›zland›-
rarak bilinçte de¤iflikli¤e yola açarlar. Stimülan-
lar; kafein, nikotin gibi günlük yaflam›m›zda çok
tüketti¤imiz maddeleri, amfetaminleri ve kokaini
kapsar. Amfetaminler ve kokain, benzer etkilere
sahiptir. Bu maddeler, h›zl› tolerans gelifltirirler.
Uzun süreli kullan›mlar›nda ciddi psikolojik ve fi-
ziksel bozulmalara yol açarlar. Son olarak halüsi-
nojenler, zihni yo¤unlaflt›ran yani d›flsal bir uya-
ran yokken duyusal alg› yaratan ilaçlard›r. Mari-
yuana ve LSD, en bilinenleridir. Bunlarda yoksun-
luk belirtileri görülmez; ama tolerans h›zl› geliflir. 
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1. Genç bir kad›n, dü¤ününden birkaç gün önce rüya-
s›nda; içinde kimli¤i, kredi kartlar›, sürücü belgesi ve
aile foto¤raf›n›n oldu¤u cüzdan›n›n genç bir adam tara-
f›ndan çal›nd›¤›n› görür. Kendi kendine rüyas›n› düflün-
dü¤ünde evlenince kiflisel kimli¤ini kaybetmekten kork-
tu¤unu anlar. Bu aç›klama, afla¤›daki kuramsal yakla-
fl›mlardan hangisini temsil etmektedir?

a. Biliflsel yaklafl›m
b. Nörolojik yaklafl›m
c. Psikodinamik yaklafl›m-Görünür içerik
d. Aktivasyon-Sentez Kuram›
e. Psikodinamik yaklafl›m-Gizil içerik

2. Afla¤›daki psikoaktif madde ve ilaç çiftlerinden han-
gisi beyinde benzer etkiyi gösterir?

a Alkol - mariyuana
b. Kafein - morfin
c. Nikotin - eroin
d. Amfetaminler - eroin
e. Barbitüratlar - LSD 

3. Afla¤›dakilerden hangisi paradoksal uykunun belirti-
lerden biridir?

a. Uyku apnesi gerçekleflebilir. 
b. Kaslar gerilmifltir.
c. Göz yuvarlar› hareketlidir. 
d. Solunum yavafl ve derindir.
e. Kifli kolayca uyand›r›labilir. 

4. Afla¤›dakilerden hangisi “sirkadyen döngünün, in-
sanlar›n hayatta kalmak için gelifltirdikleri biyolojik bir
sistem” oldu¤unu savunur?

a. Evrimci psikologlar
b. Biliflsel psikologlar
c. Geliflimci psikologlar
d. Psikodinamikçi psikologlar
e. Fizyolojik psikologlar

5. Tam bu soruyu okurken muhtemelen ö¤le yeme¤in-
de ne yedi¤inizi düflünmediniz. Ö¤le yeme¤inde ne ye-
di¤iniz bilgisi afla¤›dakilerden hangisinde yer al›r?

a. Bilinçd›fl›
b. Bilinçöncesi
c. Dikkat
d. Bilinç
e. Duyusal bellek

6. Afla¤›dakilerden hangisi hipnozu gerçeklefltirme
amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. A¤r›y› azaltmak
b. Sigaray› b›rakt›rmak
c. Gelece¤i görmek
d. Bilinçd›fl› duygu ve düflüncelere ulaflmak
e. Stresi azaltmak

7. Melatonin hormonu ile ilgili afla¤›daki yarg›lardan
hangisi do¤rudur?

a. Melatonin düzeyi her zaman ayn›d›r.
b. Melatonin düzeyinin sirkadyen ritimlerle bir ilifl-

kisi yoktur.
c. Melatonin düzeyi muhakeme etme gücümüzü

etkiler.
d. Melatonin düzeyi gece artar, gündüz düfler. 
e. Melatonin düzeyi gündüz artar, gece azal›r. 

8. REM uykusuyla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. ‹lk REM periyodu, en son REM periyodundan
uzundur.

b. En son REM periyodu, ilk REM periyodundan
uzundur.

c. REM periyodunun süresi hep ayn›d›r.
d. REM periyodlar› sadece anl›kt›r.
e. Bir gecelik uykuda hiç REM periyodu olmayabilir. 

9. ‹laç veya madde kullan›c›lar›n›n ayn› etkiyi elde et-
mek için gittikçe daha fazla ilaç veya maddeye gereksi-
nim duymalar›na ne ad verilir?

a. Tolerans
b. Narkolepsi
c. Yoksunluk
d. Tak›nt›l› kullan›m
e. Halüsinojen

10. Nikotin (sigara) hangi psikoaktif ilaç ya da madde
grubunda yer al›r? 

a. Depresanlar
b. Stimülanlar
c. Barbitüratlar
d. Halüsinojenler
d. Opiatlar

Kendimizi S›nayal›m
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SEZG‹LER

Birçok Psikolog Sezgi Dedi¤imiz Ve Bilinç D›fl›nda

Gerçekleflen Bu H›zl› Zihinsel Sürecin Kayna¤›n›

Araflt›r›yor.

‹nsanlar 6 saniye içinde hiç tan›mad›¤› birinin ö¤retme
becerisi veya d›fladönüklük gibi bir kiflilik özelli¤i hak-
k›nda do¤ru tahminde bulunabiliyor. Son zamanlarda
özellikle Amerika’da birçok psikolog sezgi dedi¤imiz
ve bilinç d›fl›nda gerçekleflen bu h›zl› zihinsel sürecin
kayna¤›n› araflt›r›yor. 
Sezgi kelimesi sözlükte “ak›l yürütmeden ya da ç›kar›m
yapmadan ulafl›lan bilgi” fleklinde tan›mlan›yor. Prof.
Dr Robin Hogarth ise insanlar›n günlük yaflamlar›nda
ald›klar› kararlar›n genellikle bu h›zl› düflüncelere da-
yand›¤›n› belirtiyor. Massachusett Üniversitesi psiko-
loglar›ndan Seymour Epstein ise sezgiyi, fark›nda olma-
dan ö¤rendi¤imiz fleylerolarak tan›ml›yor ve bunun ba-
zen faydal› bazen ise yan›lt›c› olabilece¤inden bahsedi-
yor. Örne¤in, geçmifl deneyimlerinden dolay› di¤er in-
sanlar›n dürüst veya güvenilir oldu¤unu ö¤renen bir
kimsenin sosyal sezgileri, baflkalar›na güvenmemek ve-
ya onlardan çekinmek gerekti¤ini düflünen birininkin-
den farkl› olacakt›r. Dolay›s›yla sezgilerimiz uygun or-
tamlarda bizim iflimize yarayabilir. Ancak bazen tam
tersi bir durum da geçerli olabiliyor. Örne¤in, ifle al›m
s›ras›nda mülakat yapan kifliler, aday›n gelecekteki ifl
performans›n›, o kiflinin test puanlar›na veya görüflme
s›ras›nda tuttuklar› notlar›na bakarak de¤il, genellikle
edindikleri izlenimlerine dayanarak belirliyorlar. Ama
yap›lan araflt›rmalar, bu durumda kullan›lan sezgilerin
genellikle çok sa¤l›kl› olmad›¤›n› gösteriyor. 

SEZG‹LER‹ E⁄‹TMEK

Sezgilerin hem ifle yarad›¤›n›, hem de bazen yan›lt›c›
olabilece¤ini kabul eden uzmanlar, sezgilerimizi “e¤it-
memiz” gerekti¤ini, yani herhangi bir konuda karar ve-
rirken, dayanaklar›m›z›n neler oldu¤una dikkat etme-
miz gerekti¤ini tavsiye ediyorlar. 
Son 15 senedir ise araflt›rmac›lar, birkaç dakika veya sa-
niye içinde insanlar›n kifliliklerinin ne kadar›n› tahmin
edebilece¤imiz konusunda çal›flmalar yap›yorlar. Prof.
Dr. Kenny Dave, yabanc›lar›n kifliliklerine dair ilk izle-
nimlerin ne derece do¤ru oldu¤unu araflt›r›yor. Buna
göre, üniversitede psikoloji dersi alan ve birbirini daha
önceden hiç tan›mayan ö¤rencileri 4 gruba ay›r›yor ve
onlardan kendilerini de dahil etmek üzere, gruplar›nda-

ki kiflileri sosyal, uyumlu, sorumluluk sahibi, sakin ve
entelektüel fleklindeki 5 kiflilik özelli¤ine göre de¤er-
lendirmelerini istiyor. Sonuçlara bak›ld›¤›nda, özellikle
sosyal (d›fla dönük) ve sorumluluk sahibi olma boyut-
lar›nda, ö¤rencilerin kendilerine verdikleri puanlarla,
di¤erlerinin kendilerine verdikleri puanlar aras›nda
önemli bir uyum oldu¤u görülüyor. Bu konuda yap›lan
di¤er çal›flmalar da, tan›mad›¤›m›z insanlar›n kiflilik
özellikleri aras›ndan en iyi d›fla dönüklü¤ü tahmin ede-
bildi¤imizi gösteriyor. Bu durumda, kiflili¤i bir so¤an›n
katmanlar› gibi düflünebiliriz; en çabuk tahmin etti¤i-
miz özellikler yani d›fladönüklük, yüzeye en yak›n olan
katmand›r. 
Bazen de ilk izlenimlerimizi, bir insan›n kiflili¤i veya ze-
kas›n› tahmin etmenin haricinde, bir kiflinin ö¤retme gi-
bi belirli bir beceride ne kadar iyi oldu¤unu tahmin
ederken de kullan›r›z. Örne¤in, Psikolog Nalini Am-
bady, yapt›¤› araflt›rmalarda, ö¤rencilerin ilk izlenimle-
rine dayanarak, ö¤retmenlerinin ö¤retme becerisinin
ne kadar iyi oldu¤unu, do¤ru bir flekilde tahmin edebil-
diklerini bulmufltur. 

SEZG‹LERE GÜVENMEK

Peki tüm bu çal›flmalar, insanlar›n yabanc› birileriyle kar-
fl›laflt›klar›nda sezgilerine dayanmalar› gerekti¤i anlam›na
m› geliyor? Asl›nda demek istenen bu de¤il çünkü ilk izle-
nimlere güvenerek karar vermek bazen çok ciddi sonuç-
lar do¤urabiliyor. Örne¤in Amerika’da seri katil olarak bi-
linen Ted Bundy, d›flar›dan bak›ld›¤›nda son derece nor-
mal, çekici gözüken biriydi. Ancak kad›n kurbanlar›ndan
ikisi onunla uzun süreli bir iliflki yaflam›fllard›. Bu da de-
mek oluyor ki fiziksel çekicilik veya karizma bazen “so¤a-
n›n” daha alt›ndaki katmanlar› gizleyebiliyor. Ayr›ca bu
bahsedilen çal›flmalar, insanlardan al›nan cevaplar›n bir
ortalamas›n› gösteriyor. Sonuçta her insan yapt›¤› tahmin-
lerde ayn› oranda baflar›l› olmayabiliyor. “Sosyal zekas›”
çok yüksek olan kiflilerin bile, yabanc› bir kifliyi de¤erlen-
dirirken ki do¤ruluk oranlar›, içinde bulunduklar› ruh ha-
line göre de¤iflkenlik gösterebiliyor. Yine bu konuda ya-
p›lan bir çal›flmada, kendisini mutlu hisseden kiflilerin sez-
gilerine dayanarak yapt›klar› tahminler, kendini üzgün
hissedenlerinkine oranla çok daha do¤ru ç›k›yor. Bu du-
rumun bir aç›klamas›, kendini üzgün hisseden kifliler, ilk
verdikleri karara güvenmeyip, ikinci bir tahminde daha
bulunuyorlar ve dolay›s›yla yan›labiliyorlar. Ders: Kah›rla-
n›rken karar almay›n

Yaflam›n ‹çinden
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Yan›lma pay›n› göz önünde bulundurmaks›z›n, sezgile-
rine fazlaca güvenip hareket eden ve sonras›nda da
kaybeden kiflilere en iyi örnek olarak kumar oynayan-
lar gösterilebilir. Kumar oynayanlar, herhangi bir man-
t›¤a dayanmayan, özünde tamamen flansa dayal› olan
bir fleyi, sezgilerini kullanarak kontrol edebileceklerini
düflünürler. Örne¤in, zarla oynanan bir oyunda, zar›
h›zl› ve güçlü bir flekilde atarlarsa büyük bir say›, yu-
muflak ve yavafl bir flekilde atarlarsa da küçük bir say›
gelece¤ine inan›rlar. Tabi do¤al olarak nas›l atarlarsa
ats›nlar, zar kendi bildi¤i flekilde dönüyor. 
Peki sonras›nda yan›ld›¤›m›z› fark etmemize ra¤men,
neden yine de sezgilerimizle hareket etmeye devam
ediyoruz? Baz› araflt›rmac›lar, bunun olaylar aras›nda
ba¤lant› kurmam›za yard›mc› oldu¤unu söylerken, ba-
z›lar› da olaylar› hemen alg›layabilmemiz ve anlamlan-
d›rabilmemiz için bunun gerekli oldu¤unu düflünüyor-
lar. Yaflad›¤›m›z olaylar aras›nda bazen bir ba¤lant› ol-
masa da, biz o düzen ve ba¤lant›y› kendi zihnimizde
yaratmaya ihtiyaç duyuyoruz. 

MANTI⁄IM VE SEZG‹LER‹M

Bir konuda karar almada çat›flma yafl›yorsak, bilelim ki
savafl sezgilerimle mant›¤›m aras›nda veriliyor. Sezgile-
rim kiflisel yaflant›dan ve duygulardan beslenir. Avanta-
j›, h›zl› ve çabuk karar almama yaramas›d›r. Tehlikeyi
çabuk alg›lamama yarar. Yani, hayatta kalmam› sa¤lar.
Dezavantaj›; verileri atlama olas›l›¤›m yüksektir. Mant›-
¤›m ise ç›kar›mlara, verilerin analizine ve rasyonel ka-
rara dayan›r. Yani karar alana kadar ifl iflten geçmifl ola-
bilir. ‹deali her ikisini de kullanabilmek. Olmad›, yaz›
tura atmak.

Kaynak: Emre Konuk
h t tp : / /www. t e r ap ipo r t a l i . com/ ?page=b log -
post&yid=34&url=sezgiler

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Do¤al De¤iflmeler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Yapay Yollarla Or-
taya Ç›kan De¤iflmeler” bölümünü tekrar göz-
den geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Do¤al De¤iflmeler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Biyolojik Temelle-
ri” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilincin Tan›mlanmas›” bö-
lümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Yapay Yollarla Or-
taya Ç›kan De¤iflmeler” bölümünü tekrar göz-
den geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Biyolojik Temelle-
ri” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Do¤al De¤iflmeler”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Yapay Yollarla Or-
taya Ç›kan De¤iflmeler” bölümünü tekrar göz-
den geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilinçte Yapay Yollarla Or-
taya Ç›kan De¤iflmeler” bölümünü tekrar göz-
den geçiriniz.

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

Bilinçlilik durumunun ve gerçe¤i alg›laman›n bozuldu-
¤u, ilk kez görülen bir yerin sanki daha önce görülmüfl
gibi ya da ilk kez yaflanan bir olay›n sanki daha önce ya-
flanm›fl gibi alg›land›¤› patolojik durum. Dejavu, yaflan›-
lan bir olay› daha önceden yaflam›fll›k veya görülen bir
yeri daha önceden görmüfl olma duygusudur. Ân› daha
önceden yaflam›fll›k hâlidir. Frans›zca déjà (daha önce-
den) ve voir (görmek) fiilinin geçmifl zamanda çekimi
olan vu’nun birlefliminden türemifltir.
Beynin yorgunluk veya baflka sebeplerden dolay› bir gö-
rüntü, ses vb. herhangi bir girdiyi, girifl an› s›ras›nda alg›-
layamamas›ndan kaynaklanabilir. Beyin bu girdiyi alg›la-
d›¤›nda kifli bu olay› daha önce yaflad›¤› hissine kap›la-
bilir. Ayr›ca beynin sa¤ lobu ile sol lobunun milisaniye-
den daha küçük bir zaman fark› ile çal›flmas›ndan da
kaynaklanabilir. Bir taraf, di¤er taraftan önce alg›lad›¤›
için geç alg›layan taraf bu olay›n daha önce yaflanm›fl ol-
du¤u yan›lsamas›na kap›l›r. Bu durum sinir aksonlar›n-
daki küçük bir sapmadan kaynaklan›r. (http://www.hak-
kinda-bilgi-nedir.com/dejavu-ne-demek-dejavu-ne-
dir+dejavu-ne-demek-dejavu-hakkinda-bilgi)
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S›ra Sizde 2 

‹nsanlar, di¤er memelilerle birlikte yaflad›¤›m›z dünya-
n›n gece ve gündüz devrini izleyen biyolojik bir saati
paylafl›rlar. Gündüz ve gece geçifllerini belirleyecek bir
yol bulunmad›¤› durumlarda sirkadyen döngü 25 saat-
lik do¤al bir periyod izler. Bundan saparak 24 saatlik
bir döngü izlememiz bir tart›flma konusudur. Görme-
yen bir kiflinin 24 saatlik devirden ayr›lan do¤al bir rit-
imi olabilir ve bu ritim de¤iflmeye çok dirençli de ola-
bilir. Genç, do¤ufltan görmeyen ve meslek sahibi bir ki-
fli denek olarak seçilip izlendi¤inde 24.9 saatlik bir sir-
kadyen ritimi oldu¤u görülmüfltür. Bunun bir sonucu
olarak bu kifli, yaklafl›k her iki haftada bir gecegündüz
ritiminin tamam›yla d›fl›na ç›kmaktad›r. Bunu dengele-
mek için çareyi, yüksek dozda sedatif ve stimülan al-
makta bulmufltur. Uyku laboratuvar›nda, uyku devrini
de¤ifltirmek için harcanan çabalar baflar›ya ulaflamam›fl-
t›r. (Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. & Hilgard, E. R.
(1995). Psikolojiye Girifl. Çev. Kemal Atakay, Mustafa
Atakay ve Aysun Yavuz. Sosyal Yay›nlar, ‹stanbul.)

S›ra Sizde 3

Psikologlar, uyku öncesi dönemde telkinde bulunarak
ve bu telkinden sonra görülen rüyalar›n içeri¤ini çö-
zümleyerek rüya içeri¤i üzerinde belli bir oranda dene-
tim kurman›n mümkün oldu¤unu göstermifllerdir. Bir
çal›flmada araflt›rmac›lar, uyku öncesi k›rm›z› caml› göz-
lük takman›n rüyadaki etkisini s›nam›fllard›r. Araflt›rma-
c›lar, deneklere rüya öncesinde aç›k bir telkinde bulun-
mam›fllar ve denekler de araflt›rman›n amac›n› anlama-
m›fllard›r. Araflt›rman›n sonunda denekler, görsel rüya-
lar›n›n hafifçe renklendi¤ini söylemifllerdir. (Atkinson,
R. L., Atkinson, R. C. & Hilgard, E. R. (1995). Psikoloji-
ye Girifl. Çev. Kemal Atakay, Mustafa Atakay ve Aysun
Yavuz. Sosyal Yay›nlar, ‹stanbul.)

S›ra Sizde 4 

Meditasyon, belirli baz› ritüellerin ve egzersizlerin ya-
p›lmas›yla arzu edilen bilinç durumuna ulafl›lmas›d›r.
Meditasyonda en yayg›n kullan›lan iki yöntem vard›r.
Kiflinin yeni deneyimler yaflamak için zihnini boflaltt›¤›
aç›fl meditasyonu ve düflüncenin aktif olarak bir nesne,
sözcük ya da fikre yöneltilmesiyle ilgili bir yarar›n sa¤-
land›¤› konsantrasyon meditasyonudur. Ayr›ca transan-
dantal meditasyon, gevflemek amac›yla uygulanan çok
yayg›n bir yöntemdir. Meditasyon gelene¤inin Budiz-
me, özellikle de Zen Budizmine, dayal› olmas›na ra¤-
men bu yöntem din d›fl› bir biçimde ve büyük ölçüde
ticari amaçla uygulan›r. (Atkinson, R. L., Atkinson, R. C.

& Hilgard, E. R. (1995). Psikolojiye Girifl. Çev. Kemal
Atakay, Mustafa Atakay ve Aysun Yavuz. Sosyal Yay›n-
lar, ‹stanbul.)

Yararlan›lan ve Baflvurulabilcek
Kaynaklar
Baron, R. A. (1996). Essentials of Psychology. Allyn

& Bacon, Boston. 
Morris, C. G. (2002). Understanding Psychology. Çev.

Ed. H. Belgin Ayvafl›k ve Melike Say›l, Psikolojiyi

Anlamak (Psikolojiye Girifl), Türk Psikologlar
Derne¤i Yay›nlar› No:23, Ankara.

Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L. &
Loftus, G. R. (2003). Atkinson & Hilgard’s Intro-

duction to Psychology. 14. Edition. Wads-
worth/Thomson Learning, Belmont. 

Uba, L. & Huang, K. (1999). Psychology. Longman,
New York. 





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ö¤renmeyi tan›mlayabilecek,
Klasik koflullaman›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilecek ve klasik koflulla-
maya ait çeflitli ö¤renme olgular›n› özetleyebilecek,
Edimsel koflullaman›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›klayabilecek ve edimsel koflul-
lamaya ait çeflitli ö¤renme olgular›n› özetleyebilecek,
Biliflsel ö¤renme türlerini aç›klayabileceksiniz. 

‹çerik Haritas›

• Ö¤renme
• Klasik koflullama
• Edimsel koflullama
• Pekifltirme

• Ceza
• Biliflsel ö¤renme
• Kavrama
• Gözlem yoluyla ö¤renme
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Ö⁄RENMEN‹N TANIMI
Günlük yaflamda“ö¤renme” deyince ço¤umuzun akl›na okul, s›n›flar, ö¤retmen
ve ö¤renciler gelir. Ö¤renme ad› verilen süreç sadece bu ifl için özel olarak haz›r-
lanm›fl ortamlarda ve sadece belli yafllar aras›nda gerçekleflirmifl gibi düflünürüz.
Oysa do¤du¤umuz andan bafllayarak ölene dek ev, okul, sokak farketmeksizin in-
san›n yaflad›¤› her ortamda yaflad›¤› her türlü deneyim bir ö¤renme etkinli¤i ola-
rak görülmelidir. Bir yafl›na kadar eline ald›¤› her nesneyi a¤z›na sokan bebek na-
s›l yenilebilir olanla yenilenemez olanlar› ay›rt ederek dünyay› keflfetmeyi ö¤reni-
yorsa ya da befl yafl›nda bir çocuk yüzmeyi nas›l ö¤reniyorsa, bir lise ö¤rencisi de
s›n›fta bir matematik problemini çözmesi de yafll› bir kad›n torunundan tarih ön-
cesi dönemde dinozorlar›n nas›l yaflad›¤›n› dinlemesi de bir ö¤renmedir. Bu ör-
neklerden anlafl›ld›¤› gibi ö¤renme, tüm yaflam› kapsayan bir süreçtir. Bunun ya-
n›s›ra ö¤renmenin her türlü deneyimi içerdi¤ini vurgulamak gerekir. Bu ba¤lamda
deneyimden her türlü girdi kastedilmektedir; kendi yaflad›¤›m›z olaylar, baflkalar›-
n›n yaflad›¤› ve bizim tan›kl›k etti¤imiz ya da gözledi¤imiz olaylar, gazete, kitap ve
dergilerde okudu¤umuz fikirler, izledi¤imiz sinema ve belgeseller, arkadafllar›m›z-
dan, ö¤retmenlerimizden, ailemizden ve tan›d›klar›m›zdan duyduklar›m›z, insan-
lardan ald›¤›m›z tavsiyeler gibi (Uba ve Huang, 1999).

Davran›fl› nesnel bir biçimde uyaran-tepki iliflkisi içinde betimleyen ilk davra-
n›flç›lar, ö¤renmeyi kendi yaklafl›mlar›nda ana aç›klay›c› kavram olarak görmüfller-
dir. Onlar için bir kiflinin sözkonusu bir andaki davran›fl›, o kiflinin geçmifl dene-
yimlerinin ürünüdür. Yani, bu görüfle göre, kiflilerin davran›fllar› aras›ndaki farkl›-
l›klar onlar›n farkl› farkl› deneyim geçirmifl olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r; fark-
l› deneyimler geçirmek farkl› ö¤renme yaflant›lar›n›n olmas› anlam›na gelir. Tüm
davran›fllar›m›z›n ö¤renilmifl oldu¤unu iddia eden davran›flç›lar için temel ö¤ren-
me mekanizmalar›n› ortaya ç›karmak temel hedef haline gelmifltir (Gray, 1999). 

Psikologlar, ö¤renmenin tan›m›nda, neyin ö¤renme oldu¤una iliflkin bir tak›m öl-
çütler koymaya çal›fl›rlar. Kabul edilen psikolojik tan›ma göre, süreç, davran›fl ve/ve-
ya zihinsel aktivitelerde kal›c› de¤ifliklikle sonuçlan›yorsa ö¤renme gerçekleflmifl de-
mektir. Burada iki noktaya dikkat çekmek gerekir. Ö¤renme, davran›fllarda bir de¤i-
flikli¤in meydana gelmesidir; ancak davran›flta de¤ifliklikle sonuçlanan sürece ö¤ren-
me dedi¤imiz halde tersi do¤ru de¤ildir; yani davran›fl de¤iflikli¤ini aç›kça gözleme-
di¤imiz durumlarda da kolayca “ö¤renme yoktur” diyemeyiz. Di¤er bir deyiflle salt
davran›fl olarak gözlenmedi¤i için ama hala zihinsel bir de¤ifliklik olarak ö¤renmenin

Ö¤renme

Ö¤renme: Deneyimlerin
organizman›n davran›fl ve
zihinsel aktivitelerinde
görece kal›c› de¤ifliklik
yaratmaya yol açan sürece
denir. 



gerçekleflti¤ini ileri sürdü¤ümüz durumlar da vard›r. Bu tür durumlarda zihinsel de-
¤ifliklik, davran›fl de¤iflikli¤ine dönüflecek olan bir potansiyeli iflaret eder. Söz konu-
su zihinsel de¤ifliklik ihtiyaç duyuldu¤unda ortaya ç›kabilir; ama ortaya ç›kmad›¤› sü-
rece, s›rf davran›fl olarak gözlenmedi¤i için ö¤renmenin olmad›¤› ileri sürülemez. Di-
¤er bir vurgu da ö¤renmenin geçici de¤il kal›c› bir zihinsel ya da davran›fl de¤iflikli-
¤i olarak görülmesidir. Örne¤in baflka bir tak›m nedenlerle (alkol veya uyuflturucu
madde kullan›m› vb.) davran›flta ya da zihinde geçici bir tak›m de¤ifliklikler deneyim-
lenebilir ama bu de¤ifliklikler bu maddelerin etkisi ortadan kalk›nca geçer ve orga-
nizma eski durumuna döner. Dolay›s›yla böyle bir süreç ö¤renme olarak görülemez. 

Psikolojide ö¤renme genel olarak ba¤sal ö¤renme ve biliflsel ö¤renme bafll›k-
lar› alt›nda incelenir. Psikologlar iki olay ya da iki uyaran aras›nda ba¤ kuran ö¤-
renmeye koflullama ad›n› verirler. ‹ki tür koflullama mevcuttur: klasik koflullama ve
edimsel koflullama.

KLAS‹K KOfiULLAMA
Tarihsel olarak ilk ortaya konan ö¤renme mekanizmas› klasik koflullamad›r. Klasik
koflullama 1900’lerin bafl›nda köpeklerde sindirim ve salya salg›lama konusunda de-
neyler yapan Rus fizyolog Ivan Pavlov taraf›ndan neredeyse flans eseri keflfedilmifltir.
Köpeklerin farkl› türdeki yiyeceklere farkl› k›vamda salya salg›lad›¤›n› ö¤renen Pavlov,
bu çal›flmalar s›ras›nda bir problem yaflar. Daha önceki deneysel oturumlarda yiyecek
verilen köpeklerin, bu kez daha yiyecek gelmeden salya salg›lad›¤›n› farketmifltir. Pav-
lov önce bunu deneysel bir hata kayna¤› olarak görmüfl ve hatta yiyece¤in geldi¤ini
haber veren ipuçlar›n› ortadan kald›rarak yiyece¤i köpe¤in a¤z›na verme yollar›n› ara-
m›flt›r. Ancak daha sonra yiyece¤i daha gördü¤ünde ya da yiyece¤i getiren kiflinin
ayak seslerini duydu¤unda salya salg›layan köpe¤in bu davran›fl› bir refleks olarak gö-

rebilece¤ini ve bunu nesnel bir biçimde
araflt›rabilece¤ini düflünmüfl ve sistema-
tik olarak klasik koflullama deneylerine
bafllam›flt›r. Resim 6.1’de gördü¤ünüz gi-
bi bir düzenek, Pavlov’un hem ilk önce-
leri sindirimi çal›flt›¤› hem daha sonrala-
r› klasik koflullamay› araflt›rd›¤› deneyle-
rinde, köpe¤in salg›lad›¤› salyay› gözle-
mesine ve salya miktar›n› ölçmesine ola-
nak veren bir düzenektir.

Klasik Koflullaman›n Gerçeklefltirilmesi
Klasik koflullaman›n nas›l gerçekleflti¤ini anlayabilmek için öncelikle bu koflulla-
maya iliflkin bir tak›m teknik terimleri aç›klamaya ihtiyaç vard›r. Klasik koflullama
öncesin do¤al bir uyar›c›-tepki ba¤›na ihtiyac›m›z vard›r. Do¤al ya da koflulsuz
uyar›c› (KsuzU) belirli bir tepkiyi do¤al ya da otomatik bir biçimde ortaya ç›ka-
r›r. Do¤al ya da koflulsuz tepki (KsuzT) koflulsuz uyar›c› taraf›ndan tetiklenir ve
daha önceden ö¤renilmemifl olan tepkidir. ‹nsanlarda klasik koflullaman›n temeli
olarak kullan›labilecek çok say›da refleks türü tepki ve bunlar› ortaya ç›karan uya-
r›c› oldu¤u söylenemez. So¤an›n a¤lamaya yol açmas›, göze hava üflendi¤inde ya
da bir nesnenin çok yaklaflt›r›lmas› durumunda gözün k›rp›flt›r›lmas›, buruna biber
kaç›nca hapfl›rma, afl›r› so¤ukta titreme, afl›r› s›cakta terleme ve s›cak veya ac› ve-
rici bir nesneye dokununca geri çekilme tepkileri klasik koflullamada kullan›labi-
lecek do¤al uyar›c› ve tepki ba¤lar›d›r (Uba ve Huang, 1999).
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Ba¤sal Ö¤renme: ‹ki olay ya
da iki uyar›c›n›n birbiriyle
ba¤›n› ö¤renmeye dayal›
süreçtir. 

Klasik Koflullama: Herhangi
bir otomatik tepkiye yol
açmayan nötr bir uyar›c›n›n,
otomatik bir tepkiye yol açan
baflka bir uyar›c› ile
iliflkilendirildi¤i bir ö¤renme
türüdür.

Koflulsuz Uyar›c›: Öncesinde
bir ö¤renme olmaks›z›n,
do¤al ve otomatik olarak
belirli bir tepkiyi tetikleyen
bir uyar›c›d›r. 

Koflulsuz Tepki: Koflulsuz
uyar›c›ya verilen otomatik ve
ö¤renilmemifl bir tepkidir. 

Resim 6.1

Pavlov’un Klasik
Koflullama Deney
Düzene¤i



Klasik koflullama sürecini afla¤›da fiekil 6.1’de gördü¤ünüz üzere üç aflamada
ele alabiliriz: koflullama öncesi, koflullama s›ras› ve koflullama sonras›. Pavlov’un
klasik deneyinde, koflullama öncesinde do¤al uyaran-tepki ba¤› olarak yiyece¤in
ortaya ç›kard›¤› salya salg›lama tepkisi vard›r. Burada yiyecek, koflulsuz uyar›c› ve
salya salg›lama tepkisi koflulsuz tepkidir. Bu aflamada ayr›ca klasik koflullamada
koflulsuz uyar›c› ile efllefltirilecek olan nötr bir uyar›c›n›n seçilmifl olmas› gerekli-
dir. Pavlov’un deneyinde bu nötr uyar›c› zildir. Nötr uyar›c›, bu aflamada köpekte
hiçbir tepki uyand›rmayan, köpek için “anlams›z” bir uyar›c›d›r. Yani köpek, zil se-
si duydu¤unda salya salg›lamaz. Klasik koflullamaya temel teflkil edecek do¤al
uyar›c›-tepki ikilisini ve bir nötr uyar›c›y› seçtikten sonra koflullama ifllemine geçi-
lebilir. Koflullama s›ras›nda köpe¤e önce zil (koflulsuz uyar›c›) ve sonra et sunulur.
Köpek de buna karfl›l›k salya salg›lar. Ancak koflullama esnas›nda köpe¤e et veril-
di¤i için, köpe¤in verdi¤i salya salg›lama tepkisini hala koflulsuz tepki olarak de-
¤erlendirmeliyiz. Önce zilin çal›nmas› ve arkas›ndan etin sunulmas›, uyar›c›lar›n
efllenmesi ifllemidir. Her bir efllenmeye deneme ad› verilir. Klasik koflullamay› ger-
çeklefltirmek için birden fazla deneme yap›lmas› gereklidir. Nötr uyar›c› ile koflul-
suz uyar›c›n›n defalarca efllenmesiyle birlikte, zil sesi ile et aras›nda bir ba¤ kurul-
mufl olacak, yani zil sesi etin gelece¤inin bir habercisi olarak bir anlam kazanacak-
t›r. Bu durumda zil nötr bir uayr›c› olmaktan ç›k›p koflullu uyar›c› (KU) haline
gelir. Klasik koflullaman›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini görmek için, son aflama-
da, yani koflullama sonras› aflamada, köpek zil sesini duyar ama ard›ndan et veril-
mez. Bu aflamada, köpek et verilmeksizin sadece zil sesine salya salg›lama tepkisi
veriyorsa klasik koflullama baflar›yla gerçekleflmifl demektir. Et olmaks›z›n zil sesi-
ne verilen salya salg›lama tepkisi, art›k bir koflullu tepkidir (KT).

Klasik koflullama esnas›nda, davran›fl edinimi birikimsel bir süreçte gerçekleflir.
Yani, ilk denemeden bafllayarak, her bir deneme bir önceki denemedeki ö¤renme-
nin üstüne eklenir. Ö¤renme, her denemede eflit miktarda artmaz; ilk denemeler-
de ö¤renme miktar› fazlayken, sonraki her dönemde önceki yaflant›lar›n üstüne
eklenen ö¤renme miktar› giderek azal›r ve sonunda bir doyum noktas›na ulafl›r.
Yani art›k daha fazla deneme yap›lmas›na gerek kalmaz; çünkü yeni bir deneme-
nin varolan ö¤renmenin üstüne ekleyece¤i hiçbir fley yoktur. Deneklere zil çald›-
¤›m›z› ve arkas›ndan gözlerine hava üfledi¤imizi farzedelim. Diyelim ki 10 dene-
meden sonra,nötr ve koflulsuz uyar›c›y› efllefltirmeyi b›rakt›k ve tek bafl›na zil sesi-
ni verdik. E¤er deneklerden baz›lar› zil sesine karfl›l›k gözlerini k›rp›p baz›lar› k›rp-
m›yorsa daha fazla say›da denemeye ihtiyaç var demektir. Fakat zil ve hava üfle-
me efllefltirmesini diyelim ki 30 kez yapt›k ve bu 30 denemeden sonra sadece zil
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Koflullu Uyar›c›: Önceleri
otomatik bir tepki
uyand›rmayan nötr bir
uyar›c› iken klasik
koflullama sürecinde
koflulsuz uyar›c›yla
iliflkilendirilen bir uyar›c›d›r. 

Koflullu Tepki: Koflullu bir
uyar›c›ya gösterilen tepkidir.
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sesini sunduk; e¤er tüm denekler gözlerini k›rp›yorsa art›k ö¤renme gerçekleflmifl
demektir. Yani otuzbirinci denemeyi yapsan›z bile, bu denemenin varolan ö¤ren-
meye ekleyece¤i hiçbir fley yoktur. Di¤er bir seyiflle ö¤renme, doyum noktas›na
ulaflm›flt›r (Morris, 2002). 

Klasik koflullama esnas›nda, deneme say›s› kadar denemelerin hangi zaman
aral›klar›yla yap›ld›¤› da önemlidir. E¤er denemeler aras›nda çok k›sa ya da çok
uzun bir süre veriliyorsa klasik koflullamay› gerçeklefltirmek için daha fazla u¤rafl-
mak gerekir, yani daha fazla say›da deneme yapmak gerekir; oysa denemeler ara-
s›nda ne çok k›sa ne de çok uzun zaman olursa daha az say›da denemeyle ö¤ren-
me gerçekleflir. Son olarak da klasik koflullama süresince efllenen uyar›c›lar›n hiç-
birinin organizmaya tek bafl›na sunulmamas› gerekti¤i vurgulanmal›d›r. Yani Pav-
lov’un model olarak aktar›lan deneyinde ne zil sesi , et verilmeksizin sunulmal› ne
de et, zil sesi olmaks›z›n sunulmal›d›r. Aksi takdirde ö¤renme sürecini uzatm›fl ve
zorlaflt›rm›fl oluruz (Morris, 2002).

Eskiden sokaklarda tef çalarak ay› “oynat›l›rd›”. Burnuna halka tak›larak zincirle sokak-
larda dolaflt›r›lan ay›lar, tef çald›¤›nda ayaklar›n› yerden kald›r›rlar ve seyredenler de o
koca cüssesiyle bir sa¤, bir sol aya¤›n› kald›rd›¤›nda, ay›n›n “dansetti¤ini” san›rd›. Ay›n›n
“dansetmeyi” nas›l ö¤rendi¤ini araflt›r›n›z ve o klasik koflullama sürecini ö¤renme terim-
leriyle betimleyiniz. 

Klasik Koflullamaya Ait Çeflitli Ö¤renme Olgular›

Klasik Koflullamada Sönme ve Kendili¤inden Geri Gelme
Klasik koflullama sonucu kazan›lan davran›fl›n koflulsuz uyar›c› verilmedi¤inde
varl›¤›n› ne kadar sürdürdü¤ü sorusu önemli bir sorudur. Yani, Pavlov’un deneyin-
de, zil sesine koflullanarak salya salg›lama tepkisini edinmifl bir köpek, zil sesini ta-
kiben yiyecek verilmedi¤inde, bu tepkiyi ne kadar sürdürür? Yeteri kadar uzun bir
süre koflullu uyar›c› verilip, koflulsuz uyar›c› verilmezse organizma art›k koflullu
tepki vermeyi b›rakacakt›r. Klasik koflullamada sönme ad› verilen bu süreç, koflul-
lu uyar›c› ile koflulsuz uyar›c› aras›ndaki ba¤›n zay›flamas›n› ifade eder. Sönme, bir
bak›ma, klasik koflullama ifllemini geriye almak gibi de görülebilir. Zil sesine salya
salg›lamay› ö¤renen köpek salya salg›lama tepkisini keser, bir müzik parças›na
korku tepkisi vermeye koflullanan biri art›k korku tepkisi vermez olur. Ancak sön-
me, koflullama yoluyla ö¤renilmifl davran›fl›n tamamen ortadan kalkmad›¤› göste-
rilmifltir. Tam da bu yüzden, teknik olarak, sönme kavram›, davran›fl›n tekrar orta-
ya ç›kma potansiyelini de göz önünde bulundurularak kullan›lan bir kavramd›r.
K›sacas›, sönme kavram›, davran›fl›n kesildi¤ine ama tamamen ortadan kalmad›¤›-
na iflaret eder.

Sönmüfl bir tepki bir süre sonra hiçbir fley yapmaks›z›n tekrar ortaya ç›kabilir.
Kendili¤inden geri gelme olarak adland›r›lan bu durum, koflulsuz uyar›c› ile ko-
flullu uyar›c› aras›ndaki ba¤›n tekrar “hat›rlanmas›” ya da bu ba¤›n tekrar kurulma-
s› olarak görülebilir. Pavlov’un deneyinde, zil sesine salya salg›lama tepkisi sön-
müfl olan köpek, daha sonra tekrar laboratuvara getirildi¤inde, zil sesini yeniden
duydu¤unda salya salg›lam›flt›r. Bu tepkinin koflullaman›n bafl›ndaki salya salg›la-
ma tepkisi kadar güçlü olmad›¤›n› belirtmek gerek. Köpek, daha önce salg›lad›¤›
miktar›n yar›s› kadar bir salya salg›lama tepkisi vermifl olsa da, hala ayn› tepkiyi
verebildi¤ini göstermekte, yani koflulsuz uyar›c› ve koflullu uyar›c› aras›ndaki ba¤›
tekrar kurabildi¤ini göstermektedir. Kendili¤inden geri gelme sürecinin bir aç›kla-
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Kendili¤inden Geri Gelme:
Sönen bir davran›fl›n zaman
zaman tekrar ortaya
ç›kmas›d›r. 
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Sönme: Klasik koflullamada
koflulsuz uyar›c› ile koflullu
uyar›c› aras›ndaki ba¤› yok
ederek, koflullu uyar›c›n›n
koflullu tepkiyi üretmedi¤i
süreçtir.



mas›n›n yenileme etkisi olabilece¤i düflünülmektedir.Yani, klasik koflullama ve
sönme ifllemlerinin ayr› ortamlarda gerçeklefltirildi¤i durumda, sönmeden sonra
organizmay› tekrar ö¤renmenin oldu¤u ortama koydu¤unuzda koflullu tepki geri
gelir. Çünkü sönmenin gerçekleflti¤i ortama ait ipuçlar›, ö¤renmenin oldu¤u orta-
ma ait ipuçlar›ndan farkl› oldu¤u için ö¤renme ortam›na etki edemezler. Böylece,
organizma, tekrar ö¤renme ortam›na sokuldu¤unda, ö¤renilen uyar›c›-tepki ba¤›
orada bozulmadan, bir bütün olarak varl›¤›n› korumufl olacakt›r (Morris, 2002). 

Klasik Koflullama Genelleme ve Ay›rdetme
Klasik koflullamada, tek bir koflullu uyar›c›ya ba¤l› olarak gerçekleflen ö¤renme,
bu orijinal koflullu uyar›c›yla s›n›rl› kalmaz. Organizma, genelleme denilen süreç
sayesinde, koflullu uyar›c›ya benzer uyar›c›ya da ayn› koflullu tepki verir. Dolay›-
s›yla bir ö¤renme temelinde yap›lan baflka ö¤renmelerden ya da ö¤renmenin bir
uyar›c›yla s›n›rl› kalmay›p genifllemesinden söz edebiliriz. Örne¤in zil sesine salya
salg›lama tepkisi vermeyi ö¤renmifl olan Pavlov’un köpe¤i ç›ng›rak gibi zil sesine
yak›n di¤er seslere de salya salg›layacakt›r. Watson’un 11 ayl›k Albert ad›nda bir
bebekle yapt›¤› korku koflullamas› da klasik koflullamadaki uyar›c› genellemesi
için iyi bir örnek oluflturur. Daha önceleri beyaz farelerden korkmayan küçük Al-
bert, fareyle birlikte ani ve fliddetli gürültü verilmesi sonucunda beyaz fareden
korkmaya bafllam›flt›r. Basit bir korku koflullamas› olan bu ifllem sonras›nda, Albert
sadece beyaz fareye de¤il, fare gibi beyaz ve tüylü olan di¤er nesnelere de (beyaz
sakal, tenis topu vb.) korku tepkisi vermeye bafllam›flt›r. Genellemenin temelinde
koflullu uyar›c›ya benzerlik oldu¤u için, orijinal koflullu uyar›c›ya benzerlik artt›k-
ça koflullu tepkinin ortaya ç›kma olas›l›¤›n›n artt›¤›, benzerlik azald›kça koflullu
tepkinin ortaya ç›kma olas›l›¤›n›n azald›¤› söylenebilir. 

Genelleme süreci sonsuz de¤ildir. Yani bir uyar›c›dan baflka uyar›c›lara yap›lan
genellemelerin bir s›n›r› vard›r. Bu s›n›rdan sonra orijinal koflullu uyar›c› temelin-
de ö¤renme yap›lamaz ve ayr›ca zaten afl›r› genellemenin bir yarar› da yoktur. Re-
simde gördü¤ü dört ayakl› hayvan›n “inek” oldu¤unu ö¤renen bir çocuk, her gör-
dü¤ü dört ayakl› hayvana inek demeye baflalayabilir. Bu kural temelinde yap›lan
bu afl›r› genelleme çocu¤un ö¤renmesinin önünü açan de¤il önünü kapatan bir
durum yaratt›¤›ndan, genelleme tam tersine bir süreçle daralt›lmal›d›r. Benzer bir
biçimde, bir köpe¤in sald›r›s›na u¤rad›¤› için köpeklerin tehlikeli oldu¤u inanc›n›
gelifltiren bir çocu¤un da ö¤renmesi s›n›rlanm›fl olur. Tüm dört ayakl› hayvanlar›n
inek olmad›¤› ve tüm köpeklerin tehlikeli olmad›¤›n› ö¤retebilmek için genelleme
süreci tersine döndürülmeli, bu kez uyar›c›lar›n ay›rt edilmesi ö¤retilmelidir. Para-
doksal gibi görünse de, birbirine z›t olan genelleme ve ay›rt etme süreci ö¤ren-
mede birbirini tamamlayan iki önemli süreçtir. Uyar›c›lar›n ay›rt etmeyi ö¤retebil-
mek için, örne¤in Pavlov’un deneyinde, sistematik olarak, organizmaya zil sesi su-
nuldu¤unda yiyecek verilip, zil sesine benzer baflka bir ses (mesela ç›ng›rak sesi)
sunuldu¤unda yiyecek sesi verilmezse, hayvan sadece zil sesine salya salg›lama
tepkisi verecek ama ç›ng›rak sesine bir tepki vermeyecektir. Benzer bir biçimde,
küçük Albert, sistematik olarak, sadece beyaz fare ile birlikte oldu¤unda ortama
ani ve fliddetli gürültü verilip benzer bir uyar›c›yla (mesela bir tenis topu) ayn› or-
tamdayken gürültü duymazsa, sadece beyaz fareye korku tepkisi vermifl olacak
ama benzer uyar›c›lara bu tepkiyi vermeyecektir. Yaflam›m›zda da zamanla mese-
la baz› köpeklerin tehlikeli oldu¤u, sadece baz› mantarlar›n zehirli oldu¤unu ö¤re-
niriz ve tepkilerimizi buna göre ayarlar›z. 
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Genelleme: Orijinal koflullu
uyar›c›ya benzer uyar›c›n›n
ayn› koflullu tepkiyi ortaya
ç›karmas›yla sonuçlanan bir
süreçtir. 

Ay›rt Etme: Genellefltirilmifl
bir koflullu uyar›c› ile
koflulsuz uyar›c› aras›ndaki
ba¤›n zay›flat›lmas›
suretiyle genellemeyi
s›n›rland›ran bir süreçtir.



Yüksek Dereceden Koflullama
Bir önceki bölümde belirtildi¤i gibi, uyar›c› genellemesi, klasik koflullamada bir
uyar›c› temelinde yap›lan ö¤renmenin alan›n› geniflletmektedir. Bunun gibi bir ö¤-
renmenin baflka bir ö¤renmeye zemin haz›rlamas›n›n di¤er bir yolu ise yüksek
dereceden koflullamad›r. Yüksek dereceden koflullama, normal bir klasik koflul-
lama sürecinden daha karmafl›k bir süreci de¤il, sadece bir koflullu uyar›c› teme-
linde klasik koflullaman›n baflka bir uyar›c›ya tafl›nmas› ifllemini ifade eder. 

Pavlov’un deneyinde zil sesine salya salg›lama tepkisinin verildi¤ini, yani kla-
sik koflullaman›n gerçekleflti¤ini farzedelim. Bu koflullamada kullan›lan zil sesine,
birinci koflullu uyar›c› diyelim. Daha sonra birinci koflullu uyar›c›yla iliflkilendire-
ce¤imiz nötr bir uyar›c› seçelim; bu, örne¤in bir ›fl›k olabilir. Klasik koflullama iflle-
minde önce ›fl›k yak›p arkas›ndan zil sesinini sunal›m ve bu efllemeyi defalarca
tekrarlayal›m. Gerçekte burada yap›lan, birinci koflullu uyar›c› olan zil sesinin “yi-
yecek geliyor” anlam›n› ikinci koflullu uyar›c› olarak ›fl›¤a yükleyebilmektedir. Ya-
ni, bu süreçte zil sesi bir çeflit “koflulsuz uyar›c›” ifllevini görmektedir. Bu sürecin
sonunda köpek sadece ›fl›k yak›ld›¤›nda salya salg›lama tepkisi veriyorsa, yüksek
dereceden koflullama gerçekleflmifl demektir. Ancak tüm bu süreçte, ikinci koflul-
lu uyar›c› (›fl›k) ile birinci koflullu uyar›c› (zil sesi) efllenmesi s›ras›nda yiyecekten
hiç söz edilmedi¤ine dikkat edin. Yani ›fl›k yak›l›p arkadan zil sesini duyan köpek-
ten salya salg›lamas› beklenmektedir. Defalarca ›fl›k yak›p arkas›ndan zil sesi ver-
di¤inizde gerçekte yüksek dereceden bir koflullama yapm›yor, aksine yiyecek hiç
verilmedi¤i için köpe¤in tepkisini söndürmeye çal›flyorsunuz demektir. Bu yüzden
sönme de¤il de, yüksek dereceden koflullama yapmak isteniyorsa ›fl›k yak›ld›ktan
sonra, zil sesi sunulmal› ve arada bir bu efllemeden sonra köpe¤e yiyecek verilme-
lidir (Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

Klasik koflullaman›n belirli bri uyar›c›-tepki ba¤› üzerine temellenen bir ö¤ren-
me biçimi oldu¤unu gördük. Dolay›s›yla, hayvanlar de¤il de insanlar sözkonusu ol-
du¤unda, insan davran›fllar›n›n sadece s›n›rl› bir k›sm›n›n klasik koflullama yoluyla
ö¤renilece¤i aç›k olsa gerektir. Klasik koflullama, insanlarda özellikle birtak›m duy-
gusal tepkilerin nas›l kazan›ld›¤›n› aç›klamada bize yard›mc› olur. Belirli bir durum,
nesne ya da olaya iliflkin gelifltirdi¤imiz korku ve huzursuzlu¤un kayna¤›nda klasik
koflullama olabilir. Yani, daha önceleri nötr olan bu durumlar korku verici bir uya-
r›c›yla tesadüfen eflleflmiflse, biz bu durumlarda korku hissetmeye bafllam›fl olabili-
riz. Örne¤in kan gördü¤ünde insan›n kendini kötü hissetmesi s›k karfl›lan bir duy-
gusal tepkidir: Mant›ksal olarak, kan›n görünüflü insanda otomatik olarak böyle bir
duyguya yol açmaz, yani nötr bir uyar›c›d›r. Ama yaralanma insanda do¤al olarak
üzüntü ya da ac› hissetmesi do¤ald›r. ‹flte bu ac›, üzüntü verici durum kanamayla
sonuçlanan yaralanmalarda kan görüntüsüyle efllenince, kan›n görüntüsünün bizzat
kendisi ac›-üzüntü verici bir duygu yaratmaktad›r (Uba ve Huang, 1999).

Klasik koflullama yoluyla ö¤renme geri al›nabilir mi? Özellikle de fobi gibi stres yaratan
durumlar›n ö¤renme sonucu ortaya ç›kt›¤›na inan›yorsak, o zaman klasik koflullamay› ge-
riye almak çok büyük önem tafl›maktad›r. Bu konuyu fobi ba¤lam›nda tart›fl›n›z. 

ED‹MSEL KOfiULLAMA
Biz davran›fllar›m›z› gerçeklefltirirken, çevremizdeki uyar›c›lar taraf›ndan sadece
itilmiyoruz, ayn› zamanda uyar›c›lara do¤ru çekiliyoruz da; yani davran›fllar›m›z
her zaman, hatta ço¤u zaman birtak›m uyar›c›lara tepki vermekten ibaret de¤il.
Daha çok birtak›m uyar›c›lar elede etmek için ya da onlara ulaflmak için de davra-
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n›fl sergiliyoruz. Gerçekte insan, yaflam›n›n ço¤u alan›nda belirli birtak›m uyar›c›-
lara refleks türü tepkiler veren pasif bir varl›k de¤il; tam tersine amaca ulaflmak
için çevrede de¤ifliklik yaratan aktif bir varl›k (Gray, 1999). Anne babas›n›n sevgi-
sini kazanmak ya da azarlamas›ndan kaç›nmak için ev ödevlerini vaktinde yapan
bir çocuk ya da diplomas›n› al›p istedi¤i gibi bir yaflama ulaflmak için s›k› ders ça-
l›flan bir üniversite ö¤rencisini düflünün. Bu kiflilerin sergiledikleri davran›fllar ba-
sit bir biçimde belirli bir uyar›c› taraf›ndan bafllat›lm›fl, bireyi iten uyar›c›lar teme-
linde aç›klanamaz; bunlar, ulafl›lmas› için bireyi kendine do¤ru çeken uyar›c›lar te-
melinde, bireyin kendisi taraf›ndan isteyerek bafllat›lan davran›fllard›r. B.F. Skinner
bir etki üretmek için yaflad›¤›m›z dünya üzerinde birtak›m edimler gerçeklefltirdi-
¤imiz bu tür davran›fllara edimsel davran›fl ad›n› vermifltir. Bu tür davran›fllar›n ö¤-
renilme mekanizmas›n› ifade etmek için de edimsel koflullama terimini kullanm›flt›r
(Gray, 1999). 

Tarihsel olarak, Skinner’›n edimsel koflullama olarak adland›rmas›ndan önce,
bu tür ö¤renmeyi ilk olarak ortaya ç›karan kifli Edward Lee Thorndike’d›r. Pav-
lov’un Rusya’da klasik koflullama deneylerine bafllad›¤› s›ralarda, Thorndike kedi-
lerle yapt›¤› deneylerde Pavlov’unkinden farkl› olan bir ö¤renme sürecini anlatan
bir yaz›s›n› yay›mlam›flt›. Thorndike bu deneylerde ö¤renmenin temel mekanizma-
s› olarak etki yasas›n› formüle etmiflti: Bu yasa, belirli bir durumda organizma için
tatmin edici bir sonuç üreten tepkinin ayn› durumda tekrar olma olas›l›¤›n›n yük-
sek ve organizma için rahats›z edici bir etki üreten tepkinin tekrar olma olas›l›¤›-
n›n düflük olaca¤›n› söyler. Yani, edimsel koflullamay› tan›mlayan temel ilke fludur:
davran›fl, üretti¤i sonuçlar taraf›ndan kontrol edilir. 

Etki yasas›n› gelifltiren ve daha popüler hale getiren kifli B. F. Skinner’d›r. Dav-
ran›flç›l›¤› güçlü bir biçimde benimseyen Skinner için, ö¤renmeyi gözlenebilir uya-
r›c› ve tepkilerle betimlemek ve ö¤renmede zihinsel olaylara baflvurmaktan kaç›n-
mak çok önemliydi; bu yüzden ö¤renme sürecine iliflkin kendi terim sözlü¤ünü
oluflturdu. Bunlar›n bafl›nda daha önce bahsetti¤imiz edimsel davran›fl ve edimsel
koflullama terimleri gelmektedir. Di¤er çok önemli bir terim, daha sonra ayr›nt›l›
bir biçimde görece¤imiz, Skinner’›n tatmin ya da ödül yerine daha kapsaml› bir bi-
çimde kulland›¤› pekifltireç terimidir (Gray, 1999). 

Ayr›ca, Skinner, Resim 6.2’de gördü¤ünüz
ve kendi ad›yla an›lan bir deneysel düzenek
gelifltirmifl ve deneylerini bu düzenekte ger-
çeklefltirmifltir. Skinner kutusu gerçekte çok
basit bir kafestir ve özellikle böyle haz›rlan-
m›flt›r. Kafesin zemininde sadece istenildi-
¤inde, belirli bir amaç için kullan›lacak olan
elektrik ak›m›n› aktaran demir çubuklar var-
d›r. Kafesin bir duvar›nda farenin aya¤›, bafl›
ya da kuyru¤uyla hareket ettirebilece¤i, içe-
ri do¤ru uzanan bir pedal ve ayn› duvarda
d›flar›dan yiyecek verilebilecek bir yiyecek
bölmesi mevcuttur. Klasik bir Skinner kutusunun özellikleri bundan ibarettir. 

Edimsel Koflullaman›n Gerçeklefltirilmesi 
Edimsel koflullamay› gerçeklefltirebilmek için organizman›n bir ortamda yapabile-
ce¤i olas› davran›fllardan birini edimsel davran›fl›, yani organizma için belirli bir
durumla sonuçlanacak olan davran›fl› seçmek ve organizma bu davran›fl› yapt›k-
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tan sonra ulaflaca¤› sonucu belirlemek zorunday›z. Skinner’›n aç bir fareyi Skin-
ner kutusuna b›rakt›¤›n› düflünelim. Kafese b›rak›lan fare, türüne özgü birtak›m
keflfedici tepkilerde bulunacakt›r; muhtemelen kafesin içerisinde dolanarak sa¤›
solu kemirmeye çal›flacak, t›rmalayacak ya da koklayacakt›r. Tüm bunlar› yapar-
ken tesadüfi bir biçimde pedala basacak ve pedal› hareket ettirecektir. D›flar›dan
pedala ba¤l› olan bir mekanizma otomatik olarak yiyecek kutusuna yiyecek b›ra-
kacakt›r. Fare bu yiyece¤i yedikten sonra kafesin içinde rastgele dolan›p keflfedi-
ci davran›fllar› yapmaya devam edecek ve yine tesadüfi bir biçimde pedala basa-
cak ve yiyecek yemeyle sonuçlanacak olan süreci bafllatm›fl olacakt›r. Ayn› olay
birkaç defa tekrarlan›nca, fare, pedala basmak ile yiyecek elde etmek aras›ndaki
ba¤› kurmufl olacak ve bundan sonra yiyecek elde etmek için h›zl› bir biçimde sü-
rekli pedala basacakt›r. Art›k bu noktada edimsel koflullaman›n gerçekleflmifl ol-
du¤unu söyleyebiliriz.

Farenin Skinner kutusunda yapt›¤› tüm davran›fllar içinde sadece pedala basma
davran›fl› edimsel davran›fl olarak seçilmifl, fare, sadece pedala bast›¤›nda yiyecek
alm›flt›r. Farenin pedala basmas› sonucu yiyecek almas›, edimsel koflullamada ger-
çeklefltirilen çok temel ifllemdir. Pekifltirme ad› verilen bu ifllem, Thorndike’›n et-
ki yasas›n›n bir bölümünün Skinner taraf›ndan yeniden adland›r›lmas› ve yeniden
formüle edilmesidir. Yani, e¤er organizman›n yapt›¤› davran›fl, organizman›n do-
yumuyla sonuçlan›yorsa, organizma büyük olas›l›kla o davran›fl› tekrar yapacakt›r;
farenin yiyecek almak için pedala basmas›nda oldu¤u gibi. Burada, pedala basma
sonucunda yiyecek verilmesi ifllemi pekifltirme, verilen yiyecek ise pekifltireçtir.
Di¤er yandan Thorndike’›n etki yasas›ndaki di¤er bölüme, Skinner’›n yaklafl›m›n-
da ceza ad› verilmektedir. Yani, e¤er organizman›n yapt›¤› davran›fl, organizmay›
rahats›z edici ya da ona ac› verici bir durumla sonuçlan›yorsa, organizma büyük
olas›l›kla o davran›fl› tekrar yapmayacakt›r. Bu ifllemin ad› cezaland›rma, organiz-
man›n davran›fl› sonucunda ald›¤› ac› verici uyar›c›n›n ad› ise cezad›r.

Edimsel koflullama esnas›nda davran›fl edinimi, t›pk› klasik koflullamada oldu-
¤u gibi birkimli bir yap›da gerçekleflir. Yani, her bir pekifltirmede, organizma bir
ö¤renmenin üstüne biraz daha ekler. Bafllardaki her bir pekifltirme büyük miktar-
larda ö¤renme ile sonuçlan›rken, sonraki her pekifltirmedeki ö¤renme miktar› aza-
l›r ve giderek tavan noktas›na ulafl›r; yani bir noktadan sonra pekifltrimenin varo-
lan ö¤renme üzerine ekleyece¤i hiçbir fley kalmaz; dolay›s›yla ö¤renme gerçeklefl-
mifl demektir. 

Edimsel Koflullamaya Ait Çeflitli Ö¤renme Olgular›

Pekifltirme ve Ceza Türleri
Pekifltirme, olumlu pekifltirme ve olumsuz pekifltirme olarak ikiye ayr›l›r.
Tablo 3.1’de görüldü¤ü üzere, organizmaya yapt›¤› bir davran›fltan sonra bir
ödül vermek, o davran›fl› olumlu olarak pekifltirmek anlam›na gelir. Ödül örne-
¤in çocu¤a bir çikolata vermek gibi somut bir pekifltireç olabilir ya da çocu¤un
bafl›n› okflay›p “aferin” demek gibi daha sembolik bir pekifltireç de olabilir. Her
ne olursa olsun, ödül, ortama olumlu bir unsurun verilmesi anlam›nda olumlu-
dur. Di¤er yandan olumsuz pekifltirme, organizmay› olumsuz bir durumdan kur-
tulmas›n› sa¤layan davran›fl›n pekifltirilmesini ifade eder. Örne¤in bafl› a¤r›yan
bir insan›n a¤r› kesici alarak bafl a¤r›s›ndan kurtulmas›nda oldu¤u gibi. Olumsuz
pekifltirme, organizma için itici olan bir uyar›c›n›n ortamdan çekilmesinden do-
lay› olumsuzdur. Tekrar etmek gerekirse, olumlu pekifltirme ortama organizma
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için hofla gidici bir uyar›c› soktu¤u için olumlu, olumsuz pekifltirme, ortamdan
organizmaya itici gelen bir uyar›c›y› çekti¤i için olumsuzdur. Ama ister olumlu
olsun ister olumsuz olsun, pekifltirme, her durumda davran›fl›n tekrar olma ola-
s›l›¤›n› artt›r›r. Burada s›kl›kla yap›lan hata olumsuz pekifltirecin cezayla kar›flt›-
r›lmas›d›r. Ö¤renciler genellikle ödülü olumlu pekifltirmeyle, cezay› ise olumsuz
pekifltirmeyle eflitleme e¤ilimindedir. Ödülün olumlu pekifltirme oldu¤u do¤ru-
dur, fakat cezan›n olumsuz pekifltirme olmad›¤›n› vurgulamak gereklidir. Görü-
lece¤i gibi sonuç itibar›yla, ceza bir davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n› azalt›r ya
da davran›fl› tamamen durdurur, oysa olumsuz pekifltireç davran›fl›n tekrar olma
olas›l›¤›n› artt›r›r. Tekrar ayn› örne¤e döndü¤ümüzde flunu söyleyebiliriz: A¤r›
kesici ald›¤›nda bafl a¤r›s› kesilen birinin, tekrar bafl› a¤r›d›¤›nda a¤r› kesici alma
olas›l›¤› artt›racakt›r. Bu örnekte pekifltireç a¤r› kesici, pekifltirilen davran›fl ise
a¤r› kesici almad›r. 

Ceza da, ayn› pekifltirmede kulland›¤›m›z mant›¤a benzer olarak iki flekilde in-
celenebilir: “olumlu” ceza ve “olumsuz” ceza. Ya da baz›lar› bunu, birinci tip ve
ikinci tip ceza olarak adland›rmaktad›r. Olumlu cezada olumlu olan elbette ceza-
n›n kendisi de¤ildir; burada “olumlu”dan kastedilen organizmaya itici gelen uyar›-
c›n›n ortama direkt olarak verilmesidir. Bir çocu¤u yalan söyledi¤i için azarlamak
ya da fiziksel olarak cezaland›rmak gibi bir örnek bu tür cezaya girer. Di¤er yan-
dan, “olumsuz ceza”da, organizma, de¤er verdi¤i bir uyar›c›dan (ödülden) mah-
rum b›rak›larak cezaland›r›l›r. Daha teknik bir dille söylersek, bu tür ceza, organiz-
man›n hofluna giden uyar›c›n›n ortamdan çekilmesini içerir. Yalan söyledi¤i için
bir çocu¤u azarlamak yerine, e¤er tv izlemeyi seviyorsa tv izlemesini yasaklamak
böyle bir cezad›r (Gray, 1999). 

Ceza ö¤renme sürecinde anne-babalar ve ö¤retmenler taraf›ndan s›k baflvurulan bir uygu-
lamad›r. Bu uygulaman›n ne tür sak›ncalar› olabilir, nas›l elefltirilebilir, tart›fl›n›z. 

Edimsel Koflullamada Sönme ve Kendili¤inden Geri Gelme
Edimsel koflullamada organizman›n edimsel davran›fl›n› pekifltirmeyi b›rak›rsan›z,
davran›fl› söndürmüfl olursunuz. Örne¤in bir yiyecek almak için bir plakay› gaga-
lamay› ö¤renmifl güvercine yiyecek vermeyi b›rak›rsan›z, güvercin bir süre sonra
art›k plakay› gagalamayacakt›r. Edimsel koflullamada pekifltirmeyi kesti¤iniz anda,
davran›fl›n hemen sönece¤i düflünülmemelidir; hatta tam tersine davran›fl önce k›-
sa bir süre için daha çok artabilir, ancak daha sonra söner. Örne¤in içecek maki-
nesine bozuk para att›¤›n›zda makine içece¤imizi vermezse hemen vazgeçmeyiz,
tam aksine içece¤i almak için ›srar eder, makineye vururuz. Ama sonra çabalar›m›z
sonuç vermeyince pes ederiz ve u¤raflmay› b›rak›r›z.

Edimsel koflullamada da klasik koflullamada oldu¤u gibi sönen davran›fl bir sü-
re sonra kendili¤inden geri gelebilir. Sönmeden bir süre sonra tekrar ayn› kafese
konan güvercin plakay› yine gagalayacakt›r. Ancak yiyecek verilerek, plakay› ga-
galama ile yiyecek alma aras›ndaki ba¤ tekrar hat›rlat›lmazsa kendili¤inden geri
gelen tepki uzun süre devam etmeyecek, ortadan kaybolacakt›r. 

1236.  Ünite  -  Ö¤renme

Davran›fl artar Davran›fl azal›r ya da durur

Ortama uyar›c› sunulur Olumlu pekifltirme Olumlu ceza

Ortamdan uyar› çekilir Olumsuz pekifltirme Olumsuz ceza

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Tablo 6.1
Pekifltirme ve Ceza
Türleri



Edimsel Koflullamada Genelleme ve Ay›rt Etme
Edimsel koflullamada genelleme iki flekilde olur. Kifli, söz konusu bir davran›fl› ya
benzer bir durumda pekifltirildi¤i için ya da benzer davran›fl› pekifltirildi¤i için ger-
çeklefltirir. Yani edimsel koflullamada hem uyar›c› hem de davran›fl genellemesi
mümkündür. Oysa klasik koflullamada sadece uyar›c› genellemesi yap›labilir; dav-
ran›fl genellemesi mümkün de¤ildir. Pavlov’un deneyinde köpek, zil sesine ve zil
sesine benzer seslere hep ayn› tepkiyle (salya salg›lamayla) karfl›l›k verir; baflka bir
tepki verme olas›l›¤› yoktur. Edimsel koflullamada, örne¤in bir bebek “anne” sesi-
ne benzer bir ses ç›kard›¤› için annesi taraf›ndan kuca¤a al›nd› ve sevildiyse sade-
ce annesini de¤il baflka kad›nlar› gördü¤ünde de “anne” sesini ç›karacakt›r. Ama
edimsel koflullamdaki genelleme bununla s›n›rl› de¤ildir; ayr›ca davran›fl genelle-
mesi söz konusudur. Davran›fl genellemesi ayn› uyar›c›ya ayn› de¤il farkl› ama bir-
birine benzer tepkiler gösterilmesidir. Babas›na “baba” sesine benzer bir ses ç›kar-
d›¤›nda babas› taraf›ndan kuca¤a al›nan çocuk, baflka bir zaman babas›na bu kez
“baba” yerine “gaga” ya da “dada” diyebilir (Morris, 2002).

Edimsel koflullamada ay›rt etme, sistematik olarak baz› uyar›c›lar›n varl›¤›nda
yap›lan edimsel davran›fllar›n pekifltirilmesi, di¤er baz› uyaranlar›n varl›¤›nda ya-
p›lan edimsel davran›fllar›n pekifltirilmemesi esas›na dayan›r. Bir fare sadece k›r-
m›z› ›fl›k yanarken pedala bast›¤›nda pekifltirme al›p, mavi ›fl›k yand›¤›nda pekifl-
tirme almazsa sadece k›rm›z› ›fl›k yand›¤›nda pedala basma davran›fl›n› gösterecek
ama mavi ›fl›k yand›¤›nda pedala basmaya teflebbüs etmeyecektir. Di¤er yandan
yukar›da genelleme için verilen örnekleri farkl›klaflt›rarak bu kez ay›rt etme için
kullanabiliriz; her kad›na pekifltrime almak için “anne” diyen bir çocuk, sadece
kendi annesine “anne” dedi¤inde annesi taraf›ndan kuca¤a al›n›r ama di¤er ka-
d›nlara “anne” dedi¤inde kuca¤a al›nmazsa, annesi ve di¤er kad›nlar› ay›rt etmifl
ve sadece annesine “anne” demeyi ö¤renmifl olacakt›r. Di¤er yandan babas›na sa-
dece “baba” dedi¤i zaman pekifltirilen ama “gaga” ya da “dada” dedi¤i zaman pe-
kifltirilmeyen bir çocuk, zamanla babas›n› gördü¤ünde sadece “baba” diyecektir
(Morris, 2002).

Davran›fl› fiekillendirme
Edimsel koflullaman›n gerçekleflmesi için edimsel davran›fl›n organizma taraf›ndan
istemli bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i ve ancak ondan sonra pekifltirme iflleminin
uygulanabilece¤i söylenilmiflti. Dolay›s›yla böyle bir ö¤renme mekanizmas›nda
pekifltirmeyi uygulayacak olanlar, organizman›n söz konusu davran›fl›n› gösterme-
si için bekleyeceklerdir. ‹flte bu bekleme süresini k›saltmak için örne¤in hayvan-
larla yap›lan deneylerde hayvanlar aç b›rak›l›r; böylece aç olan hayvan›n daha faz-
la davran›fl sergileyece¤i ve bu arada seçilen edimsel davran›fl› gerçeklefltirme ola-
s›l›¤›n›n artt›¤› söylenebilir. Ayr›ca Skinner kutusu gibi son derece basit ve sade
düzenlenmifl bir ortam da hayvan› oyalayacak uyar›c›lar›n azalt›larak istendik dav-
ran›fl›n bir an önce gösterilmesine hizmet eder. 

Yukar›da al›nan önlemler d›fl›nda organizman›n hedeflenen davran›fl› göster-
mesi için flekillendirme ad› verilen bir yöntem izlenir. Bu yöntem hedef davran›-
fl› sadece daha k›sa sürede ortaya ç›karmakla kalmaz, organizman›n kendi reper-
tuar›nda olmayan karmafl›k davran›fllar›n ö¤retilmesini de sa¤lar. Sirklerde karma-
fl›k numaralar yapan hayvanlar bu yöntemle e¤itilmifllerdir. fiekillendirmede esas
olarak yap›lan ifllem, organizmay› hedef davran›fla yönelten her bir davran›fl› kade-
meli olarak pekifltirmektir. Bunun için hedef davran›fla ard›fl›k (peflpefle) yaklaflma
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olarak nitelenebilecek davran›fllar›n neler oldu¤u saptanmal› ve ifllem s›ras›nda
ödüller sadece hedef davran›fla daha yak›nlaflan davran›fllara verilmelidir. Pekiflti-
rilen davran›fl uzun süre pekifltirilmemeli, hedefteki davran›fla daha fazla yaklaflan
davran›fl›n pekifltirilmesine geçilmelidir. Örne¤in, bir köpe¤i zile burnuyla basma-
s› için e¤itmek istedi¤imizi varsayal›m. Köpe¤in burnuyla zili basmas›n› bekleyip
sonra pekifltirme vermeyi planl›yorsak, muhtemelen köpe¤e bu davran›fl› hiç ö¤-
retemeyece¤iz demektir. Çünkü hiçbir köpek kendili¤inden gidip bir zile burnuy-
la basmaz. O halde, köpe¤i zile yönlendirecek ara davran›fllar› pekifltirerek hede-
fe ulafl›labilir. Bunun için diyelim ki e¤itici deney odas›nda köpek zilin oldu¤u böl-
geye bakt›¤›nda sistematik olarak ödül verir, ama baflka bir bölgeye bakt›¤›nda
ödül vermez. Böylece köpek bir süre sonra sadece o bölgeye bakmaya bafllar. Bu
aflamada art›k pekifltirme baflka bir davran›fla kayd›r›lmal›d›r. Örne¤in köpek zilin
oldu¤u tarafa geldi¤inde ödül verilir baflka bir tarafa yöneldi¤inde ödül verilmez-
se bir süre sonra köpek sadece zilin oldu¤u bölgede dolaflacakt›r. Böyle aflama
aflama köpek hedef davran›fl› gösterene kadar çeflitli davran›fllar için pekifltirilecek,
en son da hedef davran›fl› gerçeklefltirdi¤inde pekifltirilecektir (Atkinson, Atkinson
ve Hilgard, 1995;Uba ve Huang, 1999). 

Bu yöntem sadece sirkte hayvanlar›n e¤itimi için de¤il anne-baba ve ö¤retmen-
ler taraf›ndan çocu¤un davran›fllar›n› gelifltirmek için de kullan›lmaktad›r. Klinik
psikologlar da bazen bu yöntemi kullan›rlar. Örne¤in bir psikolo¤un, sessiz bir bi-
çimde kitab›n› okuyamayan, bunun yerine k›p›r k›p›r olan ve yerinde duramayan,
sürekli s›ras›n›n üstündeki eflyalarla oynayan ve s›n›f› rahats›z eden bir çocu¤a ses-
sizce kitap okumay› ö¤retmek istedi¤ini düflünelim. Çocuk, o kadar nadiren ses-
sizce kitap okuyabiliyor ki psikolo¤un bu davran›fl›n› yakalay›p pekifltirme yapma-
s› çok zordur. O zaman o hedef davran›fl› beklemek yerine, o davran›fla yönelik di-
¤er davran›fllar› pekifltirmek süretiyle hedef davran›fla ulaflmay› planlar. Bafllang›ç-
ta çocu¤a sesiz oturdu¤u her altm›fl saniye için pekifltireç olarak fleker verir. Sonra
sessiz kalma sürelerini uzatarak fleker vermeye devam eder. Ödül alabilmek için
sessiz kalman›n yeterli olmad›¤› kitap da okumak gerekti¤i noktas›na gelinince he-
def davran›fl gerçeklefltirilmifl olur (Uba ve Huang, 1999). 

Pekifltirme Tarifeleri
Pekifltirme tarifeleri, pekifltirmenin zamanlamas›yla ilgili bir olgudur. Bu konu-
da yap›lan çal›flmalar bir pekifltirecin etkili¤inin, o pekifltirecin verilme zamanlar›-
na ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. Çok genel olarak, istendik bir davran›fl› iki fle-
kilde pekifltirmenin mümkün oldu¤u söylenebilir: ya her bir istendik davran›fltan
sonra yap›lan sürekli pekifltirme prosedürü izlenir ya da her istendik davran›fltan
sonra pekifltireç vermeyerek, pekifltireci belli bir kurala ba¤layarak farkl› zamanla-
malarla verilen aral›kl› pekifltirme prosedürü izlenir. Sürekli pekifltirme organizma-
da daha h›zl› bir ö¤renmeye yol açsa da, ö¤renmenin etkili bir biçimde varl›¤›n›
devam ettirmesi için aral›kl› pekifltirme prosedürü daha etkilidir. Aral›kl› pekifltir-
mede, pekifltirmenin uygulanaca¤› aral›klar ya zamana ya da yap›lan davran›fl sa-
y›s›na ba¤l› olarak saptan›r. Ve bu iki örüntü baflka bir ilkeyle daha birlefltirilir: Pe-
kifltireç verilecek zaman aral›klar› ya da davran›fl say›s› ya hep ayn›d›r ya da her
defas›nda de¤iflir. Böylece dört çeflit aral›kl› pekifltirme örüntüsü ortaya ç›kar: Sa-
bit zaman aral›kl› pekifltirme, de¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme, sabit oranl› pe-
kifltirme ve de¤iflken oranl› pekifltirme. 

Sabit zaman aral›kl› pekifltirme tarifesinde, pekifltirmeler önceden belirlenmifl,
tahmin edilebilir zaman aral›klar›yla gerçeklefltirilir. Skinner kutusundaki fareye
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her on befl dakikada bir pekifltirecek verilece¤i planlanm›flsa, farenin kaç kez ya
da ne kadar h›zda pedala bast›¤›ndan ba¤›ms›z olarak her on befl dakikada bir pe-
kifltireç verilebilir. Bu örüntünün uygulanmas› sonucu fare art›k pekifltireç ald›ktan
sonra bir süre pedala basmayacak, sadece pekifltireç alma vakti yaklafl›nca isten-
dik davran›fl› gösterecektir. Günlük yaflam›m›zdan bir örnek olarak da flu verilebi-
lir: Postac›n›n her sabah saat onda postalar› b›rakt›¤›n› varsayal›m. Bu durumda sa-
bah sekizde kalk›p posta kutusunu kontrol etmeyiz, önemli bir posta bekliyorsak
saat ona yaklaflt›kça posta kutusunu kontrol etme s›kl›¤›m›z artar. Saat onda pos-
tam›z› (pekifltireci) ald›ktan sonra, baflka bir posta daha bekliyor olsak da gün için-
de bir daha posta kutusuna bakmay›z. Çünkü yirmi dört saatte bir pekifltireç veri-
len bir örüntü tarifesiyle postalar da¤›t›lmaktad›r. 

De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme tarifesinde, istendik davran›fl, her defas›n-
da de¤iflen zaman aral›klar›yla pekifltirilir. Bu örüntüde, örne¤in, Skinner kutusun-
daki fare bir defas›nda on dakika geçtikten sonra, baflka bir defas›nda yirmi daki-
ka geçtikten sonra, baflka bir defas›nda befl dakika geçtikten sonra pekifltireç ald›-
¤› söylenebilir. Pekifltirecin ne zaman verilece¤ini önceden tahmin edemeyece¤i
için, organizma böyle bir örüntüde istendik davran›fl› daha fazla gösterir. Bu tarife
için bir örnek üniversitelerde yap›lan mini s›navlar (quiz) olabilir. Bu s›navlar, ta-
n›m› gere¤i önceden haber verilmeden yap›l›rlar ve dönem notuna ciddi bir etki-
leri vard›r. Dolay›s›yla mini s›navlar› kaç›rmak istemeyen bir ö¤rencinin derslere
devam etme olas›l›¤› çok yüksektir. 

Sabit oranl› pekifltirme tarifesinde, pekifltireç, belli bir davran›fl say›s›ndan son-
ra verilir. Üretimde kullan›lan parça bafl› ücret sistemi, bu tarife için iyi bir örnek
oluflturur. Toplad›¤› her befl sepet zeytin için yüz lira alan zeytin iflçilerini düflü-
nün. Bu durumda daha çok para kazanmak isteyen iflçi, gün içinde olabildi¤ince
fazla zeytin toplamaya çal›flarak daha fazla pekifltireç (para) almaya çal›flacakt›r. 

De¤iflken oranl› pekifltirme tarifesinde, pekifltireç her defas›nda farkl›laflan say›-
daki davran›fltan sonra verilebilir. Bu tarifede pekifltirme yap›lan davran›fl say›s›n›
önceden tahmin etmek mümkün de¤ildir. Kumar tutkusu bir aç›dan bu tarifenin
mant›¤›yla aç›klanabilir. Örne¤in, kumar makinesinde ne zaman kazanaca¤›n›z›
önceden kestiremezsiniz ama kumar makinesine her para att›¤›n›zda kazanma ih-
timalinizin olaca¤›n› bilirsiniz. E¤er o defa pekifltirme alamad›ysan›z, sonraki dene-
menizde kazanamayaca¤›n›z› size kimse söyleyemez. Dolay›s›yla sürekli kumar
oynayarak, kazanma flans›n›z› artt›rmaya çal›fl›rs›n›z. 

B‹L‹fiSEL Ö⁄RENME
Davran›flç›lara göre bilimsel ö¤renme sadece gözlenebilir ve ölçülebilir ö¤renme
türlerini kapsar. Yani sadece klasik koflullama ve edimsel koflullaman›n bilimsel
oldu¤u savunulur. Oysa baflka araflt›rmac›lara göre, insan ö¤renmelerinin ço¤u
kavram ö¤renmeyi içeren soyut ö¤renmelerdir ve bu ö¤renmeler biliflsel süreçleri
içerir. Birinci üniteden hat›rlayaca¤›n›z üzere biliflsel süreçler alg›lama, hat›rlama
ve düflünme gibi süreçlerdir. Biliflsel psikologlar bu süreçleri do¤rudan gözleye-
meyece¤imizi ama davran›fltan ç›karsayabilece¤imizi ileri sürerler. Dolay›s›yla bi-
liflsel süreçlerin yer ald›¤› ö¤renmeler de di¤er ö¤renmeler kadar bilimseldir. Bu
bölümde biliflsel ö¤renme kapsam›nda kavrama ve gözlem yoluyla ö¤renme ele
al›nacakt›r. 

Ö¤renmede biliflsel süreçlerin varl›¤› kan›tlanm›fl m›d›r, araflt›r›n›z. 
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Kavrama
Gestaltç› psikolog Wolfgang Köhler 1920’lerde flempanzeler üzerinde bir dizi ö¤-
renme deneyi gerçeklefltirdi ve o zamandan bu yana, bu kavrama konusundaki bu
deney sonuçlar› biliflsel ö¤renmenin kan›t› olarak gösterilmektedir. fiempanzeleri
aras›nda Sultanla yapt›¤› deneyler, psikoloji ders kitaplar›n›n klasikleri aras›na gir-
mifltir. Köhler, deneylerinden birinde muzlar› tavana, Sultan›n ulaflamayaca¤› yük-
sekli¤e yerlefltirmifltir. Sultan ilk önce z›playarak muza ulaflmaya çal›flm›fl ama çaba-
lar› bir sonuç vermemifltir. Muza ulaflma çabalar›ndan vazgeçen Sultan problem ala-
n›n› bafltan sonra gözden geçirmifl ve tavanda as›l› muzlara ve kafesin içinde gelifli-
güzel konmufl sand›klara bak›fl› tak›lm›flt›r. Bir an problem alan›n› baflka bir gözle
gören Sultan problemin çözümünü kavram›flt›r. O andan sonra hiçbir deneme ya-
n›lma yaflant›s›na girmeksizin seri hareketlerle
sand›klar› üst üste koyan Sultan, bunlar›n üzerine
t›rmanarak muzlara ulaflm›flt›r (Bkz. Resim 6.3)
Sultanla yap›lan ikinci bir deneyde, Köhler, Sulta-
n› benzer bir problem durumuna sokmufltur. Bu
defa muzlar› parmakl›klar›n d›fl›na, Sultan›n ko-
luyla ulaflamayaca¤› bir mesafeye yerlefltirmifltir.
Muza parmakl›klar›n aras›ndan kolunu uzatarak
ulaflmaya çal›flan Sultan›n çabalar› bir sonuç ver-
memifl ve Sultan muza ulaflmaya çabalamaktan
vazgeçmifltir. Daha sonra kafesin içine göz gezdi-
rip sa¤da solda da¤›n›k halde bulunun sopalar›
gören Sultan, problemin çözümünü kavrad›¤›n›
gösteren bir tav›rla h›zl› bir biçimde sopalar› bir-
birine eklemifl ve sonunda muza ulaflmay› baflar-
m›flt›r. Sonuç olarak, bu çal›flmalar, bu tür bir ö¤-
renmede, problemin çözümünün deneme-yan›l-
ma yoluyla de¤il çözüm için esas olan ba¤›nt›lar›
alg›layarak gerçekleflti¤ini göstermifltir (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993).

Gözlem Yoluyla Ö¤renme
Albert Bandura’n›n gelifltirdi¤i sosyal ö¤renme kuram›na göre, ö¤renme sadece ilk
elden yaflant›lar yoluyla gerçekleflmez, baflkalar›n›n yapt›klar›n› gözleyerek ya da
dinleyerek de gerçekleflir. Bandura’ya göre bu tür bir ö¤renmenin yap›labilmesi
için pekifltirmeye ihtiyaç yoktur. 

Günlük yaflam›m›zda çok yayg›n olan gözlem yoluyla ö¤renmede ya da mo-
del alma yoluyla ö¤renmenin gerçekleflmesi için, kifli modelin davran›fl›na dikkat
etmeli, modelin davran›fl›n› hat›rlamal› ve modelin davran›fl›n› taklit edecek yete-
ne¤e sahip olmal›d›r. Ancak son aflamada yetene¤iniz olsa bile gözlediklerinizi
davran›fla dönüfltürmeyebilirsiniz. Sosyal ö¤renme kuram›na göre ö¤renme ve per-
formans ayn› fley de¤ildir; dolay›s›yla o anda gözledi¤iniz davran›fl› göstermek için
bir nedeniniz yoksa gözlem davran›fla dönüflmeyebilir. Gözlem yoluyla ö¤renilen
bir davran›fl›n gösterilip gösterilmeyece¤ini belirleyen gözledi¤imiz modelin göz-
ledi¤imiz davran›fl›n›n pekifltirilip pekifltirilmedi¤ine ya da cezaland›r›l›p cezalan-
d›r›lmad›¤›n› görmektir. Dolayl› ödül ve ceza ö¤rendi¤imizi ne kadar davran›fla do-
kece¤imizi belirler. 
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Gözlem yoluyla ö¤renme konusunda Bandura’n›n 1961’de gerçeklefltirdi¤i “Bo-
bo bebek” deneyi, psikoloji tarihinin en ünlü deneylerinden biridir. Bu deneyde,
Bandura üç grup anaokulu çocu¤una bir video film izlettirmifltir. Her grup ayn› fil-
mi izlemifl, ama her grup için film de¤iflik bir flekilde bitmifltir. Filmde bir odada
Bobo ad›nda büyük plastik bir fliflme bebek vard›r. Bir yetiflkin gelir, Boboya flid-
det içeren davran›fllar sergiler. Ona ba¤›r›r, yumruklar, plastik çekiçle vurur, tekme
atar vb. Kontrol grubundakiler için film fliddet sahneleriyle son bulur. Deney gru-
bunun birinde, film baflka bir yetiflkenin odaya girip Boboya fliddet gösteren mo-
deli pekifltirmesiyle son bulur. Ve son olarak, ikinci deney grubundakiler filmin so-
nunda Boboya yapt›klar›ndan dolay› baflka bir yetiflkin taraf›ndan cezaland›r›lan
bir modeli izlerler. Deneyden sonra üç gruptaki çocuklar teker teker bir odaya al›-

n›rlar ve o odada Bobo ve di¤er plas-
tik aletler durmaktad›r. Araflt›rmac› tek
tarafl› aynadan, çocuklar›n bu odada
filmde gördükleri fliddet içeren davra-
n›fllar› sergileyip sergilemediklerini
gözler (Bkz. Resim 6.4). Baflka kaynak-
larda farkl› birtak›m bulgulardan söz
ediliyorsa da Morris’in (2002) aktard›-
¤›na göre, her üç grup da seyretti¤i
davran›fllar› ö¤renmifltir. Beklendi¤i gi-
bi, fliddetin ödüllendirildi¤ini izleyen
çocuklar›n modelin davran›fllar›n› tek-
rarlama olas›l›¤› daha yüksektir. 
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Ö¤renmeyi tan›mlamak.

Ö¤renme deneyimler sonucu davran›flta ve zi-
hinde ortaya ç›kan kal›c› de¤iflikliklerdir. Böyle
bir tan›mda en az üç noktay› gerekir: Ö¤renme
sadece davran›flta gözlenebilir olan de¤ifliklikler-
le s›n›rl› bir durum de¤ildir. Davran›fla yans›ma-
sa bile ö¤renmenin oldu¤una iliflkin kan›tlar var-
d›r. Ö¤renmenin zihinde, davran›fla potansiyel
olarak dönüflecek de¤iflikli¤i de kapsad›¤› önem-
le belirtilmelidir. Ayr›ca ister davran›flta ister zi-
hinde gerçekleflsin, ö¤renme sonucu yaflanan de-
¤ifliklik geçici de¤il kal›c› bir de¤iflikliktir. Son
olarak ö¤renme sadece okullarda yap›lan formel
alanlarda gerçeklefltirilmez, hayat›n her alan›nda
her yafltaki her türlü deneyim ö¤renme olarak
görülmelidir. 

Klasik koflullaman›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›kla-

mak ve klasik koflullamaya ait çeflitli ö¤renme ol-

gular›n› özetlemek.

Klasik koflullama öncelikle do¤al bir uyar›c›-tep-
ki ba¤›n› gerektiren bir ö¤renme türüdür. Baflak
bir deyiflle klasik koflullama yapabilmeke için eli-
mizde koflulsuz bir ve koflulsuz bir tepki ve ayr›-
ca koflullamay› gerçeklefltirmek istedi¤imiz, or-
ganizma için nötr olan bir uyar›c› gereklidir. Dav-
ran›fl›n edimi s›ras›nda yap›lmas› gereken ifllem
nötr uyar›c›yla koflulsuz uyar›z›y› arka arkaya ve-
rerek eflleme yapmakt›r. Bu ifllem defalarca tek-
rarland›ktan sonra koflulsuz uyar›cu ortamdan
çekilerek, koflullu uyar›c›ya koflullu tepki verilip
verilmedi¤i gözlenir. E¤er koflullu uyar›c› koflul-
lu tepkiyi üretiyorsa, klasik koflullama gerçeklefl-
mifl demektir. Klasik koflullamayla iliflkili olarak
koflullu davran›fl›n sönmesi ve kendili¤inden ge-
ri gelmesinden söz edilebilir. Koflullu uyar›c›n›n
ard›ndan uzun süre koflulsuz uyar›c› verilmezse
koflullu tepki söner, ancak bir süre sonra orga-
nizma koflullu uyar›c›ya tekrar maruz b›rak›ld›-
¤›nda zay›f da olsa koflullu tepkiyi gösterir. Kla-
sik koflullamada di¤er önemli bir olgu genelleme
ve ay›rt etmedir. Orijinal koflullu uyar›c›ya ben-
zer uyar›c›lara da ayn› tepkiyi veren organizma
uyar›c› genellemesi gerçeklefltirmifl olur. Benzer
uyar›c›lardan sadece birine tepki vermeyi ve di-
¤erlerine vermemeyi içeren ö¤renme ay›rt edici
ö¤renmedir. Son olarak klasik koflullamada eli-
nizdeki koflullu uyar›c›y›, koflulsuz uyar›c› yerine
koyarak baflka bir nötr uyar›c›yla efllefltirme ya-
pabilir ve böylece yeni bir uyar›c›yla yeni bir kla-
sik koflullama yapabilirsiniz. Yüksek dereceden
koflullama denilen bu süreç, ö¤renmeyi geniflle-
ten bir süreçtir. 

Özet
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Edimsel koflullaman›n nas›l gerçekleflti¤ini aç›k-

lamak ve edimsel koflullamaya ait çeflitli ö¤ren-

me olgular›n› özetlemek.

Edimsel koflullama klasik koflullaman›n tersine
organizman›n görece daha aktif olmas›n› gerek-
tiren bir ö¤renmedir. Klasik koflullamada davra-
n›fl belirli bir uyar›c› taraf›ndan bafllat›l›rken edim-
sel koflullamada davran›fl› bafllatan böyle bir uya-
r›c› yoktur; organizman›n davran›fl› kendili¤in-
den bir flekilde gerçeklefltirmesi gerekir. Orga-
nizma e¤er kendi doyumuyla sonuçlanan bir dav-
ran›fl yapm›flsa, yani davran›fl› sonucunda pekifl-
tireç alm›flsa ayn› davran›fl› tekrar yapacakt›r. An-
cak e¤er davran›fl› sonucunda organizma ac› ve-
ren bir uyar›c› alm›flsa, yani cezaland›r›lm›flsa or-
ganizma ayn› davran›fl› gelecekte ya daha az ya-
pacak ya da hiç yapmayacakt›r. Hem pekifltirme
hem ceza olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye
ayr›l›rlar. Olumlu pekifltirme edimsel davran›fltan
sonra organizmaya ödül vermektir. Olumsuz pe-
kifltirme ise organizmay› olumsuz durumdan ç›-
kartarak rahatlamas›n› sa¤layan pekifltirmedir. ‹s-
ter olumlu olsun ister olumsuz olsun pekifltirme
davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n› artt›r›r. Di¤er
yandan olumlu ceza organizmaya do¤rudan ac›
veren bir uyar›c› vermektir. Olumsuz ceza ise or-
ganizmay› sevdi¤i bir fleyden mahrum b›rakmak,
yani ortamdan olumlu bir uyar›c›y› çekmek anla-
m›na gelir. Edimsel koflullamada da davran›fl›n
sönmesi, kendili¤inden geri gelmesi, genelleme
ve ay›rt etme süreçlerinden söz edilebilir. Bu sü-
reçler klasik koflullamadaki mant›kla benzer bir
biçimde ifller, yaln›z edimsel koflullamada klasik
koflullamadakinden farkl› olarak davran›fl genel-
lemesi de mümkündür. Yani ayn› uyar›c›ya fark-
l› tepkiler verilebilir. Son olarak edimsel koflulla-
mada pekifltirmenin hangi zaman aral›¤›/davra-
n›fl s›kl›¤› örüntüleri içinde verildi¤ini ifade eden
dört çeflit pekifltirme tarifesi vard›r. Bunlar sabit
zaman aral›kl› pekifltirme, de¤iflik zaman aral›kl›
pekifltirme, sabit oranl› pekifltirme ve de¤iflken
oranl› pekifltirme.

Biliflsel ö¤renme türlerini aç›klamak.

Biliflsel ö¤renme kapsam›nda iki tür ö¤renme ele
al›nmaktad›r; kavrama ve gözlem yoluyla ö¤ren-
me. Kavrama, ö¤renmenin deneme-yan›lma sü-
recine de¤il, problemlerin iç ba¤›nt›lar›na dair
ani bir içgörü edinme ile betimelnebilecek bir
ö¤renme türüdür. Köhler flempanzeler üzerinde
yapt›¤› deneyler sonucunda böyle bir ö¤renme
türünü ortaya ç›karm›flt›r. Di¤er yandan sosyal
ö¤renme kuram›n› gelifltiren Albert Bandura, göz-
lem yoluyla ö¤renme ya da model alma yoluyla
ö¤renme ad›n› verdi¤i ö¤renme türünün sadece
modeli taklit etmekten ibaret olmad›¤›n› ileri sür-
müfl, bu tür ö¤renmede dikkat ve bellek gibi zi-
hinsel süreçlerin önemli bir rol oynad›¤›n› sa-
vunmufltur. Bandura ünlü Bobo bebe¤i deneyle-
riyle, çocuklar›n gözlem yoluyla izledikleri flid-
deti ö¤rendiklerini göstermifltir. 
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1. Olumsuz pekifltirme ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤rudur?

a. Olumsuz pekifltirme bir ceza biçimidir.
b. Olumsuz pekifltirme davran›fl›n tekrar olma ola-

s›l›¤›n› azalt›r.
c. Olumsuz pekifltirme davran›fl›n tekrar olma ola-

s›l›¤›n› artt›r›r.
d. Olumsuz pekifltirme davran›fl› takiben hofla git-

meyen uyar›c›n›n verilmesini içerir.
e. Olumsuz pekifltirme davran›fl› takiben hofla gi-

den uyar›c›n›n verilmesini içerir.

2. Ne kadar yüksek ya da alçak sesle söylenirse söy-
lensin, bir kiflinin ad› seslenildi¤inde cevap vermesi afla-
¤›dakilerden hangisine bir örnektir?

a. Ay›rt etme 
b. Genelleme
c. Sönme
d. Olumsuz pekifltirme
e. fiekillendirme

3. Göze hava üflenmesiyle efllefltirilen ses, gözün k›r-
p›flt›r›lmas›na yol açmaktad›r. Bu örnekte göze hava üf-
lenmesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Koflullu tepki (KT)
b. Koflulsuz uyar›c› (KsuzU)
c. Koflullu uyar›c› (KU)
d. Koflulsuz tepki (KsuzT)
e. Koflulsuz uyar› ve Koflullu tepki (KsuzKT)

4. Orijinal koflullu uyar›c›’ya benzer olan bir uyar›c›,
neyi ortaya ç›kard›¤›nda genelleme gerçekleflmifl olur? 

a. Oumsuz ceza
b. Koflulsuz uyar›c› (KsuzU)
c. Koflulsuz tepki
d. Koflullu tepki (KT) 
e. Koflullu uyar›c› (KU)

5. Bir kiflinin pantolonunun giyilemeyecek kadar dar
gelmeye baflmas› üzerine diyet yaparak bir süre sonra
pantolonunu rahatça giymeye bafllamas› afla¤›dakiler-
den hangisine bir örnektir?

a. Olumlu pekifltirme
b. Olumlu ceza
c. Sürekli pekifltirme
d. Olumsuz ceza
e. Olumsuz pekifltirme 

6. Afla¤›dakilerden hangisinde yeni bir davran›fl, sirk-
lerdeki hayvanlar›n e¤itiminde oldu¤u gibi davran›flla-
r›n kademeli olarak pekifltirilmesiyle kazand›r›l›r? 

a. Yüksek dereceden koflullama
b. fiekillendirme
c. Sürekli pekifltirme
d. Aral›kl› pekifltirme
e. Sönme

7. Bir kiflinin köpe¤inin havlamas›n›n komflular› rahat-
s›z etmesi nedeniyle köpek her havlad›¤›nda sistematik
bir biçimde ona ilgi göstermemeye bafllamas› afla¤›da-
kilerden hangisine bir örnektir?

a. Uyar›c› genellemesi
b. Ay›rt etme
c. Sönme
d. Aral›kl› efllefltirme
e. Ceza

8. Bir maymun, bir problemi çözmek için mevcut alet-
leri (ve çevreyi) inceler. Hayvan aniden aya¤a kalkar ve
baflar›l› bir çözümü uygulamaya koyar. Bu durum afla-
¤›daki ö¤renme türlerinden hangisine bir örnektir?

a. Kavrama
b. Deneme ve yan›lma
c. Edimsel koflullama
d. Gözleyerek ö¤renme
e. Klasik koflullama

9. Türkiye’de devlet memurlar›n›n maafl ödemeleri, afla-
¤›daki pekifltirme tarifelerinden hangisi için bir örnektir?

a. De¤iflken oranl› pekifltirme
b. Sürekli pekifltirme
c. Sabit oranl› pekifltirme
d. Sabit zaman aral›kl› pekifltirme
e. De¤iflken zaman aral›kl› pekifltirme

10. Ali Anadolu’nun bir köyünden ‹zmir’e göç eden bir
ailenin çocu¤udur. ‹zmir’de yeni okulunda köylü flive-
siyle konuflmas› nedeniyle alay edilen Ali, s›n›fta gittik-
çe daha az konuflur olmufltur. Bu olay› afla¤›daki kav-
ramlardan hangisi aç›klar?

a. Olumsuz pekifltirme
b. Olumlu ceza
c. Olumlu pekifltirme
d. Sürekli pekifltirme
e. Olumsuz ceza

Kendimizi S›nayal›m
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TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi

Ö⁄RENME

‹NSANLAR YA⁄MUR ALTINDA N‹Ç‹N BAfiLARINI

E⁄‹YOR OLAB‹L‹R? 

Konuya ö¤renme kuramlar› çerçevesinde yaklaflal›m.
Ya¤murun insanda bar›nma ihtiyac› hissettiren do¤al
bir olay oldu¤unu düflünebiliriz. Çünkü ya¤mura maruz
kalmak ve sonras›nda kurulanamamak üflütmemize, sa-
vunma sistemimizin zay›flamas›na ve sonras›ndaysa her
türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara yakalanmam›za
neden olabiliyor. Bu nedenden ötürü, ya¤mur bizlerde
üstü kapal› ve korunakl› bir alana s›¤›nma davran›fl›n›
tetikliyor. Peki, bu davran›fl nas›l tetikleniyor. Elbette
ki, e¤er ki sözünü etti¤imiz birincil bir güdü ve o güdü-
yü dolays›z ve araçs›z tetikleyen do¤al bir uyaransa kla-
sik koflullanma kuram›n›n da üzerine kuruldu¤u koflul-
suz uyaran - koflulsuz yan›t iliflkisinden bahsetmemiz
gerekiyor. Nas›l ki açl›k yemek yeme davran›fl›n›, su-
suzluk su içme davran›fl›n› tetikliyorsa, ya¤mur da bir
bar›nak bulma davran›fl›n› tetikliyor. 

Davran›flç› ekol ve ö¤renme kuramlar›n›n birço¤u çev-
remizdeki her türlü uyarana verdi¤imiz yan›tlardan bah-
sediyor. Bu öyle bir zincir ki, her bir uyaran zinciri,
kendisiyle ba¤lant›s› kurulmufl yan›t zincirlerini tetikli-
yor. Zaten davran›flç› psikologlar, ö¤renmenin zaman
almas›n› da bu zincirin ö¤renilmesinin ve uyaran-yan›t
iliflkilerinin kurulmas›n›n zaman almas›na ba¤l›yorlar.
Buradaki zincirimiz, ya¤mur uyaran›na karfl› verdi¤imiz
kapal› bir mekâna s›¤›nma yan›t›n› oluflturuyor. Atalar›-
m›z›n flartlar›n› düflündü¤ümüzde, yaflad›klar› ya da s›-

¤›nd›klar› alanlar girifli bas›k ma¤aralardan olufluyordu.
Haliyle bu ma¤araya girmek için bafllar›n› e¤mek zo-
runda kal›yorlard›. Benzer flekilde, günümüzde de ya¤-
mur ya¤d›¤›nda alt›na girdi¤imiz brandalar vs... kimi
zaman bas›k ve kafam›z› e¤erek girebildi¤imiz koru-
naklar. Daha aç›k bir deyiflle atalar›m›zdan devrald›¤›-
m›z davran›fl kal›plar› halen bas›k brandalar gibi alçak
korunak sistemleriyle ödüllendirilmekte. Dolay›s›yla,
ya¤mur ya¤d›¤›nda, bizlerde otomatik olarak bafl›m›z›
e¤erek bir s›¤›na¤a girme davran›fl› tetikleniyor. Ancak,
bu uyaran-yan›t iliflkisinde kimi zaman yan›tlar›n arala-
r›ndaki iliflkiler öyle kuvvetleniyor ki, bafltaki uyaran
sondaki bir yan›t› da tetikleyebiliyor. T›pk› bizim duru-
mumuzdaki gibi. Ya¤mur ya¤d›¤›nda, henüz civarda
bir bar›nak bulunmamas›na ra¤men insanlarda kafa e¤-
me davran›fl› gözlemlenebiliyor. Bu merkez aç›klama-
m›zdan sonra, gözlemin de insan davran›fllar›ndaki öne-
mine parmak basmam›zda fayda var. Ya¤mura karfl›
pek çok kifli bafl›n› e¤erek yan›t verince, sosyal çevresi-
ni sürekli olarak gözlemleyen di¤erlerinde de ayn› dav-
ran›flta bulunma e¤ilimi olufluyor. 

Kaynak: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psi-
koloji/ogrenme.htm

Yaflam›n ‹çinden
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz. 

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Koflullama” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Koflullama” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Ö¤renme” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edimsel Koflullama” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Ay›lar sokaklara ç›kar›lmadan ac› verici bir e¤itim süre-
cinden geçerlerdi. Bak›c›s› ay›n›n ayaklar› alt›na k›zg›n
sac koyar ve tef çalard›. Can› yanan ay› ayaklar›n› kald›-
rarak k›zg›n saçtan kaçmaya çal›fl›rd›. Koflullama gerçek-
lefltikten sonra tef sesini duyan ay› ayaklar›n› kald›rarak,
k›zg›n saça verdi¤i tepkiyi tef sesine vermekten baflka bir
fley yapmaz. Bu örnekte koflulsuz uyar›c›-tepki ba¤› k›z-
g›n saç ve k›zg›n saça verilen kaç›nma tepkisidir. Tef se-
si bafllang›çta nötr uyar›c›d›r. Daha sonra k›zg›n saçla efl-
lenerek koflullu uyar›c› haline gelmifltir. Tef sesine verilen
kaç›nma (ayaklar› kald›rma) tepkisi ise koflullu tepkidir. 

S›ra Sizde 2

Klasik koflullama geri al›nabilir. Bir araflt›rmada beyaz
fareden korkan üç yafl›nda bir erkek çocu¤un korkusu
ortadan kald›r›lm›flt›r. Beyaz fareyle ayn› odaya al›nan
ama onun uza¤›nda oturtulan çocu¤a ayn› zamanda
çok sevdi¤i flekerlemeden verilmifltir. Sonra aflama afla-
ma beyaz fare odan›n içinde çocu¤a yaklaflt›r›larak her
defas›nda eline flekerleme verilmifl ve en sonun beyaz
fareden korkmamam noktas›na gelinmifltir. Davran›flç›-
lara göre fobiler ö¤renilmifltir. Fobik durum ya da nes-
ne do¤al bir biçimde korku yaratan bir uyar›c›yla efllen-
mifl ve fobi ortaya ç›km›flt›r. Psikoterapistler klasik ko-
flullama yoluyla ortaya ç›kt›¤›na inand›klar› fobiyi, kla-
sik koflullamadaki koflullu uyar›c›-koflulsuz uyar›c› ba-
¤›n› zay›flatarak tedavi edebileceklerini düflünüyorlard›.
Nitekim sistematik duyars›zlaflma terapisi tam da bu
amaçla gelifltirilmifl bir terapidir. Bu terapide fobiyle il-
gili en az kayg› yaratan durumdan bafllanarak en fazla
kayg› yaratan duruma kadar bir kayg› düzeyi hiyerarfli-
si oluflturulur. Fobisi olan kifli en alt düzeyde kayg› du-
rumuna sokularak, derin nefes alma ve gevfleme egzer-
sizleri yoluyla kayg› duygusuyla bafla ç›kmas› ö¤retilir.
Daha sonra ayn› yöntem hiyerarflideki tüm kayg› dü-
zeyleri için uygulan›r. Böylece en sonunda en fazla kay-
g› yaratan durumda da kayg›yla bafla ç›kma etkili bir bi-
çimde ö¤renilmiflse fobi tedavi edilmifl demektir. 

S›ra Sizde 3

‹stendik davran›fl›n ortaya ç›kar›lmas›nda ceza, genel-
likle s›k baflvurulan bir stratejidir. Ancak bunun her za-
man etkili bir strateji oldu¤unu söylemek zordur. Ço¤u
durumda insanlar ceza ortadan kalkt›¤›nda ayn› davra-
n›fl› tekrar yapmaktad›rlar. Ayr›ca, bir ö¤renme yöntemi
olarak cezay› kullanman›n önemli baz› sak›ncalar› ol-
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du¤u vurgulanmal›d›r. Ödüllendirmenin kifliye verdi¤i
mesaj aç›kken, cezada durum böyle de¤ildir. Ödül “yap-
t›¤›n iyi idi, tekrar yap” mesaj›n› verir ama ceza sadece
“yapt›¤›n kötüydü” mesaj›n› verir; yap›lmas› gerekenin
ne oldu¤unu söylemez. Ayr›ca özellikle olumsuz ceza
(azar, hakaret, fiziksel fliddet vb.) kifli üzerinde olum-
suz psikolojik etkiler b›rak›r. Bu tür bir ceza genellikle
kiflide öfke uyand›r›r ve misillemeye yol açar; bunun
yan›s›ra fiziksel fliddetin uygun bir problem çözme yo-
lu oldu¤una dair sak›ncal› bir mesaj verir. Bütün bun-
lardan dolay›, e¤er mutlaka cezaya baflvurulacaksa, ce-
zan›n yan etkilerini azaltmak için dikkat edilmesi gere-
ken noktalar vard›r. Bunlardan baz›lar› flöyledir; ceza
verilirken, cezan›n neden verildi¤inin yan›s›ra, do¤ru
ya da istendik davran›fl›n ne oldu¤u da anlafl›l›r bir bi-
çimde aç›klanmal›d›r. Ceza verilmeden önce kifliye ön-
ceden haber verilmeli, yani ikaz edilmelidir. Ceza isten-
meyen davran›fl›n her ortaya ç›k›fl›nda tutarl› bir flekilde
uygulanmal›d›r (Cücelo¤lu, 1993).

S›ra Sizde 4

Biliflsel olarak ö¤renmenin gerçekleflti¤i ve bunun dav-
ran›fla yans›mas› gerekmedi¤ini Tolman kan›tlam›flt›r.
Ayr›ca Tolman’a göre ö¤renmenin gerçekleflmesi için
pekifltrime gerekmez. Pekifltirme sadece ö¤renilen dav-
ran›fl›n gösterme isteklili¤ini etkileyen bir faktördür.
Tolman bu iddialar›n› kan›tlamak için fareler üzerinde
bir deney düzenlemifltir. Üç grup fareyi on alt› gün bo-
yunca bir labirentte koflturmufl ve labirenti ö¤renme
düzeylerini karfl›laflt›rm›flt›r. Kontrol grubu fareleri labi-
rentten ç›kt›klar›nda on alt› gün boyunca pekifltireç al-
mam›fllard›r. ‹kinci grup fare (yani deney grubundan
biri) on alt› gün boyunca labirentin ç›k›fl›ndaki var›fl
kutusuna ulaflt›¤›nda pekifltireç alm›flt›r. Üçüncü grup
fare ise ilk on gün labirentte kofltuktan sonra pekifltiril-
memifl ama on birinci günden itibaren labirentin var›fl
kutusuna ulaflt›¤›nda pekifltireç alm›fllard›r. Ö¤renme
düzeylerine bak›ld›¤›nda en az ö¤renen kontrol gru-
bundaki fareler olmufltur. ‹lk on gun içinde ö¤renme
düzeyi en yüksek olan sürekli pekifltirilen fare grubu
olmufltur. Ama as›l ilginç bulgu üçüncü grupla ilgili
olarak elde edilmifltir. ‹lk on gün ö¤renme düzeyleri
çok düflük olan bu fareler on birinci günden itibaren
h›zl› bir biçimde ikinci grubun performans düzeyine
ulaflm›fllard›r. Tolman bu farelerin ilk on gün içinde la-
birenti ö¤rendiklerini ama bunu göstermek için bir ne-
denleri olmad›¤›n› ileri sürmüfltür. Ne zaman ki pekifl-
tirme verilmifl bu fareler ö¤rendiklerini performanslar›-
na yans›tm›fllar ve o yüzden çok h›zl› bir flekilde di¤er

grup düzeyini yakalam›fllard›r. Tolman mekansal ö¤-
renmeler için zihnimizde o mekan›n biliflsel haritas›n›
gelifltirdi¤imizi iddia etmifltir. Farelerin de asl›nda ilk
on gunde labirentin biliflsel haritas›n› ö¤rendiklerini,
on birinci günden itibaren bunu uygulamaya soktukla-
r›n› iddia etmifltir.  
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Belle¤in evrelerini ve türlerini tan›mlayabilecek,
K›sa süreli belle¤in do¤as›n› ve nas›l çal›flt›¤›n› aç›klayabilecek,
Uzun süreli belle¤in do¤as›n› ve nas›l çal›flt›¤›n› aç›klayabilecek,
Belle¤i gelifltirme yollar›n› saptayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Bellek
• Semantik bellek
• Duyusal kay›t
• Episodik bellek
• K›sa süreli bellek
• Bozucu etki
• Uzun süreli bellek
• Özümleme

• Kodlama
• Geri getirme ipuçlar›
• Geri getirme
• Amnezi
• Örtük bellek
• Aç›k bellek

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Psikolojiye Girifl Bellek

• BELLE⁄‹N EVRELER‹ VE TÜRLER‹
• KISA SÜREL‹ BELLEK
• UZUN SÜREL‹ BELLEK
• BELLE⁄‹ GEL‹fiT‹RME

7
PS‹KOLOJ‹YE G‹R‹fi



BELLE⁄‹N EVRELER‹ VE TÜRLER‹
Günlük yaflamda gerçeklefltirdi¤imiz her eylem, her ö¤renme bellek olmaks›z›n
gerçekleflmeyecek olmas›na ra¤men, bizler bunun pek fark›na varmay›z. Kendili-
¤inden bir biçimde belle¤in verili bir durum oldu¤unu varsayar›z, üzerinde düflün-
meyiz. Yani nas›l sindirim sistemimizin fark›nda de¤ilsek tüm aktivitelerimizin bel-
le¤e dayand›¤›n›n da öyle fark›nda de¤iliz. Oysa, zihinsel yaflam›m›z neredeyse
belle¤e eflittir. Bu yüzden de yaflamdaki tüm aktivitelerin dayana¤› olan bu zihin-
sel süreci ö¤renmek ve onu keflfetmek gereklidir (Gray, 1999). 

‹flte bu ünitede biliflsel psikologlar›n bizi, hakk›nda hacimli bir bilgi düzeyine
ulaflt›rd›¤› bellek ele al›nmaktad›r. Biliflsel psikologlar belle¤in nas›l çal›flt›¤›n› bil-
gi iflleme yaklafl›m› çerçevesinde araflt›r›rlar. Bilgi iflleme modeli, insanlar›n bilgiyi
pasif bir flekilde almak yerine belle¤i aktif bir biçimde infla ettiklerini kabul etmek-
tedir. Alg› ünitesinde gördü¤ümüz gibi, alg› nas›l duyusal bilgilerin toplanmas› bi-
raraya gelmesinden ibaret bir süreç de¤ilse, bellek de olgu ve duygular›n kolleksi-
yonundan ibaret bir süreç de¤ildir (Uba ve Huang, 1999). Biliflsel psikologlar, bel-
le¤in, birbiriyle ba¤lant›l› üç süreç arac›l›¤›yla infla edildi¤ini ileri sürerler: Kodla-
ma, saklama ve geri ça¤›rma.

Sinirsel sistemimiz yoluyla duyusal bilgiyi, zihnimizde ifllemden geçirecek hale
dönüfltürdü¤ümüzde, kodlama denilen ifllemi gerçeklefltirmifl oluruz. Bu, örne¤in,
bilgisayarda klavyeyi kullanarak yazd›¤›m›z harflerin, bilgisayar›n saklayabilece¤i
türden elektronik bilgi parçalar›na dönüflmesine benzer. Bilgiyi kodlamadan daha
sonraki bellek aflamalar›na geçmek mümkün de¤ildir; yani kodlanmam›fl bilginin
bellekte saklanma ve daha sonra geri ça¤r›lma olas›l›¤› yoktur. Örne¤in yeni biriy-
le tan›flt›r›ld›¤›m›zda, o kiflinin ad›n›n söylenmesine ait duyusal bilgiyi (ses dalga-
lar›n›) al›p belle¤imizin saklayaca¤› bilgi formuna dönüfltürürsek, o kiflinin ad›n›
daha sonra hat›rlamam›z mümkün olur. Ayr›ca, kodlama ifllemini bazen çaba har-
cayarak, bazen de hiç çaba harcamaks›z›n, otomatik olarak gerçeklefltiririz. Örne-
¤in, bellek aflamalar›n›n adlar›n› kodlarken düflünürüz; ama çatal› a¤z›m›za götü-
rürken, çatal›n a¤z›m›za isabet etmesi için, a¤›z ve çatal aras›ndaki mesafeye ilifl-
kin duyusal bilgiyi kodlarken düflünmemiz gerekmez. Böyle bir kodlama otomatik
olarak gerçekleflir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Uba ve Huang, 1999). 

Kodlanan bilgi, saklanmak üzere belle¤e konur. Saklama aflamas›, söz konusu
bilginin o andaki ve/veya daha sonraki kullan›mlar› için önemlidir. Bilgisayarda
elektronik forma dönüfltürülmüfl bilgi hem geçici olarak dosyalarda hem de daha

Bellek

Bellek: Bireyin bilgisini
saklayan tüm zihinsel
sistem ve bireyin bu
saklanan bilgiyi gerekti¤i
durumda geri ça¤›ran ve
kullanmas›n› sa¤layan bir
dizi zihinsel süreçtir.

Kodlama: Bilgiyi beynin
iflleyebilece¤i zihinsel
temsillere dönüfltürmedir.

Saklama: Kodlanm›fl bilginin
hemen ya da daha sonraki
kullan›m› için bellekte
tutulmas›d›r.



uzun süreli olarak sabit disk ya da tafl›nabilir disket veya cd’lerde saklan›r. Yeni ta-
n›flt›¤›m›z birinin ad›n›, ayn› görüflmede ve daha sonraki görüflmelerde hat›rlayabil-
memiz, o kiflinin ad›n› iki biçimde de depolad›¤›m›z› gösterir (Uba ve Huang, 1999).

Belle¤in son aflamas› kodlanm›fl ve saklanm›fl bilgiyi geri getirmedir. Bilgisa-
yarda daha önce saklad›¤›m›z dosyan›n yerini bulup, dosyay› aç›p, içindeki bilgi-
ye ulaflmak bir geri getirme ifllemidir. Ayn› flekilde bizim de, bir bilgiye ihtiyaç
duydu¤umuzda, o bilgiyi bellekte aramam›z ve bulmam›z gereklidir. Ancak o bil-
giyi buldu¤umuzda o anda kullanmak üzere bilgiyi aktive edebiliriz; yani hat›rla-
r›z (Uba ve Huang, 1999).

Belle¤i her durumda, ayn› biçimde infla etmedi¤imiz ortaya konmufltur. Örne-
¤in birkaç saniyelik hat›rlamalarda infla edilen bellek ile saatler, günler ve hatta y›l-
lar sonraki hat›rlamalarda infla edilen bellek aras›nda farkl›l›k vard›r. Bu yüzden bi-
liflsel psikologlar birden fazla bellek sistemi oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Baz› kay-
naklarda, duyular›n sisteme girifli, yani duyu kay›t sistemi de bir bellek sistemi ola-
rak görülmekte ve bu yüzden de üç bellek sisteminden söz edilmesine ra¤men
(örn: Uba ve Huang, 1999), genel olarak iki bellek sistemi ay›rt edilmektedir: K›sa
süreli bellek ve uzun süreli bellek (bkz. fiekil 7.1.). Bu bellek sistemlerini ayr›nt›l›
olarak ele almadan önce duyusal kay›t sisteminden de anahatlar›yla söz etmek,
tüm bir bilgi iflleme sürecini anlamak aç›s›ndan önemlidir 

D›fl dünyadan gelen tüm uyar›c›lar duyusal kay›tlardan bellek sistemine girer-
ler. Siteme girmeyen hiçbir uyar›c›n›n sistem taraf›ndan iflleme konma olas›l›¤›
yoktur ama sisteme giren her uyar›c›n›n iflleme girece¤inin de bir garantisi yoktur.
Befl duyusal formda sisteme giren uyar›c›lar›n hepsi kendi formlar›nda duyusal ka-
y›ttan geçse de, üzerinde en fazla araflt›rma yap›lanlar iflitsel ve görsel kay›tlard›r.
Kuramsal olarak duyusal kay›t kapasitesi s›n›rs›z olsa da, buradaki bilgi çok h›zl›
kaybolur. Çok k›sa sürede çok fazla görsel bilgi kaydedilir ama sistemden çok h›z-
l› bir biçimde kaybolurlar. Sürekli arkadan gelen görsel kay›tlara yer açmak için,
al›nan görsel kay›tlar sistemden at›lmak zorundad›r. Aksi halde tüm görsel kay›tlar
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birbirine girer ve içinden ç›k›lmaz bir durum oluflur. Art›k, bir görsel kayd›n di¤e-
rini beklemeden çeyrek saniye içinde silindi¤i anlafl›lm›flt›r (Morris, 2002). ‹flitsel
bilgi görsel bilgiden daha yavafl silinir. Size soru soran birine, cevab› bulmak için
“ne sormufltun” diye sordu¤unuzda, asl›nda ne sordu¤unu bildi¤iniz halde onun
söylediklerini belle¤inizde ifllemden geçiriyorsunuzdur. ‹flitsel kay›t bir ya da iki
saniye tutulabilir (Uba ve Huang, 1999).

Duyusal kay›tlara giren bilginin çok az›n› dikkat denilen filtreleme sürecinden
geçiririz. Ve bu bilgiler daha ileri iflleme sokulur. 

KISA SÜREL‹ BELLEK
Bilgi iflleme modeline göre, duyusal kayda giren bilgilerin baz›lar›, daha ileri ifllem
için çal›flan bellek ad› da verilen k›sa süreli bellek sistemine geçer (Bkz. fiekil
7.1.). Bu sistem, bilinçli olarak fark›nda oldu¤umuz bilgiyi saklar. K›sa süreli bel-
lek bir dokuma tezgah› gibi ya da mutfaktaki do¤rama tahtas› gibi çeflitli ifllerin ya-
p›ld›¤› aktif bir yerdir. Hem duyusal kay›ttan gelen yeni bilgi (içinde bulunan
an›/çevreyi temsil eder) hem de uzun süreli bellekte depolanm›fl bilgi (daha önce-
ki deneyimlerden kazan›lan bilgiyi temsil eder) k›sa süreli bellekten akar. Diyelim
ki kitab›n içindekiler sayfas›ndan ünite bafll›klar›n› okuduk. Bu bafll›klar› okudu¤u-
muzda, bu bilgiler duyusal olarak kaydedilir ve sonra k›sa süreli belle¤e girer. Bu
s›rada, her sözcü¤ün anlam› uzun süreli bellekten geri getirilir ve k›sa süreli belle-
¤e tafl›n›r. Böylece, hareket eden bir trenin penceresinden h›zla geçip giden man-
zaralara benzer biçimde, her iki taraftan gelen bilgiler de k›sa süreli bellekten akar
ve geçer (Gray, 1999; Uba ve Huang, 1999). Bu ak›p geçme s›ras›nda k›sa süreli
bellekte ço¤u zaman birden fazla ifl yap›lmakta ve bu da belirli bir iflteki perfor-
mans› yavafllatmaktad›r. Örne¤in, basit bir muhakeme (yarg›ya varma) ifli verilen
deneklerden ayn› anda, rastgele seçilen alt› say›y› da ezberlemeleri istendi¤inde,
muhakeme iflindeki performanslar›n›n yavafllad›¤› görülmüfltür (Morris, 2002).

K›sa süreli belle¤i daha ayr›nt›l› incelemek için, bu sistemin kodlama, saklama
ve geri getirme aflamalar› halinde nas›l infla edildi¤ine (kuruldu¤una) yak›ndan
bakmak yararl› olacakt›r. 

Kodlama: Daha önce de belirtildi¤i üzere, bilginin bellek sistemlerinde saklan-
mas›, belirli formlarda kodlanmas› sayesinde gerçekleflir. Öyleyse, k›sa süreli bel-
lek söz konusu oldu¤unda, bu bellek sisteminde bilginin nas›l kodland›¤› sorusu
önemli hale gelmektedir. Bu konudaki araflt›rmalar bilgiyi k›sa süreli bellekte her-
hangi bir formda kodlayabilece¤imizi göstermektedir; yani iflitsel, görsel kodlama
yapabilece¤imiz gibi anlama dayal› olarak da kodlama yapabiliriz. Ancak gerek,
bilgiyi kullan›l›r bir durumda tutmak için tekrar etmek gerekti¤inde, gerekse harf
ve say› dizileri konuflma temelli oldu¤undan iflitsel kodu daha fazla kulland›¤›m›z
ortaya ç›kar›lm›flt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Morris, 2002). 

Bunu kan›tlayan bir deneyde, deneklere RLBKSJ gibi alt› sessiz harf gösterilmifl
ve bu harfler ortadan kald›r›ld›ktan sonra bu harfleri s›rayla yazmalar› istenmifltir.
Deneklerin yapt›¤› hatalar›n niteli¤i bu harflerin iflitsel olarak kodland›¤›n› kan›tla-
m›flt›r; çünkü denekler harf listesinde ses olarak birbirine benzeyen harfleri kar›flt›r-
m›fllard›r. Örne¤in B yerine T koymufllard›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

K›sa süreli bellekte iflitsel kodlama kadar görsel kodlama da yap›lmaktad›r. Hat-
ta k›sa süreli bellekte görsel kodlaman›n daha bask›n oldu¤unu ileri sürenler de
vard›r (Morris, 2002). Di¤er yandan baz› insanlar›n, resimleri ince detaylar›yla bir-
likte kodlayabildi¤i görülmüfltür. Bunlardan baflka, k›sa süreli bellekte di¤er duyu-
larla ilgili (örn; koku, dokunma) kodlama da yap›lmaktad›r.
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Saklama: Yukar›da sözünü etti¤imiz bellek görevini yerine getirelim. Kitab›n
içindekiler sayfas›ndan ünite bafll›klar›n› okuyal›m ve sonra sayfay› kapatal›m ve
hemen okudu¤umuz ünite bafll›klar›n› hat›rlamaya çal›flal›m. Kaç tane bafll›k hat›r-
layabildik? Büyük bir olas›l›kla on bafll›¤›n hepsini hat›rlayan ya çok az say›da ki-
fli vard›r ya da hiç yoktur. Zira k›sa süreli belle¤in kapasitesi s›n›rl›d›r. Ebbingha-
us’un 1885’te bafllatt›¤› bellek çal›flmalar›ndan bu yana k›sa süreli belle¤in saklama
kapasitesinin s›n›rl›l›¤› belirlenmiflti. O zamandan bu yana yap›lan çal›flmalar sonu-
cu de¤ifltirmedi. Buna göre, k›sa süreli bellekte en az 5, en fazla 9 birim bilgi ve
ortalama olarak da 7 birim bilgi tutulabilir. Bundan anlafl›laca¤› gibi, k›sa süreli bel-
lekte bilgi saklama kapasitesi aç›s›ndan insanlar aras›nda ciddi farkl›l›klar bulun-
mamaktad›r. 

K›sa süreli belle¤i 7 bölmesi olan bir kutu gibi hayal edebiliriz. Her birim bilgi,
çok k›sa süreli¤ine de olsa bir bölmeye yerlefltirilir. Dolay›s›yla 7 birimden fazla
bilgi oldu¤unda koyacak yer kalmaz. Ancak bir birim bilginin harf olabilece¤i gibi
sözcük, hatta cümle olabilece¤ini düflündü¤ümüzde, k›sa süreli belle¤in kapasite-
sinin sand›¤›m›z kadar s›n›rl› olmad›¤› ortaya ç›kar. K›sa süreli belle¤in kapasitesi-
ni artt›rman›n en iyi yolu verilen bir bilgiyi anlaml› bir biçimde, daha büyük parça-
lar halinde organize etmektir. Kümeleme ad› verilen bu ifllem sayesinde, örne¤in
bafllang›çta k›sa süreli bellekte tutulamayaca¤› düflünülen 12 say›n›n çok daha kü-
çük bir alana s›¤d›r›laca¤› görülür. Elimizde 191919231938 gibi bir say› olsun. E¤er
biz bu say›y› bize anlaml› gelecek biçimde 1919, 1923 ve 1938 olarak kümelersek
art›k elimizde 12 birim de¤il sadece üç birim bilgi olacakt›r. Benzer biçimde, NI-
KAB‹Y‹EZ‹N‹DNEK gibi 15 harfin bir kez KEND‹N‹ZE ‹Y‹ BAKIN cümlesinin ters-
ten yaz›l›fl› oldu¤unu farketti¤inizde, art›k o cümleyi bir birim halinde ya da üç söz-
cük olarak üç birim halinde kümeleme ve dolay›s›yla k›sa süreli bellekte tutma ola-
na¤›n›z vard›r. Bu, duydu¤umuz son birkaç cümlenin hat›r›m›zda oldu¤u anlam›-
na gelir ki; bu da iletiflim aç›s›ndan çok büyük avantaj sa¤lar. Ayr›ca dilin yap›s› ge-
re¤i do¤al bir kümeleme arac› oldu¤unu ve böylelikle bu sürece ciddi bir katk›
yapt›¤›n› belirtmek gereklidir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Morris, 2002).

Geri getirme (hat›rlama): K›sa süreli bellek sadece s›n›rl› bir kapasiteye sahip
olmakla kalmaz, ama ayn› zamanda bilgiyi tutmak aç›s›ndan bir zaman s›n›r›na sa-
hiptir. Örne¤in flimdiye kadar, biraz önce ö¤rendi¤iniz ünite bafll›klar›n›n ço¤unu
unutmufl olmal›s›n›z. Çünkü bu bafll›klar k›sa süreli belle¤inizden ç›k›p gitmifltir.
E¤er hiçbir fley yapmazsak, bilgi, 30 saniye sonra k›sa süreli bellekten ç›kacakt›r.
Bu böyle olmak zorundad›r, çünkü yeni gelen bilgiye yer aç›lmas› gereklidir. Bun-
dan dolay›, bilginin k›sa süreli bellekten kayb›, yani “unutma” bir problem olarak
görülmez. Ancak her fleye ra¤men, bilgiyi k›sa süreli bellekte ya 30 saniyeden da-
ha fazla tutmak isteriz ya da bazen o bilgiyi çok daha uzun süre sonra hat›rlamak,
yani uzun süreli belle¤e geçirmek isteriz. Bu tür durumlarda tekrar etme strateji-
sini kullanmak iyi sonuç verir. Yani, bilgiyi defalarca sesli ya da sessiz olarak basit
biçimde tekrar ederek, di¤er bir deyiflle ezberleyerek k›sa süreli belle¤in zaman s›-
n›rl›l›¤›n›n bir miktar da olsa üstesinden gelmifl oluruz. Örne¤in e¤er o anda tele-
fonda bize verilen yeni numaray› yazacak ka¤›t ya da kalemimiz yoksa, yap›lacak
fley, o numaray›, bir yere kaydedene kadar, genellikle üç küme halinde (örn; 345
87 62) tekrar tekrar söyleyip k›sa süreli bellekten ç›kmas›n› engellemektir. Ancak
daha sonraki kullan›m› söz konusu oldu¤unda bu numaray› hat›rlamam›z zordur,
gene de numaray› söyleyemesek de numara bize gösterildi¤inde tan›yabiliriz.

K›sa süreli bellekten bilginin nas›l kaybedildi¤ine ya da unutuldu¤una dair iki
yaklafl›m mevcuttur. Silinme kuram›na göre, zaman geçtikçe bilginin gücü azal›r ve
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dolay›s›yla bilgi daha zor hat›rlan›r hale gelir. Yani sadece zaman›n geçmesi nede-
niyle olan unutma söz konusudur. K›sa süreli bellekteki unutman›n bir k›sm›ndan
silinme sorumluysa da, çal›flmalar, bozucu etkinin de unutmaya yol açt›¤›n› göster-
mifltir. Baflka kaynaklarda yer de¤ifltirme (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995) ad›
da verilen bozucu etki kuram›nda, silinme yaklafl›m›ndan farkl› hatta ona karfl›t bi-
çimde, k›sa süreli bellekte yer alan bilginin, kendisinden sonra gelen bilgiler tara-
f›ndan itildi¤i, bellekten ç›kmaya zorland›¤› ileri sürülür. Kapasite s›n›rl›l›¤› yüzün-
den, k›sa süreli bellekte doldur-boflalt yap›lmak zorunda kal›n›r. Hayalinizdeki ye-
di bölmeli kutuyu yeniden canland›r›p, diyelim ki yeni tan›flt›¤›n›z kiflinin ad›n›, ilk
bölmeye koydu¤unuzu düflünün. Ondan hemen sonra sisteme giren yeni bilgi, o
ismi ikinci bölmeye, sonraki bilgi onu üçüncü bölmeye itecek ve böylece yeni ö¤-
rendi¤iniz o isim yedinci bölmeye gelecektir ve tekrarlanmad›¤› zaman k›sa süreli
bellek sisteminden ç›kacakt›r. E¤er k›sa süreli bellekteki o anda varolan bilgi ile on-
dan sonra gelen bilgi birbirine benzerse, yeni gelenin eski bilgi üzerindeki bozucu
etkisi daha fazla olur. Örne¤in, k›sa süreli belle¤inizde bir say›y› tutmaya çal›fl›rken,
belle¤e giren bir müzik sesi ya da flark› sözleri say›y› unutman›za yol açmayabilir
ama baflka bir say› belle¤e girerse, daha önceden belle¤inizde varolan say›yla çok
kolay kar›flt›r›rs›n›z (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Morris, 2002).

K›sa süreli belle¤in çal›flan bellek oldu¤u, yani tan›m› gere¤i içeri¤inin fark›n-
da/bilincinde oldu¤umuz bellek oldu¤u göz önüne al›n›rsa, k›sa süreli bellekten
hiç çaba harcamadan bilgiyi geri getirdi¤imiz düflünülebilir. Oysa araflt›rmalar bu
kadar s›n›rl› bir alandan bile bilgiyi geri getirmek için, o alanda arama yapt›¤›m›-
z› göstermektedir. Üstelik bu araman›n dizisel bir arama oldu¤u, yani k›sa süreli
bellekteki maddeleri s›rayla arad›¤›m›z ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ancak elbette ki, bu
arama bizim farkedemeyece¤imiz kadar k›sa bir süre içinde, h›zla gerçekleflir.
1966’da Sternberg’in (akt. Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995) bafllatt›¤› deneyler-
de, dene¤e bellek listesi ad› verilen yedi say›dan oluflan bir liste verilir. Bellek lis-
tesini gösterip ortadan kald›rd›ktan sonra dene¤e s›nama say›s› denilen bir say›
söylenir ve denekten, bu say›n›n listede olup olmad›¤›na karar vermesi istenir. Ör-
ne¤in, bellek listesinde 6,2,1 say›lar› varsa, s›nama say›s› olarak 1 verildi¤inde de-
ne¤in “evet”; diyelim ki 3 verildi¤inde dene¤in “hay›r” demesi beklenir. Bu tür de-
neylerde denekler genellikle hata yapmazlar. Ama zaten bu deneylerde, bellekte
arama yapt›¤›m›za kan›t olarak gösterilen ölçüt, yap›lan hata de¤il, s›nama say›s›-
na verilen evet-hay›r cevab›n›n verilme h›z›d›r. Bu deneylerde ölçülen zaman, sa-
niyenin binde k›rk› düzeyinde oldu¤u için çok hassas ölçüm araçlar› kullanmay›
gerektirir. Bu deneyler sonucunda, deneklerin s›nama say›s›na verdikleri cevap h›-
z›n›n, bellek listesinin uzad›kça artt›¤› görülmüfltür. Yani denekler, s›nama say›s›n›
s›rayla bellek listesindeki her say›yla k›yaslad›klar›ndan, liste uzad›kça cevap ver-
me süresi de artmaktad›r. Arama esnas›nda her bir say› k›yaslamas› için 40 milisa-
niye harcand›¤› bulunmufltur. Araflt›rmac›lar, cevap verme süresini 400 + 40x ola-
rak hesaplam›fllard›r. 400 milisaniye, s›nama uyar›c›s›n› k›yaslamaya uygun bir ko-
da dönüfltürme ve evet-hay›r tufluna basmak için harcanan sabit zamand›r ve bel-
lek listesindeki her bir madde için k›yaslama zaman› 40 milisaniye buna eklenir.
x, k›sa süreli bellekteki madde (say›, harf vb.) say›s›d›r (Atkinson, Atkinson ve
Hilgard, 1995).

Görsel bilgi ya da an›lar› di¤er tüm içerikler gibi k›sa süreli belle¤imizde çok k›sa süre tu-
tar›z. Bu görsel an›lar ço¤u kez belirsiz ve ayr›nt›s›zd›r. Ama baz› insanlar bu görsel im-
geleri bir foto¤raf netli¤inde k›sa süreli belleklerinde tutabilirler. “Foto¤rafs› imgelem”
ad› verilen bu olguyu araflt›r›n›z ve tart›fl›n›z. 
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UZUN SÜREL‹ BELLEK 
‹nsanlar günlük yaflamlar›nda bellek ya da haf›zadan söz ettiklerinde, gerçekte
uzun süreli belle¤i kastetmektedirler. fiekil 7.1.’den de görülebilece¤i gibi, k›sa sü-
reli belle¤e gelen bilgi uzun süreli belle¤e kodlanabilir de kodlanmayabilir de.
Uzun süreli bellek hayatta bildi¤imiz her fleyin depoland›¤› bellektir. Dolay›s›yla,
kapasitesi s›n›rs›z olan bir bellek sisteminden söz etmekteyiz. Biz uzun süreli bel-
lek sayesinde diyelim ki ayvan›n tad›n›, bir kedinin miyavlamas›n› ya da suyun
damlama sesini, ilkokuldaki arkadafl›m›z›n yüzünü, bizim için farkl› olan bir yeme-
¤in ad›n›, bir flark›n›n sözlerini ya da zor bir sözcü¤ü hecelemesini biliriz ve uzun
süreli bellekten geri getiririz/hat›rlar›z. Genellikle uzun süreli bellek deposundaki
milyonlarca bilginin fark›nda de¤iliz. Bilgi iflleme modeli gere¤ince, uzun süreli
bellekteki bilgiyi, kütüphanelerde raflara terkedilmifl, kullan›lmayan ya da görece
az kullan›lan kitaplar gibi görebiliriz. Bu kitaplar, k›sa süreli bellekte kullan›ma gi-
rinceye kadar orada öylece dururlar (Gray, 1999).

Uzun süreli bellekle ilgili verilen bu genel betimlemeyi k›sa süreli belle¤in be-
timlemesiyle birlikte ele al›nca, bilgi iflleme modelinin iki bellek sistemini birbirin-
den çok keskin biçimde ay›rd›¤› farkedilecektir. Uzun süreli bellek, bilgilerin dur-
du¤u pasif bir depodur, s›n›rs›z kapasitesi vard›r ve bilgiler çok uzun zaman, bir
ömür boyu saklanabilmektedir. Di¤er taraftan k›sa süreli bellek düflüncelerin aktif
olarak ifllemde oldu¤u bir sistemdir; kapasitesi çok s›n›rl› ve bilgiyi tutma süresi de
çok s›n›rl›d›r (Gray, 1999).

Uzun süreli belle¤in nas›l çal›flt›¤›n› anlamak için; ilk önce uzun süreli belle¤in
türlerine ve daha sonra, genel olarak uzun süreli bellek sistemindeki kodlama,
saklama ve geri getirme süreçlerine odaklan›lacakt›r. 

Uzun Süreli Bellek Türleri
Bellek üzerinde çal›flan psikologlar, uzun süreli belle¤in bilinçli bilgi ve bilinçd›fl›
bilgi ile ilgili olan, birbirinden ayr› iki alt sistemi oldu¤unu düflünmektedirler. Bun-
lardan bilinçli bilgi ile ilgili olan› aç›k bellektir. Bu bellekteki olgu ve bilgileri ni-
yetli olarak, yani isteyerek hat›rlar›z. Bilinçd›fl› bilgi ile ilgili olan di¤er alt sistem
ise örtük bellek olarak adland›r›l›r. Bu tür belle¤e ait bilgi niyetsiz bir biçimde ö¤-
renilir ya da hiç istenmeksizin, niyet edilmeksizin hat›rlan›r. 

Amnezi ile ilgili çal›flmalar, uzun süreli belle¤in iki ayr› alt sistemi oldu¤u dü-
flüncesini kan›tlar niteliktedir. Uba ve Huang’›n (1999; s. 224) aktard›¤› bir amnezi
vakas› bu ayr›m› çok iyi göstermektedir. Söz konusu kifli, amnezi olmadan önce
tüm senfonileri hat›rlayabilen çok yetenekli bir klasik müzik sanatç›s›d›r. Ciddi bir
enfeksiyona ba¤l› olarak yaflad›¤› beyin hasar› sonucu amnezi olmufl, aç›k belle¤i-
ni kaybetmifltir. Yetenekli müzisyen, örne¤in y›llard›r parçalar›n› çald›¤› bestecile-
rin adlar›n›, çocuklu¤unu, hatta befl dakika öncesi ne oldu¤unu bile hat›rlayamaz
hale gelmifltir. Belki de daha kötüsü, bellek kayb› yaflad›¤›n› sürekli unutmufl ve
ciddi bir bellek sorunu oldu¤unu yeniden ve yeniden ö¤renmesi gerekmifltir. An-
cak aç›k belle¤ini kaybeden bu müzisyen örtük belle¤ini korumufltur. Yani nas›l
flark› söylenece¤ini, nas›l piyano çal›naca¤›n› ve nas›l konuflulaca¤›n› unutmam›fl-
t›r. Bu aktiviteler örtük belle¤in prosedürel bellek ad› verilen bir türüne iflaret et-
mektedir. Bu belle¤e iliflkin içerik ço¤u zaman sözel olarak betimlemekten çok
göstermenin daha kolay oldu¤u performansa dayal› olan aktivitelerdir. Örne¤in
masa tenisi ö¤renmifl ve sonra y›llarca oynamam›fl oldu¤unuzu farzedin. Y›llar
sonra raketi elinize ald›¤›n›zda sanki bedeninizin kendi kendine, yap›lmas› gere-
ken davran›fllar› hat›rlad›¤›n› görecek ve flafl›racaks›n›z. 

142 Psikolo j i ye  Gi r ifl

Uzun Süreli Bellek:
Beceriler, sözcükler,
deneyimler ve bilginin
sakland›¤› s›n›rs›z bir depo
olan bellek sistemidir.

Aç›k Bellek: Zihne bilinçli
olarak getirilen olgulara ve
bilgilere ait bellek türüdür.

Örtük Bellek: Bilinçd›fl›
olan, niyetsiz olarak
hat›rlanan bilgilere ait
bellek türüdür.

Amnezi: Beyin sars›nt›s› ya
da psikolojik travman›n
neden oldu¤u ciddi
düzeydeki bellek kayb›d›r.

Prosedürel Bellek:
Davran›flsal ve biliflsel
prosedürlere ait örtük bellek
türüdür.



Aç›k bellek söz konusu oldu¤unda, onun da kendi içinde iki bellek türü ay›rt
edebiliriz: Semantik (olgusal) bellek ve episodik (an›sal) bellek. Semantik bellek,
bir sözlük ya da ansiklopedi gibi genel olgu ve bilgileri içerir. Bu bilgiler, kiflisel
olmayan, belli bir yer ve zamanla iliflkisiz türde bilgilerdir. Örne¤in bellek türleri-
nin neler oldu¤u ve bunlar›n nas›l tan›mland›¤› bilgisi semantik belle¤e ait bilgi tü-
rüdür. Di¤er yandan episodik bellek kendimiz için anlaml› olan kiflisel olaylara
ait bir bellek türüdür. Daima bir yer ve zamanla iliflkilidir. Bir yeme¤in kokusu si-
zi al›p çocuklu¤unuzdaki hofl bir an›ya ya da çok tesadüfi olarak hissetti¤iniz bir
parfüm kokusu ilk gençli¤inizdeki çok da hofl olmayan bir an›ya götürebilir (Mor-
ris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

Baz› psikologlar episodik belle¤in otobiyografik belle¤i de içerdi¤ini düflün-
mektedirler. Otobiyografik bellek kendimiz hakk›ndaki kiflisel olarak anlaml› olan
bilgiyi içerir. Kendimiz hakk›ndaki tipik davran›fllar›m›za dair an›lar (örne¤in üni-
versite y›llar› boyunca ne kadar çal›flkan oldu¤umuz), çok utanç verici, çok üzücü
ve sevindirici olmalar› aç›s›ndan yaflam›m›zdaki en önemli olaylar vb. zamanla bi-
rikerek kendilik kavram›m›z› ve yaflamlar›m›z› oluflturur. Bu bellek türüyle ilgili bir
çal›flmada, yirmili yafllardaki insanlara herkesin aflina oldu¤u 20 sözcük verilmifl ve
onlardan her bir sözcü¤ü ak›llar›na gelen en eski an›yla iliflkilendirilmeleri isten-
mifltir. Araflt›rma sonucunda, deneklerin daha çok görece yak›n zamanlardaki olay-
lar› anlatt›klar›, daha eskileri daha az anlatt›klar› ortaya ç›km›flt›r. Bu konuya iliflkin
baflka bir araflt›rma sonucu, yaflam›n ilk birkaç y›l›nda bireyin yaflam›nda anlaml›
bir de¤iflikli¤e yol açm›fl olaylar›n (yak›n birinin ölümü, tafl›nma, kardeflin do¤umu
vb.) di¤er olaylara göre daha iyi hat›rland›¤›n› ortaya koymufltur. Genel olarak
araflt›rmalar, daha çok son zamanlara dönük kiflisel an›lar›n hat›rland›¤›n› gösterir-
ken, 50 yafl›n üstündeki insanlar›n daha önceki y›llar› hat›rlama e¤ilimlerinin daha
fazla oldu¤u da bulunmufltur. Psikologlar bunun nedenini, insanlar›n 18-35 yaflla-
r› aras›nda hayatlar›ndaki en önemli kararlar› ald›klar›na ve bu kararlar›n hayatla-
r›n› flekillendirmifl olmas›na ba¤lamaktad›rlar. Dolay›s›yla 50 yafl›n üstünde hayat›
de¤ifltirecek denli önemli kararlar pek verilmemektedir (Morris, 2002). 

Uzun Süreli Bellekte Kodlama, Saklama ve Geri Getirme
Kodlama: Duyusal kay›ttan geçip k›sa süreli belle¤e ulaflan bilginin bir k›sm›
uzun süreli belle¤e geçer. T›pk› k›sa süreli bellekte oldu¤u gibi, bilginin uzun
süreli belle¤e geçmesi, uzun süreli bellekte o bilgiyi tutacak/saklayacak kodla-
ra dönüfltürmek anlam›na gelir. Ancak k›sa süreli belle¤in, gelen bilgiyi oldu-
¤u gibi temsil etmesinin tersine, uzun süreli bellekte bilgi oldu¤u gibi temsil
edilmez, genellikle orijinal bilgiye birtak›m eklemeler yap›l›r. Çünkü uzun sü-
reli bellekte bask›n kodlama formu anlama dayal›d›r. Uzun süreli belle¤e kod-
lanmas› gereken bilginin ço¤u sözel oldu¤u için de anlama dayal› kodlama ya-
p›lmas› kaç›n›lmaz görünmektedir. Ulusal marfl gibi hepimizin bildi¤i ya da
kendimizin özel olarak sevdi¤i fliirleri sözcük sözcük ezberledi¤imiz, öyle sak-
lad›¤›m›z ve geri getirdi¤imiz için eklemeler yapmay›z elbette, ama zaten bu
tür durumlar istisnad›r. Uzun süreli bellek için genel geçer olan ifllem, sözel
materyalin sadece anlam›n› korumakt›r. Anlat›lan uzun bir öyküyü kelimesi ke-
limesine dinleriz, ancak bizim için as›l olan öykü anlat›l›rken kullan›lan keli-
meler de¤il, öykünün olay kurgusu ya da ana fikri oldu¤u için, öykünün uzun
süreli belle¤e kodlanmas› da bu temelde gerçekleflir. Kodlanacak materyal öy-
kü de¤il tek cümle bile olsa, hala sözcüklerin nas›l dizildi¤ine bakmaks›z›n an-
lam› kodlar›z. Bu yüzden, örne¤in, “Ayfle vazoyu k›rd›” cümlesini “Vazo Ayfle
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taraf›ndan k›r›ld›” biçiminde hat›rlayabiliriz. Cümlenin mesaj›n› hat›rlad›¤›m›z
sürece gerisinin pek bir önemi yoktur. 

Uzun süreli belle¤e kodlamam›z gereken materyal kendi içinde anlaml›, birbi-
riyle iliflkisi olmayan cümlelerse yapmam›z gereken fley iliflkisiz cümleler aras›nda
bir “iliflki” kurmak yani anlam yaratmakt›r. Örne¤in her bir cümlenin bafl harfiyle
bafllayan sözcüklerden anlaml› bir cümle oluflturup, her defas›nda ilk önce o cüm-
leyi hat›rlay›p sonra tek tek sözcüklere gitmek iyi bir seçenek olabilir. ‹liflkisiz ma-
teryaller aras›nda anlam yaratman›n etkilili¤ini gösteren bir deneyde, deneklere
sözcük çiftleri listesi ezberletilmifltir. Deneklerden istenen sözcük çiftinden ilki ve-
rildi¤inde, di¤er sözcü¤ü kendilerinin hat›rlamalar›d›r. Örne¤in at-masa çiftinde,
araflt›rmac› “at” sözcü¤ünü verdi¤inde, denek “masa” sözcü¤ünü söyleyebilmelidir.
Sözcük çiftleri birbiriyle iliflkisiz oldu¤u için anlama dayal› kodlama yapma olana-
¤› yoktur. Deneyde, bir grup dene¤e, sözcük çiftlerini ezberlerken her iki sözcü¤ü
bir cümle içinde kullanarak ezberlemeleri istenmifltir. Örne¤in “at masay› çifteledi”
gibi. Bu denekler sözcük çifti listesinin %75’ini hat›rlam›fllar, sözcükler aras›nda an-
laml› ba¤ yaratmadan, sadece ezberlemeye çal›flan kontrol grubundaki denekler ise
listenin sadece %35’ini hat›rlam›fllard›r (Akt. Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Ders çal›fl›rken de sözcüklerin dizilimine de¤il, anlama odaklan›rsan›z çok da-
ha iyi hat›rlad›¤›n›z› göreceksiniz. Asl›nda sadece dersler de¤il, günlük yaflamda
ö¤rendiklerimizin ve hat›rlad›klar›m›z›n ço¤u ezbere dayal› de¤ildir. Tam tersine il-
gimizi çeken, düflünmemizi uyaran durumlar› ya da uyar›c›lar› daha çok hat›rlar›z.
Baflka bir deyiflle, bir konu üzerinde ne kadar derinlemesine düflünürsek onu ha-
t›rlama olas›l›¤›m›z o kadar artar. Bir konu ya da bir sözcük üzerinde düflünmek,
onu mekanik bir biçimde ezberlemekten daha fazlas›n› içerir; üzerinde düflündü-
¤ümüz materyali uzun süreli belle¤imizde daha önce varolan baflka bir bilgi ile ilifl-
kilendiririz. Özümleme ya da özümleyerek tekrar denilen bu ifllemi k›sa süreli bel-
lekteki tekrar etmeden ay›rmak gereklidir. K›sa süreli bellekte bilgiyi tekrar etme,
mekanik bir tekrard›r; sadece bilgiyi orada daha uzun süre tutmak amac›yla yap›-
l›r. Oysa buradaki tekrar mekanik de¤ildir; amac› k›sa süreli bellekteki bilgiyi uzun
süreli belle¤e kodlamakt›r. Özümleyerek tekrar etme, ezberlemeye de¤il anlamaya
yönelik bir çabad›r (Gray, 1999). Bir grup dene¤e özümleme yapma f›rsat› verilen
bir deneyde, özümleyerek kodlaman›n üstünlü¤ü gösterilmifltir. Bu deneyde de-
neklere sözcükler gösterilmifl ve bu sözcüklerin verilen cümlelere uyup uymad›¤›
sorulmufltur. Ayn› sözcük için bir grup dene¤e k›sa cümle verilirken, di¤er bir grup
dene¤e uzun cümle verilmifltir. Örne¤in, “saat” sözcü¤ü için bir gruba “........ yere
düflürdü” gibi k›sa bir cümle, di¤er gruba ise “........... yere düflürdü¤ünden cam›
paramparça oldu” gibi uzun bir cümle verilmifltir. Verilen uzun cümle içinde söz-
cü¤ü düflünmek durumunda kalan denekler, k›sa cümle verilen deneklere oranla
sözcükleri hat›rlamada daha baflar›l› olmufllard›r. Büyük olas›l›kla uzun cümlede,
söz konusu sözcük daha fazla durumla iliflkilendirip kodland›¤›ndan daha kolay
hat›rlanmaktad›r. Örne¤in k›sa cümlede “saat” sadece “yere düflürme” ba¤lam›nda
kodlanm›flt›r. Oysa uzun cümlede ayn› “saat”, hem “yere düflme” hem de “cam›n›n
paramparça olmas›” ba¤lam›nda, iki flekilde kodlanm›flt›r; bu ise “saat” sözcü¤üne
ulaflma olas›l›klar›n› artt›rm›flt›r (Akt. Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Uzun süreli bellekte en bask›n kodlama yolunun anlam olmas›, di¤er yollarla
kodlama yap›lmad›¤› anlam›na gelmez. Bu konunun bafl›nda söz konusu etti¤imiz
ulusal marfl ya da fliir örne¤ini hat›rlarsak, bu tür durumlarda marfl›n ya da fliirin
anlam› kadar sözcük sözcük ezberledi¤imiz için sözcüklerin kendisini de kodlam›fl
oluruz. Koku ve sesleri de uzun süreli bellekte kodlayabiliriz. Bu ba¤lamda gülün
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kokusunu hat›rlamam›z, tan›d›klar›m›z›n sesini telefonda tan›mam›z gibi örnekler
akla gelebilir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). Di¤er yandan resimleri, gör-
sel manzaralar› vb. uzun süreli belle¤imizde görsel olarak kodlamaktay›z. Asl›nda
görsel ve sözel belle¤imiz günlük deneyimlerimizde her zaman birbirleriyle etkile-
flim halindedirler ve birbirlerini tamamlamaktad›rlar. Paivio (akt. Gray, 1999) zihin-
sel temsil ve bellekle ilgili olarak çifte-kodlama kuram›n› gelifltirmifltir. Bu kurama
göre, birbiriyle etkileflen iki ayr› uzun süreli bellek formu mevcut; biri sözel bilgi-
yi saklamak için özelleflmifl bir dilsel form, di¤eri de gördü¤ümüz nesne ve man-
zaradaki uzamsal (mekansal) organizasyonu kodlamada özelleflmifl bir görsel form-
dur. Paivio’ya göre, bir uyar›c›y› ayn› anda bu iki bellek sistemiyle kodlamak bel-
le¤imizi gelifltirmede ifle yarayan bir yöntemdir. Örne¤in, bir nesneler listesini ez-
berlerken, her bir nesnenin ad›n› düflünürken görsel bir imgesini de düflünmek, o
nesnenin sadece ad›n› düflünmekten ya da sadece görsel imgesini oluflturmaktan
daha iyi sonuç verir. Asl›nda bu yaklafl›m, insanlar›n neden somut sözcükleri so-
yut olanlardan daha kolay hat›rlad›klar›na da aç›kl›k getirmektedir; zira somut söz-
cükleri görsellefltirmek daha kolayd›r (Gray, 1999). Ayr›ca, yukar›da iliflkisiz söz-
cükleri anlaml› bir biçimde kodlama ba¤lam›nda verilen “at-masa” örne¤ini bura-
da baflka aç›dan tekrar verebiliriz. Birbiriyle iliflkisiz bu sözcükler aras›nda anlam
kurabilmek için, bu kez, bunlar› cümle içinde kullanmak de¤il görsellefltirme yolu
seçilebilir. Böyle bir deneyde, denek grubuna sözcük çiftlerinden görsel bir imge
yaratmalar› istenmifltir; örne¤in, masay› çifteleyen bir at görüntüsü oluflturulabilir.
Deney sonuçlar›, görsel imge yaratan denek grubunun, hiçbir strateji kullanma-
dan, mekanik ezber yapan kontrol grubundan iki kat fazla sözcük hat›rlad›klar›n›
göstermifltir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Son olarak, uzun süreli bellekte bilginin çeflitli formlarda kodlanabildi¤ini ama
anlama dayal› kodlaman›n daha bask›n oldu¤unu tekrar vurgulamak gerekir. Cra-
ik ve Tulving’in (akt. Gray, 1999) gerçeklefltirdi¤i bir deneyde, deneklere uzun
sözcük dizileri gösterilmifltir. Her bir sözcük için, ayr› ayr›, o sözcük hakk›nda fark-
l› düflünme biçimlerini gerektiren sorular sorulmufltur. Bir soru türü, örne¤in “söz-
cükte büyük harf var m›” gibi sözcü¤ün yaz›l›fl biçimine, di¤er bir soru türü, örne-
¤in “tren sözcü¤üyle kafiyeli mi” gibi sözcü¤ün söylenifl biçimine odaklanm›flt›r.
Üçüncü türde soru ise “Genç k›z ........ masan›n üzerine yerlefltirdi” örne¤indeki gi-
bi anlam olarak cümleye uygunlu¤una odaklanm›flt›. Deney sonuçlar› anlam üze-
rine odaklanan sorularla, di¤er soru türlerine göre daha fazla sözcük hat›rlan›ld›¤›-
n› göstermifltir (Gray, 1999). Bu, anlama dayal› kodlaman›n ve özellikle özümleye-
rek kodlaman›n önemini ortaya koymaktad›r. 

Saklama ve geri getirme: Bir bilgi (bilgi bir sözcük, cümle, resim vb. olabilir) bir
kez uzun süreli belle¤e kodlan›nca, ona ihtiyac›m›z oldu¤unda kullan›m›m›z için
oradad›r ya da orada olmayabilir. Neden çok iyi bildi¤imiz bir ismi bazen hat›rla-
yamay›z? Neden bazen de uzun süredir unuttu¤umuzu düflündü¤ümüz bir ismi ha-
t›rlar›z? Neden baz› durumlarda, her söyledi¤imizde ayn› olay› farkl› hat›rlar›z ya da
gerçekleflmemifl bir olay› sanki olmufl gibi hat›rlar›z? Bunlar biliflsel psikologlar›n
uzun süreli bellekten geri getirmeyle ilgili cevaplamaya çal›flt›¤› sorular›n sadece
bir k›sm›d›r (Gray, 1999). Ancak uzun süreli bellek söz konusu oldu¤unda, geri ge-
tirmeyle ilgili her sorunun ayn› zamanda saklamayla ilgili de olabilece¤i unutulma-
mal›d›r. Di¤er bir deyiflle, uzun süreli bellekte saklama ve geri getirmeyi birlikte
ele almak zorunlu görünmektedir. Çünkü uzun süreli bellekte bir sorun oldu¤un-
da bilgiyi saklayamad›¤›m›zdan m› yoksa geri getiremedi¤imizden dolay› m› bu so-
runu yaflad›¤›m›z› anlamak çok kolay de¤ildir. Ço¤u kez uzun süreli bellekte as›l
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problemin bilginin saklanma baflar›s›zl›¤› de¤il, bilgiye ulaflma baflar›s›zl›¤› oldu¤u
düflünülmektedir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Bilgi iflleme modeli gere¤ince, uzun süreli bellekten bilgi geri getirmeyi kütüp-
haneden gereksindi¤imiz bir kayna¤› aramaya ve bulmaya rahatl›kla benzetebiliriz.
E¤er kütüphanede arad›¤›m›z kayna¤› bulamad›ysak, bu her durumda, o kayna¤›n
kütüphanede olmad›¤› anlam›na gelir mi? Belki de kaynak yanl›fl rafa kondu ya da
belki de biz kayna¤› yanl›fl yerde ar›yoruz. Asl›nda hat›rlamak istedi¤imiz bilginin
orada oldu¤unu ama bir türlü ona ulaflamad›¤›m›z› hissettiren deneyimlerimiz tam
da bu duruma bir örnektir. Psikologlar buna dilimin ucunda olgusu ad›n› verir-
ler. Bu, kafam›zda bir anlam oldu¤u ama onu ifade edecek sözcü¤ün sesini geri
ça¤›ramad›¤›m›z zaman gerçekleflen bir durumdur. Sözcüklerin anlam› ve sesleri ,
uzun süreli bellekte ayr› ama birbiriyle iliflkili olarak depolanmaktad›r. Bu, sözlük
sisteminden farkl›d›r; sözlükte sözcü¤ün anlam› ve okunuflu birlikte verilir. ‹flte,
sözcü¤ün anlam› ve sesi birbirinden ayr›ld›¤›nda, dilimin ucunda deneyimi yaflar›z.
Bu yüzden de akl›m›za gelen sözcükler ses olarak, arad›¤›m›z sözcü¤e çok benzer-
ler; örne¤in “Mustafa” ismini ararken “Mahmut” deme olas›l›¤›m›z vard›r ama me-
sela “Hasan” deme olas›l›¤›m›z pek yoktur. Psikologlar bu olguyu çok s›k kullan-
mad›¤›m›z sözcüklerde yaflad›¤›m›z› söylerler; zira, sözcük kullan›lmad›¤› için an-
lam› ve sesi aras›ndaki ba¤lant›n›n zay›flad›¤›na inan›rlar (Uba ve Huang, 1999).

Uzun süreli bellekte bilgiyi saklama süremiz dakikalarla ifade edildi¤i gibi y›l-
larla da ifade edilebilir. Yafll› bir insan›n çocukluk an›lar›n› hat›rlamas›, bilgiyi bir
ömür boyu saklayabilen bir bellek sistemimiz oldu¤unu gösterir bize. Bilgiyi hat›r-
lamak ya da unutmak aç›s›ndan zaman önemli bir faktördür. Çok genel düzeyde,
bir bilgi parças›n› uzun süreli bellekten geri getirme yetene¤imiz, o bilgiyi ilk kod-
lamadan sonra geçen zamanda azal›r; ancak ilk kodlama ile geri getirme çabas›
aras›nda geçen zamanda sözkonusu bilgiyi s›kl›kla kullanmam›fl olmam›z flartt›r.
Gene de bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme yetene¤indeki azalma ilk kod-
lanman›n derinli¤ine, geri getirmenin hangi koflullar alt›nda yap›ld›¤›na vb. ba¤l›
olarak çok büyük de¤iflkenlik gösterir. Ebbinghaus’un anlams›z heceler listeleriyle
yapt›¤› klasik araflt›rmalarda, unutman›n büyük bir k›sm›n›n ö¤renmeden sonraki
1 saatlik zamanda gerçekleflti¤i, sonraki süreçte kayb›n gittikçe daha azalarak de-
vam etti¤i gösterilmifltir. Birinci günün sonunda yap›lan testlerle birinci ayda yap›-
lan testler aras›nda çok az farkl›l›k elde edilmifltir. Di¤er yandan, baflka bir araflt›r-
mada, liseden mezun olal› 34 y›l geçmifl insanlar, bir tan›ma testinde lise arkadafl-
lar›n›n yüzlerini ve isimlerini yeni mezunlar kadar do¤ru efllefltirmifllerdir. Ancak,
baflka bir ipucu olmaks›z›n, sadece arkadafllar›n›n resimlerine bakarak isimlerini
hat›rlama konusunda ciddi bir kay›p yaflad›klar› da ortaya ç›km›flt›r (Gray, 1999). 

Zaman içinde unutmaya neden olan nedir? Bilgi uzun süreli bellekten tamamen
mi ç›kar, kaybolur? Biraz önce kulland›¤›m›z benzetmeyi tekrar kullanacak olur-
sak; t›pk› kitab›n kaybolmas›, bir flekilde kütüphane binas› d›fl›na ç›kar›lmas› gibi.
Yoksa bilginin uzun süreli bellek içinde mi kaybolmas›ndan söz etmeliyiz? Yani ki-
tap kütüphanenin içindedir ama yanl›fl raftad›r ya da belki biz yanl›fl rafta ar›yoruz-
dur. Bellek konusunda ilk kuramsal yaklafl›mlar, sorunu daha çok birinci soruda-
ki gibi ele almaktayd›lar. Yani bilginin sistemden ç›k›p gitti¤ini, tamamen kaybol-
du¤unu ileri sürüyorlard›. Ama art›k böyle bir yaklafl›m kabul görmemektedir; gü-
nümüzde bu görüfle alternatif olarak bozucu etki yaklafl›mlar› ve geri getirme ipuç-
lar› yaklafl›mlar› mevcuttur. 

Bozucu etki konusunda ilk zamanlarda yap›lan klasik deneylerden birinde, bir
grup denek bir anlams›z heceler listesini ezberledikten sonra uyumufl, di¤er bir
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grup denek ise ayn› listeyi ezberledikten sonra uyumam›fl ve normal günlük akti-
vitelerine devam etmifltir. Daha sonra her iki grubun da listeden ne kadar heceyi
hat›rlad›¤› s›nanm›flt›r. Listeyi ezberleme ile s›nama aras›ndaki zaman› uykuyla ge-
çirenler di¤er gruptan daha fazla anlams›z hece hat›rlam›fllard›r (Gray, 1999). Bu
ve benzeri araflt›rma sonuçlar›ndan hareketle, psikologlar, unutma için aradan ge-
çen zaman›n de¤il di¤er ö¤renme ya da zihinsel faaliyetlerin bellek üzerindeki bo-
zucu etkisinin daha önemli oldu¤unu ileri sürmektedirler. ‹ki türlü bozucu etkiden
söz edilebilir: ‹leriye do¤ru bozucu etki ve geriye do¤ru bozucu etki. ‹leriye do¤-
ru bozucu etki, daha önce ö¤renilmifl bilginin yeni olan bilgiyi olumsuz bir biçim-
de etkilemesidir. Geriye do¤ru bozucu etki ise, di¤erinin tam tersidir. Bu kez, ye-
ni ö¤renmelerin eski ö¤renmeler üzerindeki olumsuz etkisi söz konusudur. Örne-
¤in yeni bir semte tafl›nd›¤›n›zda ev telefon numaran›z da de¤iflir. Yeni eve yerlefl-
ti¤iniz ilk zamanlar ev numaran›z soruldu¤unda hemen eski telefon numaran›z›
hat›rlars›n›z ama yeniyi hat›rlayamazs›n›z. Bu ileriye do¤ru bozucu etkidir. Di¤er
yandan, yeni evinizin telefon numaras›na al›flt›ktan sonra, bu kez eski evinize ait
telefon numaras›n› hat›rlamak gerekti¤inde büyük olas›l›kla hat›rlamayacaks›n›z.
Bu da geriye do¤ru bozucu etkidir. ‹leriye do¤ru ve geriye do¤ru bozucu etkinin
nedeni tam olarak nedir sorusuna verilecek kesin bir cevap yoktur. Ancak bir gö-
rüfle göre, anlams›z heceler listeleriyle çal›fl›lan deneylerde bu tür ketlemelerin ol-
mas›n›n nedeni, ayr› ayr› ö¤renilen birçok hece listesinin daha sonra gittikçe fark-
l›l›¤›n› yitirmesi ve zamanla listelerin birbirine kar›flmas›d›r. Gerçekten de e¤er bel-
lek deneylerinde ö¤renilecek materyeller birbirine benziyorsa, benzemedi¤i duru-
ma göre birbirine daha çok kar›flmaktad›r. Mesela anlams›z heceler listesi ile di¤er
bir anlams›z heceler listesi birbirlerinin üzerinde bozucu etki yaratabilir ama bir
anlams›z heceler listesi ve bir sözcük listesinde bu bozucu etki görülmez. Benzer
biçimde e¤er iki sözcük listesi ayn› kategoriden diyelim ki hayvanlar kategorisin-
den olufluyorsa burada karfl›l›kl› bozucu etki görülür; ama bir listenin hayvanlar
kategorisinden di¤er bir listenin diyelim ki ev eflyalar›ndan oluflmas› durumunda
bozucu etki görülmez. Bunun d›fl›nda, bozucu etki deneyleri do¤al olmayan bel-
lek görevine dayand›¤› için elefltirilmifltir. Günlük yaflam›m›zda ne kadar s›kl›kla
liste ezberliyoruz ki! O halde do¤al ortamda da bozucu etki görülüyor mu sorusu
önemlidir. Araflt›rmac›lar günlük yaflamda insanlar›n arabalar›n› nereye park ettik-
leri ile ilgili belleklerinin bozucu etkiye mükemmel bir örnek oldu¤unu düflünür-
ler. Bir kurumda çal›flan bir kifli her gün iflyerindeki otoparka arabas›n› park etti¤i
ve bu ifli de defalarca yapt›¤› için, belirli bir günde nereye koydu¤unu büyük ola-
s›l›kla yanl›fl hat›rlayacakt›r. Nitekim yap›lan bir çal›flmada o kurumda çal›flan in-
sanlar›n arabalar›n› o gün nereye park ettikleri konusunda büyük ölçüde yan›ld›k-
lar› bulunmufltur. Oysa oraya sadece bir kez giden ziyaretçiler, arabalar›n› otopar-
k›n neresine park ettiklerini do¤ru olarak hat›rlam›fllar, ama ayn› yere iki kez gi-
den ziyaretçiler de araba park yerleri konusunda yan›lm›fllard›r (Gray, 1999).

E¤er sorun, bilginin uzun süreli bellekten tamamen kaybolmas› de¤il de geri
getirme zorlu¤u ise geri getirme zorlu¤unun nereden kaynakland›¤›n› bulmak
önemlidir. Di¤er taraftan bilgiyi uzun süreli bellekten hangi koflullarda kolayca ge-
ri getirdi¤imizi bulmak da önemlidir. Örne¤in, bilginin uzun süreli bellekte iyi bir
flekilde örgütlenmifl olmas›, baflar›l› geri getirmenin önemli bir kofluludur. Bir söz-
lükten arad›¤›m›z bir sözcü¤ün anlam›n› kolayca buluruz; çünkü sözlükte sözcük-
ler alfabetik olarak örgütlenmifltir. Bir süpermarkete gitti¤imizde hangi ürünü ne-
rede bulaca¤›m›z› biliriz, çünkü ürünlerin bir örgütlenme mant›¤› vard›r. Benzer
biçimde A harfi ile bafllayan isimleri say›n dendi¤inde hemen uzun süreli belle¤i-
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miz A ile bafllayan isimleri geri getirir, ya da k›rm›z› meyveleri say›n dendi¤inde
hemen o meyvelerin adlar› geri getirilebilir. Bu örneklerde bilgilerin ait oldu¤u ka-
tegoriler geri getirme ipuçlar› olarak ifllev görürler. Burada örneklendi¤i gibi bilgi-
nin örgütlenmesi önemli bir ipucudur. Bundan baflka geri getirmede kiflinin içinde
bulundu¤u duygusal ve biyolojik durumla ilgili içsel geri getirme ipuçlar› ve dene-
yimin gerçekleflti¤i fiziksel çevreyle ilgili olan d›flsal geri getirme ipuçlar›ndan söz
edilebilir. Geri getirme ipuçlar› ayr›nt›l› olarak belle¤i gelifltirme bölümünde ele
al›nacakt›r. Sonuçta, tekrar etmek gerekirse, geri getirme ipuçlar› yaklafl›m›, bilgiyi
geri getirebilmeyi uygun ipuçlar›n›n varl›¤›na ba¤lar. Belle¤i gelifltirme bölümün-
de görülece¤i gibi, geri getirme ipuçlar› ne kadar iyiyse bellek de o kadar iyi ol-
maktad›r. Ancak her fleye ra¤men geri getirme baflar›s›zl›¤›n›, unutmay› tamamen
aç›klayan bir olgu olarak göremeyece¤imizi belirtmek gerekir. Yani, ö¤renilmifl
her fleyin hala uzun süreli bellek denilen depoda oldu¤unu ve sadece do¤ru ipu-
cunu beklemekte oldu¤unu iddia etmek pek olanakl› de¤ildir (Atkinson, Atkinson
ve Hilgard, 1995). 

Uzun süreli belle¤in bilgileri, an›lar› bir ömür boyu saklayabilece¤ini biliyoruz. Ama aca-
ba an›lar, gerçekten yafland›klar› gibi mi bellekte saklan›rlar? Yoksa onlar› de¤ifltirip bir-
tak›m eklemeler yap›yor ya da birtak›m fleyleri ç›kar›yor olabilir miyiz? Araflt›r›n›z ve tar-
t›fl›n›z. 

BELLE⁄‹ GEL‹fiT‹RME
Tamam›yla baflar›s›z bir geri getirmeden, daha do¤rusu bilgiyi geri getirememek-
ten söz etmek zordur. ‹stanbul kaç y›l›nda fethedilmifltir sorusunun cevab›n› belle-
¤inizden geri getirememifl (hat›rlayamam›fl) olabilirsiniz ama “flu tarihlerden hangi-
si ‹stanbul’un fethine aittir” gibi bir soruyla bir dizi tarih verildi¤inde, do¤ru ceva-
b› bulabilirsiniz. Bu, hat›rlama ile tan›ma ad› verilen bellek performanslar› aras›n-
daki ayr›ma iflaret eder. Hat›rlama testleri, bilgiyi bellekte çok az ipucu ile olufltur-
may› gerektirir. Oysa tan›ma testlerinde sorulan sorular›n bizzat kendisi geri getir-
me için mükemmel bir ipucu oluflturur. Okullarda “klasik s›nav” dedi¤imiz s›nav-
lar birer hat›rlama testidir, çoktan seçmeli sorular› içeren test s›navlar ise birer ta-
n›ma testidir. Ö¤renciler, geri getirme kolayl›¤› yüzünden tan›ma testlerini daha
çok tercih ederler.

Belle¤i gelifltirme dendi¤inde hem k›sa süreli hem de uzun süreli belle¤i gelifl-
tiren koflullar› anlamak durumunday›z. Ancak k›sa süreli belle¤i gelifltirme projele-
ri daha oldukça yenidir. K›sa süreli bellek bölümünde gördü¤ümüz kümeleme
yöntemini kullanarak k›sa süreli belle¤in kapasitesini artt›rma giriflimleri mevcut-
tur. Oysa uzun süreli belle¤i gelifltirmek için uzun zamandan beri çal›fl›lmaktad›r.
Ayr›ca belle¤i gelifltirme konusu, hem kodlaman›n hem de geri getirmenin etkinli-
¤ini artt›rmay› kapsamaktad›r. 

Kodlamada Özümleme ve ‹mgeleme 
Uzun süreli bellekte, hat›rlayaca¤›n›z gibi, bilgiyi özümleyerek kodlaman›n belir-
gin bir üstünlü¤ü söz konusudur. Özümleme, bilgiyi olabildi¤ince geniflleterek
uzun süreli belle¤e yerlefltirmeye olanak tan›yan bir stratejidir. Kodlama bölümün-
de yaz›lanlara ek olarak burada baflka bir özümleme stratejisinden daha söz ede-
biliriz. Geri getirme etkinli¤ini artt›rmak üzere, olabildi¤ince özümleyici bir kodla-
ma yapmak için verilen sözel materyali sorular eflli¤inde okuyabilirsiniz. Örne¤in
diyelim ki “domuz gribi” konusunda bir makale okuyorsunuz. “Domuz gribinin
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olas› ç›k›fl nedenlerine ait görüfller nelerdir”, “hastal›¤›n ay›rt edici belirtileri neler-
dir”, “hangi aflamada tedavi edilebilir, hangi aflamada tedavi olana¤› azal›r”, “bulafl-
ma yollar› nelerdir”, “salg›n olmas› halinde, beklenen salg›n›n boyutlar› nedir”, “ne
tür önlemler al›nabilir” gibi pek çok soru çerçevesinde makaleyi uzun süreli belle-
¤inize etkin bir biçimde kodlayabilirsiniz. 

Di¤er bir bellek gelifltirme yöntemi, gene özümleme ba¤lam›nda bu kez görsel
imge yaratmayla iliflkilendirilmiflti. “Masay› tekmeleyen at” örne¤ini hat›rlayacak
olursan›z, bu yöntem, birbiriyle iliflkisiz sözcükleri görsel imgeleme arac›l›¤›yla bir
bütünlük içinde, anlam yaratarak kodlanmas›na dayanmaktayd›. Burada bununla
iliflkili iki özel yöntem sözkonusu edilecektir: lokus (yer) yöntemi ve anahtar söz-
cük yöntemi. Lokus yönteminde, birbiriyle iliflkisiz sözcüklerde oldu¤u gibi, rast-
gele verilmifl bir materyali bir s›raya, düzene koyarak belle¤i etkin hale getirebilir-
siniz. Örne¤in elinizde ezberlemeniz gereken bir al›flverifl listesi var. Ev de sizin
çok iyi bildi¤iniz bir mekan. Kafan›zda evin içinde dolafl›rken salon kap›s›na as›l-
m›fl sucuk, televizyonun üzerinde duran yumurta, holdeki ask›l›¤a as›lm›fl ekmek
vb. gibi görsel imgeler yaratabilirsiniz. Evin içinde belirli bir yerden bafllatt›¤›n›z bu
zihinsel gezi, evin belirli bir yerinde bitti¤inde sizin de al›flverifl listeniz tamamlan-
m›fl olacakt›r. Art›k yapman›z gereken tek fley, markete gitti¤inizde evin içindeki
zihinsel geziyi bir kez de orada tekrarlamakt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard,
1995). 

Anahtar sözcük yöntemi, yabanc› dilde sözcük ö¤renilmesine yard›mc› olmas›
için gelifltirilmifl bir tekniktir. Diyelim ki ‹spanyolca ö¤renen bir ‹ngiliz, ‹spanyolca
ördek demek olan pato sözcü¤ünü ö¤-
renmek istiyor. Pato sözcü¤ü ses olarak,
‹ngilizce bir tür tencere demek olan “pot”
sözcü¤üne çok benzerdir. Bu kifli, pot
sözcü¤ünü anahtar sözcük olarak belir-
ler ve tencere ile örde¤i içeren görsel bir
imge yarat›r. Mesela kafas›na tencere ge-
çirmifl bir ördek imgesi olabilir (Bkz. fie-
kil 7.2). Asl›nda ne kadar al›fl›lmad›k, saç-
ma ya da komik imgelem yarat›l›rsa ha-
t›rlama olas›l›¤›n› o kadar artt›rm›fl oluruz.
‹spanyolca pato sözcü¤ünün anlam›n› hat›rlamak için, önce pot sözcü¤ünü geri
getirilmeli, sonra bunun ördekle ba¤lant›s›n› kuran imge geri getirilmelidir.

Bilginin Örgütlenmesi 
Asl›nda Aristo’dan beri bilginin zihinde nas›l örgütlendi¤i konusu merak edilegel-
mifltir. Günümüzde biliflsel psikologlar uzun süreli bellekte, kavramlar›n, birbirle-
rine ça¤r›fl›mlarla ba¤lanan bir a¤ oluflturdu¤unu düflünmektedirler. Bir a¤dan bir
kavram› düflünmeniz, o kavramla güçlü ça¤r›fl›m ba¤› olan baflka bir kavram› da
harekete geçirecek, yani o kavram›n hat›rlanmas›na yol açacakt›r (Gray, 1999). 

Uzun süreli bellekte örgütleme ilkesi olarak kategorilere dayanmaktay›z. ‹lk
önce geri getirmek istedi¤imiz bilginin ait oldu¤u kategoriye ulaflmak ve sonra o
bilgiyi geri getirmek çok daha kolayd›r. Kiraz› hat›rlamam›z gerekti¤inde meyve
kategorisine, kanaryay› hat›rlamak istedi¤imiz zaman kufl kategorisine ulaflmam›z
gerekir. Bunlar da “yiyecekler” ve “hayvanlar” olarak daha üst kategorilere ba¤lan-
d›klar›ndan, ilk önce en üst kategorilere ulaflarak, oradan kufl ve meyve kategori-
lerine geçmemiz gerekir. Farkedilece¤i üzere bilgi, zihnimizde bir piramit gibi hi-
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yerarflik biçimde örgütlenir. Hiyerarflik örgütleme ile ilgili bir deneyde, deneklere
bir listedeki sözcükler a¤aç gibi hiyerarflik bir düzen içinde verilmifl, di¤er bir grup
dene¤e ise ayn› sözcük listesi rastgele bir biçimde sunulmufltur. Hiyerarflik olarak
örgütlenen sözcüklerin %65’i hat›rlan›rken, rastgele verilen sözcüklerin sadece
%19’u hat›rlanm›flt›r. Büyük olas›l›kla uzun süreli bellekten geri getirme bir arama
sürecini gerekli k›lmakta ve ve hiyerarflik örgütlenme de bu arama sürecini kolay-
laflt›rmaktad›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Siz de örne¤in bu ünite gibi uzun bir metni hiyerarflik biçimde örgütleyerek,
geri getirmeyi kolaylaflt›rabilirsiniz. Asl›nda bu tür metinlerin zaten kendi içinde ör-
gütlenmifl materyaller oldu¤u öne sürülüp ayr›ca bir örgütleme yapman›n gerekli
olup olmad›¤› tart›fl›labilir. Ancak gene de böyle uzun bir metinde geri getirme
zorlu¤u yaflamak, özellikle de hat›rlama testinde çok mümkündür. Örne¤in görsel
imge yaratman›n belle¤e yard›mc› oldu¤unu hat›rlayabilirsiniz ama bunu hat›rla-
man›z size k›sa süreli bellekte iflitsel kodlama hakk›nda bir fikir vermeyecektir.
Oysa her ikisi de kodlama bafll›¤› alt›nda ele al›nan olgulard›r. Böyle bir metinde
tek tek bilgiler aras›nda ba¤ kurman›n iyi bir yolu, bafll›k ve alt bafll›klar› hiyerar-
flik bir biçimde örgütlemek olabilir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Ba¤lamsal Bellek
Kütüphanede oturmufl ders çal›flt›¤›n›z› farzedin. Siz bilinçli olarak önünüzdeki
materyali ö¤reniyor olsan›z bile, büyük olas›l›kla bilinçsiz bir biçimde çevrenizle il-
gili rastgele bilgiyi de belle¤inize depolamaktas›n›z. Söz konusu olan oturdu¤unuz
masan›n pozisyonu, salonun ald›¤› ›fl›k miktar›, kütüphanenin kokusu gibi d›flsal
ipuçlar›d›r. Daha sonra günün ayn› saatinde ayn› yere oturdu¤unuzda bu tür fizik-
sel çevreye iliflkin rastgele minik ipuçlar› orada ö¤rendi¤iniz bilgiyi daha kolay ha-
t›rlaman›z› sa¤layacakt›r. Ba¤lamsal belle¤in çal›flma ilkesi, bilginin ö¤renilmesinde
ve geri getirilmesinde ayn› mekansal ipuçlar›n› kullanmas›d›r. Bu ilkeden yola ç›-
karak, örne¤in psikoloji dersinizi ald›¤›n›z ayn› s›n›fta psikoloji s›nav›na girerseniz,
bilgiyi geri getirme flans›n›z›n daha yüksek oldu¤u söylenebilir. Ayn› ilkeyi tersin-
den de düflünebilirsiniz. E¤er ö¤renme ve geri getirme ortam› farkl› ise, belle¤in
ba¤lamsal özelli¤inden yararlanamazs›n›z. Mesela okulda girece¤iniz s›nav için ka-
fede ders çal›fl›yorsan›z, ba¤lamsal ipuçlar›ndan yararlanman›z mümkün de¤ildir.

Ayr›ca ba¤lamsal belle¤e ba¤l› olarak geri getirme kolayl›¤› yaflamak için her
durumda fiziksel olarak ayn› mekana gitmemiz olanakl› de¤ildir. ‹lkokuldaki s›n›-
f›m›z› ziyaret etti¤imizde, daha önce ad›n› hat›rlamad›¤›m›z bir arkadafl›m›z›n ad›-
n› hat›rlayabiliriz ve buna flafl›rabiliriz de. Ama arkadafl›m›z›n ad›n› hat›rlamak için
illa ilkokula gitmemiz mümkün olmayabilir. Bu durumda, zihinsel olarak ayn› fi-
ziksel ortam› düflünmeye çal›flarak, ba¤lamsal bellekten yararlanmay› umabiliriz
(Uba ve Huang, 1999). 

Ö¤rencilerin girecekleri s›nav ortam›na benzer bir ortamda s›nava haz›rlanmalar› ba¤-
lamsal belleklerini kullanmalar› aç›s›ndan önemlidir. Sosyo-ekonomik düzey farkl›l›kla-
r›yla iliflkilendirerek düflündü¤ünüzde, bu saptaman›n önemi nedir, tart›fl›n›z. 

Duygusal ve Biyolojik Durum
Duygusal ya da biyolojik durum bellek performans›n› etkileyen içsel ipuçlar›d›r.
Bu içsel ipuçlar› uzun süreli bellekten bilgiyi geri getirmede tetikleyici bir iflleve sa-
hiptirler. Belirgin bir duygu durumu içindeyken ya da biyolojik olarak uyar›lm›fl bir
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durumdayken (mesela açken) bir ö¤renme içindeyseniz, ayn› içsel duruma geri
dönmek bilgiyi geri getirmeye yard›mc› olabilir. 

‹çsel, biyolojik ipuçlar› geri getirmede bir iflaret levhas› gibi yönlendiricilik iflle-
vi görebilirler. Örne¤in, bir alkolik alkollüyken içkisini saklad›¤› yeri ay›kken bu-
lamayabilir. Ama tekrar alkol ald›¤›nda, içkisini saklad›¤› yeri kolayca bulabilir
(Uba ve Huang, 1999).

Uzun süreli bellekten bilgiyi geri ça¤›rma salt biliflsel bir ifllem de¤ildir. Asl›nda
bu sürece her zaman efllik eden bir duygu durumundan bahsedebiliriz. Duygula-
r›n uzun süreli bellekten bilgiyi geri ça¤›rmada nas›l bir ifllevi olaca¤› sorusuna ol-
dukça çeflitli cevaplar verilmektedir. Duygular› bellek performans›n› en az dört fle-
kilde etkileyebilece¤i belirtilmektedir. ‹lk olarak ister olumlu olsun ister olumsuz
olsun belirgin bir duygu durum içinde olmam›z duygusal olarak nötr oldu¤umuz
zamanlara göre bilgiyi geri getirmede daha etkilidir. Yani bizi üzen, sevindiren ya
da heyecanland›ran olaylar› daha çok düflünürüz, arkadafllar›m›za anlatarak daha
çok tekrarlar›z ve böylece muhtemelen sözkonusu bilgiyi belle¤imizde daha iyi ör-
gütleriz. ‹kinci olarak, olumsuz duygu durumlar›n›n bellekten geri getirmeyi engel-
ledi¤i ifade edilmektedir. S›nav kayg›s› bunun için çok iyi bir örnektir. E¤er kayg›
afl›r› miktarda artm›flsa, bellekten gerigetirmeniz gereken bilgi üzerinde bozucu bir
etki yapar. Psikologlar, kayg›n›n ya da afl›r› stresin do¤rudan bellek performans›n›
bozmad›¤›n› ama o anda geri getirilmesi gereken bilgiyle iliflkisiz düflünceleri te-
tikledi¤i için geri getirme baflar›s›zl›¤›na yol açt›¤›n› düflünmektedirler. Üniversite
s›nav›nda “ya yapamazsam”, “ya baflar›s›z olur, hiçbir üniversiteye girmezsem” gi-
bi olumsuz düflüncelerin istilas›na u¤ray›p s›nav sorular›na odaklanamayan ö¤ren-
cilerin durumu buna iyi bir örnektir. Üçüncü olarak, bafllang›çta belirtti¤imiz üze-
re, duygular›n ba¤lamsal özelli¤inden yararlanabiliriz. Yani bir materyali ö¤renir-
ken içinde bulundu¤umuz ayn› duygusal duruma girmeye çal›flarak bilgiyi geri ge-
tirmeye çal›flabiliriz. Bilgiyi kodlama s›ras›nda bask›n olan duygu ile geri ça¤›rma
s›ras›nda bask›n olan duygu ayn› oldu¤unda, bilgiyi hat›rlama olas›l›¤› artmaktad›r.
Son olarak; flimdiye kadar söylenilerden farkl› bir duygu durum ve bellek iliflkisi
sözkonusu edilebilir. Bu, Freud’un bilinçd›fl› dinamiklere dayand›rd›¤› bast›rma
kavram›d›r. Bast›rma, çocuklukta yaflan›lan travmatik duygular yüzünden, yaflan›-
lan an›n›n bellekten tamamen uzaklaflt›r›lmas›, bilince ç›kmas›n›n engellenmesidir.
Bast›rma, geri ça¤›rman›n baflar›s›zl›¤› sonucunda gerçekleflti¤i için bast›rma ad›n›
al›r. Yani flimdiye kadar bahsedilen durumlardan oldukça farkl› bir biçimde aktif
olarak bilgiyi geri ça¤›rmaya yönelik bir direnç mevcuttur (Atkinson, Atkinson ve
Hilgard, 1995).
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Belle¤in evrelerini ve türlerini tan›mlamak.

Bilgi iflleme modeline göre belle¤i inceleyen bi-
liflsel psikologlar belle¤in aktif bir flekilde üç ev-
rede kuruldu¤unu ileri sürerler: Kodlama, sakla-
ma ve geri getirme. Kodlama, zihinsel sisteme gi-
rifl yapan uyar›c›lar›n ya da bilginin bellek siste-
minde iflleme girebilmesi için gerekli olan bir
temsil formuna dönüfltürülmesidir. Zihinsel bir
temsil sistemine dönüfltürülmeyen bilginin bel-
lekte saklanmas› ve sonradan hat›rlanmas› müm-
kün de¤ildir. Saklama, kodlanan bilginin o anda-
ki ve daha sonraki kullan›mlar› için korunmas›
ifllemidir. Bilgi ya geçici olarak saklan›r ya da da-
ha uzun süreli bir biçimde saklan›r. Son evre ise,
bilgiyi bellekten geri getirme evresi yani hat›rla-
ma evresidir. Daha önce saklad›¤›m›z bilgiye ih-
tiyaç duydu¤umuzda, bilgiyi bellekten aray›p
bulma, geri getirme ifllemidir. Bellekle ilgili çal›fl-
malar belle¤in saniyelerden uzun y›llara kadar
de¤iflebilen sürelerde bilgiyi tuttu¤unu ve baz›
durumlarda farkl› amaçlarla kodlama, saklama
ve geri getirme evrelerinin gerçekleflti¤ini bul-
mufllard›r. Bu yüzden belle¤i temel olarak iki alt
sistem olarak kuramsallaflt›rm›fllard›r. Buna göre
duyusal kay›ttan geçen bilgi önce k›sa süreli bel-
le¤e ve daha uzun süre kullan›m için uzun süre-
li belle¤e geçmektedir. K›sa süreli bellek, kapa-
sitesi ve saklama süresi s›n›rl› olan aktif bir bel-
lek sistemidir. Uzun süreli bellek ise bilgi tutma
kapasitesi s›n›rs›z, çok uzun süreler bilgiyi sakla-
yabilen ve aktif olmayan bir bellek sistemidir. 

K›sa süreli belle¤in do¤as›n› ve nas›l çal›flt›¤›n›

aç›klamak.

Çal›flan bellek olarak adland›r›lan k›sa süreli bel-
lek, kapasitesi s›n›rl› bir sistemdir. Ortalama 7 bi-
rim bilgiyi yaklafl›k 20-30 saniye tutar. Buradaki
bilgi tekrarlanmazsa, sisteme sonradan gelen bil-
gilerin zorlamas›yla, bilgi sistemden ç›kar. E¤er
bilgiyi k›sa süreli bellekte daha uzun süre tutmak
istiyorsak bunu tekrar yoluyla yapabiliriz. Ya da
uzun süreli belle¤e kodlamak amac›yla da özüm-
leyici tekrar yap›labilir. K›sa süreli belle¤in kapa-
sitesini artt›rmak için bilgiyi kümeleyebiliriz, ya-
ni bilgiyi anlaml› bir biçimde daha genifl katego-
riler haline getiririz. Harfleri anlaml› biçimde kü-

meleyip sözcük, sözcükleri anlaml› biçimde kü-
meleyerek cümle haline getirebiliriz. Bu durum-
da k›sa süreli bellek ayn› anda yedi cümleyi tu-
tabilir. Ayr›ca k›sa süreli belle¤e gelen bilgi her
formda kodlanabilir ama iflitsel kodun daha bas-
k›n oldu¤una dair kan›tlar mevcuttur.

Uzun süreli belle¤in do¤as›n› ve nas›l çal›flt›¤›n›

aç›klamak.

Bilgi iflleme modeline göre uzun süreli bellek,
kullan›lmay› bekleyen kitaplarla dolu bir kütüp-
hane gibi, bilgileri saklayan büyük bir depoya
benzer. Hayat›m›zdaki tüm bilgileri, hayat boyu
saklad›¤›m›z bir depodur bu. Uzun süreli bellek,
aç›k bellek ve örtük bellek olarak ikiye ayr›labi-
lir. Aç›k bellek isteyerek, niyetli bir biçimde sak-
lad›¤›m›z ve hat›rlad›¤›m›z bilgilerden oluflur.
Belle¤imizin bilinçli k›sm›d›r. Aç›k belle¤i de ken-
di içinde semantik bellek ve episodik bellek ola-
rak iki türde inceleyebiliriz. Semantik bellek ye-
re ve kifliye ba¤l› olmayan genel bilgi türünü içe-
ren bellektir. Örne¤in günefl sistemine dair bilgi-
miz bu bellek türüne girer. Di¤er yandan episo-
dik bellek kendimiz için anlaml› olan olaylarla il-
gili bilgileri içeren bellek türüdür. Daima yer ve
zamanla iliflkilidir. Örtük bellek ise bilinçd›fl› bel-
le¤imizdir. Burada istenilmedi¤i ya da niyetlenil-
medi¤i halde sisteme giren, saklanan ve hat›rla-
nan bilgiler mevcuttur. Örtük belle¤in bir türü
prosedürel bellektir. Yüzme, tenis oynama, flark›
söyleme gibi performansa dayal› aktiviteleri içe-
ren belelk türüdür. Baz› amnezi vakalar›nda aç›k
bellek kayb›na karfl›l›k örtük belle¤in korundu-
¤u görülmüfltür. 
Uzun süreli bellek de k›sa süreli bellek gibi kod-
lama, saklama ve geri getirme olmak üzere üç
evrede kurulur. Uzun süreli bellekte bask›n kod-
lama biçiminin anlama dayal› kodlama oldu¤u
gösterilmifltir. Bu yüzden uzun süreli bellek bil-
ginin orijinalini bire bir temsil etmez, sadece te-
mel mesaj› kodlar ve saklar. Görsel kodlama, ko-
ku ve di¤er duyusal formlarda da kodlama yap›-
labilir. Ama anlama ba¤l› olarak yap›lan kodla-
man›n özellikle de özümleyerek tekrar etmenin
uzun süreli bellekteki kodlamada çok etkili ol-
du¤u ifade edilmektedir. Uzun süreli bellekte
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saklama ve geri getirme birlikte ele al›nmaktad›r.
Zira bu bellekteki problemin saklama problemi
mi yoksa geri getirme problemi mi oldu¤u ay›rt
edilememektedir. Ancak biliflsel psikologlar geri
getirme probleminin nedenlerini ve geri getirme-
yi etkili bir biçimde gelifltirecek yollar› araflt›r-
maktad›rlar. Geri getirme baflar›s›zl›¤›n›n bozucu
etkiden kaynaklanabilece¤i düflünülmektedir.
Yani, bir materyal kendisinden önce ya da ken-
disinden sonra ö¤renilen materyalin bozucu et-
kisine maruz kald›¤› için biz o materyali hat›rla-
makta güçlük çekeriz. Di¤er yandan çeflitli geri
getirme ipuçlar›n› kullanarak bellek performans›
gelifltirilebilir. Ama bu yap›lsa bile, unutma olgu-
sunun sadece geri getirme baflar›s›zl›¤› olarak gö-
rülmesi çok anlaml› de¤ildir.

Belle¤i gelifltirme yollar›n› saptamak.

Belle¤i gelifltirme hem k›sa süreli belle¤i hem de
uzun süreli belle¤i kurma evrelerinin tümü için
söz konusu edilebilir. K›sa süreli belle¤i gelifltir-
me yollar› hakk›nda çal›flmalar çok yenidir. Oysa
uzun süreli bellekte bu çal›flmalar daha uzun sü-
reden beri yap›ld›¤› için bir bilgi birikimi mev-
cuttur. Uzun süreli bellekte anlama dayal› etkin
bir kodlama yapabilmek için özümlemenin
önemli oldu¤u vurgulanm›flt›. Özümleme yolla-
r›ndan biri de uzun bir sözel metni soru sorarak
okumakt›r. Sorulan sorulara metinde cevap ara-
mak daha etkili bir kodlamaya yol açacakt›r. Ay-
r›ca kodlamada anlam yaratmak üzere imgele-
min kullan›ld›¤› lokus ve anahtar sözcük gibi tek-
nik yöntemler mevcuttur. Di¤er yandan saklama
ve geri getirme evreleri için, bilgiyi iyi bir flekil-
de örgütlemek iyi sonuçlar vermektedir. Özellik-
le hiyerarflik örgütlenmenin etkili oldu¤u göste-
rilmifltir. Geri getirmede etkili baflka bir yöntem
ba¤lamsal bellektir. Bir materyali ö¤renme ba¤-
lam›nda hat›rlamak, yani ba¤lamsal ipuçlar›n›
kullanmak bellek performans›n› artt›rmaktad›r.
Son olarak içinde bulundu¤umuz biyolojik ve
duygu durumu da geri getirmeyi baz› durumlar-
da olumlu etkilemekte ama baz› durumlarda bel-
lek performans›n› düflürmektedir. 
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1. Rehberden al›nan bir telefon numaras›n›n 3224516
oldu¤u farzedilirse bu numaray› rehberden bulduktan
sonra ve telefon tufllar›na basmadan hemen önce 322
45 16 fleklinde üç haneye bölerek zihinde tutmaya ça-
l›flma afla¤›dakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

a. Uzun süreli bellekte unutmay› önlemek
b. K›sa süreli belle¤in kapasitesini etkin kullanmak
c. Uzun süreli bellekte bilgiyi örgütlemek
d. Uzun süreli belle¤in kapasitesini etkin kullanmak
e. K›sa süreli bellekte bilgiyi görsel olarak kodlamak

2. Bazen çok iyi bilindi¤inden emin olunan bir fleyi, ya
da bir kiflinin ad› hat›rlanmakta güçlük çekilir. Yukar›daki
durum afla¤›dakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

a. K›sa süreli bellekten bilginin kaybolmas›
b. K›sa süreli bellekten bilgiyi getirememe
c. Uzun süreli bellekten bilginin kaybolmas›
d. Uzun süreli bellekten bilgiyi geri getirememe
e. K›sa süreli bellekte bilginin iyi kodlanmamas›

3. Yeni bir eve tafl›nd›ktan bir süre sonra, art›k eski
evin adresini hat›rlamakta zorluk çekilmesi afla¤›daki-
lerden hangisine bir örnektir?

a. Bast›rma 
b. ‹leriye do¤ru bozucu etki
c. Geriye do¤ru bozucu etki 
d. Uzun süreli bellekten bilginin kaybolmas›
e. Bilgiyi özümleyememe

4. I. Bilginin isteyerek/niyetlenerek hat›rland›¤› bel-
lek türüdür.

II. Olgusal gerçekleri ve genel bilgileri içerir.
Bu iki özellikle tan›mlanabilecek bellek türü afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Örtük bellek
b. K›sa süreli bellek
c. Prosedürel bellek
d. Episodik bellek
e. Semantik bellek

5. Bir bellek testinde “bal, sal, mal, fal” gibi sözcükleri
do¤ru olarak hat›rlamak, “bar, cam, gün, kufl” gibi söz-
cükleri do¤ru olarak hat›rlamaktan daha zordur.
Yukar›daki gibi bir bulgu afla¤›daki olgulardan hangisi
için bir kan›tt›r?

a. K›sa süreli bellekte bilginin iflitsel olarak kod-
land›¤›na 

b. K›sa süreli bellekte bilginin görsel olarak kod-
land›¤›na

c. Uzun süreli bellekte kodlaman›n kafiye yoluyla
yap›ld›¤›na

d. Uzun süreli bellekte bilginin anlam temelinde
kodland›¤›na

e. Uzun süreli bellekte birbirine benzer seslerin
bozucu etkisi oldu¤una

6. Afla¤›dakilerden hangisi prosedürel belle¤e ait bir
özelliktir?

a. Bafl›m›zdan geçen kiflisel olaylar›n an›lar›n›
içerir.

b. ‹çerdi¤i bilgiyi performansa dökmek, söyle-
mekten kolayd›r. 

c. Aç›k belle¤in bir alt türüdür.
d. ‹steyerek ve niyetlenerek hat›rlanan bir bellek

türüdür.
e. Hem hat›rlama hem de tan›ma testleriyle ölçü-

lebilir. 

7. Uzun süreli bellekten bilgiyi geri getirme baflar›s›zl›-
¤› bir problem olmas›na karfl›n bunun “problem” say›-
lamayaca¤›, tam da bilgiyi geri getirmemeyi hedefleyen
istisnai durum afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹leriye do¤ru bozucu etki
b. Ba¤lamsal ipuçlar›n›n yoklu¤u
c. Bast›rma
d. Amnezi
e. Geriye do¤ru bozucu etki

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi k›sa süreli bellekte sak-
lama ve geri getirme süreçleriyle ilgili de¤ildir?

a. Bilgiyi 30 saniyeden uzun tutmak için çaba gös-
termek gerekir.

b. Çaba gösterilmezse, bilgi bellek sisteminden ta-
mamen ç›kar.

c. Bilgiyi normalden daha uzun süre tutmak için
tekrarlamak gerekir.

d. Ba¤lam, bilgiyi geri getirmede etkili bir ipucudur. 
e. Bilgi kendinden sonra gelen bilginin bozucu et-

kisine maruz kal›r.

9. S›nav kayg›s›n›n bellek üzerindeki etkisi için afla¤›-
dakilerden hangisi söylenebilir? 

a. ‹çsel biyolojik bir ipucu olarak ifllev görür. 
b. Geri getirme baflar›s›zl›¤›na yol açar.
c. Bellek performans›n› artt›r›c› etki yapar.
d. Ba¤lamsal ipucu olarak ifllev görür.
e. Örtük bellek üzerinde etkilidir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi uzun süreli belle¤i tan›mla-
yan bir özelliktir? 

a. Bilgiyi saklama süresinin s›n›rs›z olmas› 
b. ‹flitsel kodlaman›n bask›n olmas› 
c. Bilgi saklama kapasitesinin s›n›rl› olmas›
d. Bilginin tamamen unutulabilmesi
e. Aktif bir bellek sistemi olmas›

Bofluna dememifller, haf›za-i befler nisyan ile

maluldür 

9 fiubat 2009 Pazartesi, 00:46 AÇIK GÖRÜfi

Hat›rlamak ve unutmak insano¤lunun en kendili¤inden
eylemi... Tarihler, felsefeler, bilimler bu iki eylemle bir-
likte varolup flekillenir. Hollanda Groningen Üniversi-
tesi’nden Psikoloji Tarihi ve Teorisi ö¤retim üyesi Dou-
we Draaisma, insan ve hayat ad›na vard›¤› sonucu flu
sözcüklerle aç›kl›yor: ‘Her ne kadar bellek unutmaya
programl› ise de hat›rlanacak bir hayat› dolu dolu yafla-
mak gerek.’ 
‹ktidar, bireyle iliflkisini unutmak ve hat›rlamak üzerine
kuruyor. Yani unutulmas› gerekenleri unutan, hat›rla-
mas› gerekti¤i kadar›n› akl›nda tutanlar tebaa k›l›nmak
ile ‘bilinçli’ seçmen aras›ndaki düzlem üzerinde katego-
rik olarak yerlerini al›yor. Hollandal› psikoloji tarihçisi
Douwe Draaisma, belle¤in d›flar›dan gelen etki ve mü-
dahalelere pek de al›flk›n olmad›¤›n› söylerken elbette
d›fl müdahalelerin de hat›rlay›p unutma noktas›nda bi-
linç düzeyinde kavrayamayaca¤›m›z bambaflka etki ve
de¤iflimlere de aç›k oldu¤unu vurguluyor. ‹ktidar çok-
lukla bireyin unutmas›n› ister... Elbette savurup durdu-
¤u bofl vaadleri, çektirdi¤i ac›lar›, her bir bireyin çok
aziz olan hayatlar›n›n kendisi taraf›ndan heder edilmifl
olmas›n›. 
Ama iktidar›n da yan›ld›¤› bir nokta vard›r. Draaisma,
bellekte her fleyin bir kopyas›yla birlikte depoland›¤›n›
söylüyor. Ac› çeken, örselenen, hayat› hiçe say›lan bire-
yin belle¤inden ‘bafl›bofl bir köpek’ edas›yla hat›ralar
umulmad›k bir anda bilinç düzeyine ç›kar ve bir iktida-
r›n daha defterinin dürülme süreci bafllar. 
Douwe Draaisma ile geçti¤imiz aylarda Türkçede ‘Yafl-
land›kça Hayat Neden Çabuk Geçer’ ad›yla yay›nlanan
kitab› vesilesiyle hat›rlay›p unutmaya dair bir söylefli
gerçeklefltirdik. 

RÖPORTAJ: SONER CAN
Psikoloji edebiyat› hep beslemifltir. Kitab›n›zda,
yaz›nsal yönünüzün güçlü oldu¤unu kulland›¤›n›z
örneklerden anl›yoruz. Bu size özel bir durum

Yaflam›n ‹çinden

“
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mu, yoksa psikologlar yaz›nsal hayatla da yak›n-
dan ilgilenmeli midir?
Psikologlar›n duygu, karakter, haf›za gibi konularda
edebi anlat›mlara (aç›klamalara) niçin bu kadar az at›f-
ta bulunduklar›n› hiç anlamam›fl›md›r. Bunu ilk kez Wil-
liam James yapt› ancak bu 19. yüzy›ldayd›. Yazarlar,
birçok insan›n derinlerinde yank›lanan duygulara yö-
nelik sismik bir duyarl›l›¤a sahiptir. Ancak ço¤u bunu
kayda geçirmeyi baflaramaz. Yazarlar ayr›ca bunlara da-
ha iyi bir aç›klama getirebilir. Charles Dickens’›n ‘déj...
vu’ durumunu betimleyifli, birçok bilimsel tariften daha
iyidir. Proust’un koku ve haf›za aras›ndaki ba¤lant›y›
izah› da, kesinlikle deneysel aç›klamalar›n üstündedir. 

Bellek söz dinlemez
‹ki kitab›n›z da k›sa sürede birçok dile çevrildi. Bi-
limsel kitaplar için bir flans bu. Her insan›n merak
edebilece¤i sorulara cevap ar›yorsunuz. Ortalama
insan›n merak› ile bilimsel merak örtüflebiliyor mu?
Asl›na bakarsan›z ben kendimi ‘ortalama okur’ olarak
kullan›yorum. Her zaman, bana ilginç gelen sorular›...
‘Fotografik haf›za gerçekten var m›d›r’, ‘Ani ve ölümcül
tehlike alt›ndayken haf›zan›z geçmifl yaflant›n›zdan gö-
rüntüleri canland›r›r m›’ ya da ‘Neden 3 yafl›ndan önce-
ki çocuklar neredeyse hiçbir fleyi hat›rlam›yor?’ gibi çet-
refilli konular› zaten kendim merak ediyordum ve in-
sanlar›n ço¤unun da bu sorularla bo¤ufltu¤unu ve ce-
vaplar›n› arad›¤›n› öngördüm. Bunun do¤ru oldu¤u da
iki kitab›ma gösterilen ilgiyle ortaya ç›kt›. 

Haf›zay› ‘bafl›na buyruk bir köpek’ olarak nitelen-
diriyor, neyi hat›rlay›p neyi unutaca¤›na kendisi-
nin karar verdi¤ini söylüyorsunuz. ‹nsano¤lu onu
asla yönetemeyecek mi?
Korkar›m hay›r. Ve muhtemelen haf›zan›za hükmetmek
iyi bir fley olmazd›. Haf›za, insano¤lunun mükemmelli-
¤e giden geliflim çizgisinde belirli bir amaç için biçim-
lendirmifltir: Gelecekteki tehlikelerden korumak. Kendi
haf›zam›za hükmediyor olsak, afla¤›lanmalar, kazalar,
travmatik deneyimler, yap›lan aptalca hatalar ve benze-
ri ac› hat›ralar›, müstakbel tehlikelerden sak›nmakta çok
yararl› olsalar da, haf›zam›zdan atard›k. fiöyle düflünün:
fiayet size ac› veren hat›ralar› silerseniz bunlar› tekrarla-
ma riskiyle yüz yüze kal›rs›n›z. Jim Carrey ve Kate Wins-
lett’in oynad›¤› ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’
filmini hat›rlay›n: Bafl roldeki iki kifli aflk iliflkilerine da-
ir hat›ralar› siliyorlar, sonuçta tekrar afl›k oluyorlar ve
ikinci defa ayr›l›yorlar. 

Kaynak: http://www.stargazete.com/acikgorus/bosuna-
dememisler-hafiza-i-beser-nisyan-ile-maluldur-haber-
167809.htm

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›sa Süreli Bellek” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzun Süreli Bellekte kodla-
ma, saklama ve geri getirme” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzun Süreli Bellekte kodla-
ma, saklama ve geri getirme” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzun Süreli Bellek Türleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›sa Süreli Bellek” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzun Süreli Bellek Türleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygusal ve Biyolojik Du-
rum” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›sa Süreli Bellek” bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygusal ve Biyolojik Du-
rum” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uzun Süreli Bellekte Kod-
lama, Saklama ve Geri Getirme” bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz.
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1577.  Ünite  -  Bel lek

S›ra Sizde 1

Baz› insanlar “bir resme k›sa bir süre göz at›p resim or-
tadan kald›r›ld›¤›nda, hala bu resmin imgesini gözleri-
nin önünde görürler”. ‹mgeyi, birkaç dakika kadar uzun-
ca bir süre ak›llar›nda tutabilir, gözden geçirebilir ve
ayr›nt›lar›na kadar anlatabilirler. Böyle kiflilerin “foto¤-
rafs› belle¤e” veya psikologlar›n kulland›¤› terimle fo-

to¤rafs› imgeleme sahip olduklar› söylenir. Foto¤rafs›
imgeleme çok ender rastlan›r. Çocuklarla yap›lan çal›fl-
malar, çocuklar›n yaln›zca %5’inde görsel imgelerin 30
saniyeden daha uzun süre tutulabildi¤i ve ince ayr›nt›-
lar› içerdi¤i belirtilmifltir. Ancak araflt›rmalar, ergenlik-
ten sonra foto¤rafs› imgeleme sahip çok daha az say›da
insan oldu¤unu göstermektedir (Atkinson, Atkinson ve
Hilgard, 1995; s. 312). 

S›ra Sizde 2

1930’lar›n bafl›ndan beri Sir Frederick Bartlett, uzun sü-
reli belle¤in zaman içinde nas›l de¤iflti¤i yolundaki ça-
l›flmalara öncülük etmifltir. Bartlett, insanlar›n geçen za-
mana ba¤l› olarak an›lar›n›n “yeniden yap›land›r›ld›¤›-
n›” öne sürmüfltür. ‹nsanlar fark›nda olmadan geçmiflte
meydana gelmifl olaylara yönelik an›lar›n›, flu an sahip
olduklar› veya tercih ettikleri imgelere uyduracak flekil-
de yeniden yap›land›r›rlar. Bir olaya iliflkin birilerine
öykü anlatt›¤›n›zda, bu öykünün ayr›nt›lar›nda bilinçsiz
olarak ince de¤ifliklikler yapabilirsiniz; örne¤in, belki
kendinizi o olayda oldu¤undan daha makul biri olarak
düflünmek isteyebilirsiniz. Yapt›¤›n›z bu de¤ifliklikleri
an›lar›n›z›n bir parças› olarak yeniden kodlars›n›z. Ba-
zen de bir yaflant›, dünya görüflümüze veya kendimize
uymad›¤› zaman bilinçsiz olarak onlar› uyarlama veya
hepsini belle¤imizden ç›karma e¤ilimi gösterebiliriz;
Freud bu e¤ilimi bast›rma olarak tan›mlam›flt›r (Morris,
2002; 261).

S›ra Sizde 3

Okul baflar›s›nda, evde ö¤rencilere sa¤lanan çal›flma
ortam›n›n önemli bir rolü vard›r. Bu saptamaya ba¤lam-
sal bellek aç›s›ndan da katk› yap›labilir. E¤er ö¤rencile-
re okuldakine benzer bir çal›flma ortam› yarat›labilirse,
belle¤in ba¤lam ipuçlar›ndan yararlanarak ö¤rencinin
baflar›s›n› artt›raca¤›n› ileri sürebiliriz. S›nav ortam›na
benzeyen bir ortam, sessiz ve çal›flmay› kolaylaflt›racak
imkanlar›n (masa, ›fl›k gibi fiziksel olanaklar ve gergin
olmayan bir aile ortam› gibi duygusal faktörler) sa¤lan-

mas› ile mümkündür. Sosyo-ekonomik düzeyi düflük
olan evlerde genellikle çocuklar kalabal›k bir ailede ya-
flamakta; bu da genellikle kendine ait bir oda, bir çal›fl-
ma masas› gibi olanaklardan yoksun kal›nmas› ve gü-
rültülü bir ortam demektir. Bu çocuklar›n en az›ndan
konumuz aç›s›ndan ba¤lamsal belle¤in sa¤lad›¤› avan-
tajdan yaralanmalar› çok zordur. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Düflüncenin yap› tafllar› olan kavramlar, imgeler ve dilin do¤as›n› aç›klayabilecek,
Problem çözme sürecinde kullan›lan stratejileri ve karfl›lafl›labilecek engelleri
saptayabilecek,
Zekaya yönelik farkl› yaklafl›mlar› karfl›laflt›rabilecek ve zekan›n nas›l belir-
lendi¤ini de¤erlendirebilecek,
Zeka ölçümündeki geliflmeleri özetleyebilecek;
Yarat›c›l›¤› zekadan ay›rt edebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Bilifl
• Algoritma
• Düflünce
• Kestirmeler
• Kavram
• Zihinsel kurulum

• Dil
• Zihinsel test
• Problem çözme
• Yarat›c›l›k
• Zeka
• Çoklu zeka

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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N

N
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Psikolojiye Girifl Bilifl ve Zihinsel
Yetenekler

• DÜfiÜNCE VE D‹L 
• PROBLEM ÇÖZME
• ZEKANIN DO⁄ASI
• Z‹H‹NSEL TESTLER
• YARATICILIK
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DÜfiÜNCE VE D‹L 
Bu ünitede genel olarak düflünme ve düflünmeyle ilgili süreçler (kavram, imgele-
me, problem çözme, dil vb.) ve bunun yan›s›ra temel zihinsel yetenek olarak ze-
ka ele al›nm›flt›r. Baflta düflünce olmak üzere zihne ait olan tüm olgular ve zihin-
sel ifllemlerin hepsi, bilifl terimiyle ifade edilir. Düflüncenin üç önemli yap› tafl›
kavramlar, imgeler ve dildir. Nesne ve olaylar› zihnimizde kendimize nas›l temsil
etti¤imizi anlamak için önce kavram ve imgelere odaklan›lacak; iletiflime geçti¤i-
mizde ise zihnimizde oluflturdu¤umuz temsilleri baflkalar›na aktarmam›z gerekece-
¤inden daha sonra da dile odaklan›lacakt›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Kavramlar ve ‹mgeler
Dünyadaki tüm nesnelerin her biri için ayr› ayr› sözcük bulmak durumunda kalsay-
d›k, devasa bir sözcük da¤arc›¤›m›z›n olmas› gerekirdi; bu mümkün de¤ildir, olsa
bile bu kadar sözcükle bafla ç›kacak bir biliflsel sistemimiz olmad›¤›ndan dünya bi-
zim için anlafl›lmas› zor bir yer olurdu. Oysa, aralar›nda belirli özellikleri paylaflan
nesneleri kavram ad› verilen kategoriler arac›l›¤›yla s›n›fland›rarak, nesneleri tekil
de¤il kategoriler halinde ele alma imkan› buluyoruz. Böylelikle dünyan›n karmafl›k-
l›¤›n› büyük ölçüde azaltm›fl oluyoruz. Örne¤in a¤aç bir kavramd›r. Topra¤a kök
salma, gövde, yaprak ve dallar› olma, dik durma gibi özellikleri paylaflan nesneleri
temsil eden bir kavramd›r. Yine, örne¤in köpek bir kavramd›r. Dört ayakl› olma, et
yeme, kurt ataya sahip olma ve havlama yetene¤i olma özelliklerini paylaflan tüm
hayvanlar› temsil eder (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993). 

Yukar›da örneklendi¤i gibi, kavramlar dünyay› basitlefltirmekle kalmaz, yeni
yaflant›lara anlam da kazand›r›rlar. Her yeni yaflant› için yeni bir kavram yaratma-
y›z. Tersine, varolan kavramlarla hareket ederiz ve yaflant›lar›m›z sonucu varolan
kavramlarda de¤ifliklikler yapar›z. Örne¤in “feminist” kavram›n›z olmas›na ra¤men
bugüne de¤in kendisini “feminist” olarak nitelendiren hiçbir kad›nla karfl›laflmam›fl
olabilirsiniz. Böyle bir kad›nla tan›flma f›rsat› bulduktan sonra, belki de feminist
kavram›n›zda de¤ifliklikler yapma gere¤i duyacaks›n›z. Ama sonuçta yeni yaflant›-
lar sizin için tamamen “yeni” olmayacakt›r. 

Nesne ya da kiflilerle ilgili kavramlar›m›z oldu¤u gibi, faaliyetlerle ilgili (örne-
¤in, bisiklete binme, yürüme); durumlarla ilgili (örne¤in, zengin olma ya da genç
olma) ve soyut durumlarla ilgili (örne¤in, adalet, demokrasi) kavramlar›m›z da
vard›r. Bir kavram› bilmek, kavram›n örne¤i olan tüm durum ya da nesnelerin or-

Bilifl ve Zihinsel Yetenekler

Bilifl: Bilginin kazan›lmas›
ve kullan›lmas›na yarayan
süreçlerdir.

Kavram: Nesneleri, insanlar›
ve yaflant›lar› s›n›flama
kategorileridir.



tak özelliklerini bilmek anlam›na geldi¤inden, kavramlar› tek bir kelimeyle ifade
etti¤imizde bu ortak özellikler hakk›nda bir fleyler ifade etmifl oluruz, bu da gün-
lük yaflamda iletiflim kurmam›z› kolaylaflt›ran bir faktördür. Ancak, iletiflimde ko-
layl›k sa¤lasa da, baz› durumlarda o kavram›n temsil etti¤i ortak özelliklerin tü-
münü tafl›mayan örnekler oldu¤unu da farkederiz. Örne¤in kufl kavram› uçan, yu-
murtlayan, kanatlar› olan ve c›v›ldayan özellikleri tafl›yan hayvanlar› temsil eder.
Oysa kufl oldu¤u halde uçamayan (devekuflu, penguen) ya da kufl oldu¤u halde
ötmeyen (tavuk, ördek vb.) örnekler vard›r. Bu tür kavramlar, olas›l›k içeren kav-
ramlard›r ve insanlarla ilgili olan kavramlar genellikle bu türdendir. Di¤er yan-
dan, ortak özelliklerin hepsini tafl›yan unsurlar›n temsil etti¤i kavramlara klasik
kavramlar denir. Kavram› oluflturan özellikleri bilmenin yan›s›ra kavramlar ara-
s›ndaki hiyerarflik ba¤lant›lar› da görmemiz gerekir. Örne¤in, tavuk kufl kavram›-
n›n bir üyesidir ve kufl da daha genifl olan hayvan kavram›n›n bir unsurudur.
Hayvan› da daha temel olarak canl›lar kavram› içine yerlefltirebiliriz (Atkinson,
Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Kavramlarla ilgili önemli sorulardan biri, onlar› nas›l oluflturdu¤umuzdur. Psi-
kologlar, kavramlar› nas›l oluflturdu¤umuza dair üç farkl› yaklafl›m gelifltirmifllerdir;
kritik özellikler modeli, prototip modeli ve örnek benzerli¤i modeli. Kritik özellik-
ler modeli, bir nesne, olay, kifli, ya da fikrin bir kavram taraf›ndan kapsanabilmesi
için belirli özelliklere sahip olmas› gerekti¤ini ileri sürer. Örne¤in, bir ›rkç›n›n, bafl-
kalar›na yönelik ›rk temelinde önyarg›lara sahip olmak, bir ›rk›n üyelerinin di¤er
›rklar›nkinden afla¤› oldu¤unu düflünmek ve di¤er ›rka yönelik sald›rgan bir dil
kullanmak gibi üç adet kritik özelli¤i oldu¤unu varsayal›m. Ve diyelim ki otobüs-
te farkl› etnik kökenden oldu¤u belli olan bir kad›na bir adam›n yapt›¤› nezaket-
siz bir davran›fla tan›k olduk. Bu durumda, bu kiflinin ›rkç› olup olmad›¤›na, bu
kritik özelliklere sahip mi sorusuna cevap arayarak karar veririz. E¤er sözkonusu
kiflinin bu özelliklere sahip oldu¤unu düflünürsek, onu ›rkç› olarak nitelendiririz.
Ama bazen bir kavram bir dizi kritik özellikle tan›mlanamayabilir. Örne¤in “ideal
efl” kavram›n›n içi, bireyden bireye çokça de¤iflebilen özelliklerle doldurulur. Bu
durumda kritik özellikler yaklafl›m› yetersiz kal›r (Uba ve Huang, 1999). 

Kavram oluflturmada alternatif bir yaklafl›m olarak prototip modeli ise prototipik
örnek fikrine dayan›r. Prototip, kategoriyi “iyi” temsil eden bir örnektir; yani kate-
gorinin en tipik üyesidir. Bir kategoriye ait bilgimizi, bellekte onun en tipik üyesi
üzerinden saklar›z. Böylece yeni bir uyaranla karfl›laflt›¤›m›zda, yeni uyaran› pro-
totiple karfl›laflt›r›r›z. Örne¤in bir ›rkç› prototipinin flöyle oldu¤unu varsayabiliriz:
Kendi ›rk› d›fl›ndakilerden nefret eden kiflidir, di¤er ›rk›n üyelerinin kendi ›rk›ndan
afla¤›da olduklar›n› varsayan kiflidir ve bir neo-nazi ya da Ku Klux Klan gibi ›rkç›
gruplar›n üyesi olan kiflidir. Yukar›daki örnekteki kiflinin, ›rkç› prototipine ne ka-
dar benzedi¤ini sorgular›z. E¤er kiflinin baz› özelliklerini benzetiyorsak o zaman o
kifliyi ›rkç› olarak niteleriz. E¤er hiçbir özelli¤ini benzetemiyorsak ›rkç› oldu¤unu
düflünmeyiz. Ancak baz› kategoriler o kadar belirsizdir ki prototipik bir örne¤ini
bulmak mümkün olmayabilir. Örne¤in aflk, erkeksilik gibi kategorilerdeki örnekle-
rin birtak›m özellikleri paylaflt›¤›n› iddia edebiliriz ama protipik bir aflk ya da er-
keksilik tan›m› vermek çok mümkün de¤ildir (Uba ve Huang, 1999).

Kavram oluflturmada üçüncü bir model, örne¤e benzerlik yaklafl›m›d›r. Bu mo-
dele göre, yeni bir uyar›c›y› bir kavram›n çeflitli örnekleriyle karfl›laflt›r›r›z. E¤er ye-
ni uyar›c›, kavram›n bir örne¤i ile yeterince benzerlik gösteriyorsa, o uyar›c›y› o
kavram temelinde yorumlayabiliriz. fiu sayacaklar›m›z›n ›rkç› bir kifli için örnekler
ya da örnek durumlar oldu¤unu varsayal›m: bafl›n› tamamen kaz›tm›fl bir kifli, ›rk-
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ç›/ayr›mc› bir dil kullanan (“onlar” kötü, aptal, tembel vs.) kifli, farkl› etnik köken-
ler aras›ndaki evliliklere karfl› ç›kan kifli, yaflad›¤› toplumda ›rkç›l›k oldu¤una inan-
mayan kifli, bir etnik kökene ait insanlar›n ço¤unun yoksul olmas›n›, o insanlar›n
tembel olmas›yla aç›klayan kifli. E¤er bizim karfl›laflt›¤›m›z kiflinin bir özelli¤i/dav-
ran›fl›, bu say›lanlardan birine benziyorsa o zaman biz o kiflinin ›rkç› oldu¤una
hükmederiz. E¤er hiçbirine uymuyorsa, o kifliyi, ›rkç› olarak görmeyiz. Sonuç ola-
rak, kavramlar› nas›l oluflturdu¤umuzu aç›klamaya çal›flan bu üç modelden hangi-
sinin daha geçerli oldu¤u tart›fl›lmaya devam ediliyor. Belki de farkl› kavramlar›,
farkl› yaklafl›mlarla oluflturuyor olabiliriz (Uba ve Huang, 1999). 

Düflüncenin di¤er önemli yap›tafl› imgelerdir. E¤er düflünce sadece önerme ha-
lindeki soyut temsillere dayanan bir zihinsel faaliyet olsayd›, diyelim ki okuma-
yazma bilmeyen insanlar›n ve çocuklar›n düflündü¤ünü inkar etmek gibi saçma bir
noktaya gelebilirdik. Oysa, zihnimizde dünyay› befl duyu formunda temsil ederek
de düflünme ifllemi gerçeklefltirilir: Bir limonu imgesel olarak “tadabiliriz”, rüzgar›n
sesini ya da k›y›ya vuran dalgalar›n sesini imgesel olarak “iflitebiliriz”, bir çocu¤un
a¤lamakl› yüz ifadesini imgesel olarak “görebiliriz”, bir kadife kumafla imgesel ola-
rak “dokunabiliriz” ve son olarak da örne¤in, annemizin yapt›¤› yeme¤i imgesel
olarak “koklayabiliriz”. O halde, imgelerin, sözel olmayan düflünme yollar› oldu¤u
aç›k bir hale gelmifl olmal›d›r. Psikolojide, en çok araflt›rma yap›lan imgeler, gör-
sel olanlard›r (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Önermelerle kavramlar›n temsil edilmesi ile görsel imgelemle kavramlar›n tem-
sil edilmesi aras›nda temel bir farkl›l›k vard›r: ‹lkinin soyut olmas›na karfl›n, görsel
imgeler somuttur. Görsel imgeler iki anlamda somuttur: ilki, imgeler, kocaman bir
kategoridense, o kategoriden bir örne¤i zihinsel olarak daha iyi temsil ederler. Ör-
ne¤in, belirli bir köpe¤i imgelemek genel olarak tüm köpekleri imgelemekten da-
ha kolayd›r. ‹kincisi, bir nesnenin imgesi, o nesnenin belirli bir görüntüsüdür. Ya-
ni, ayn› nesnenin baflka bir görüntüsü baflka bir görsel imge olarak temsil edilir.
Özetle, soyut önermelerin tersine, ayn› nesne çeflitli biçimlerde temsil edilemez
(Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Dil 
Belki insanlar› gururla “düflünen hayvan” olarak nitelendiriyor olabiliriz. Ama insa-
n› di¤er canl›larla karfl›laflt›rd›¤›m›zda, kendimizi böyle tan›mlamaktan daha ziya-
de “dil kullanan (ya da dile sahip) hayvan (the linguistic animal)” olarak nitelen-
dirmenin daha uygun oldu¤u ileri sürülebilir. Çünkü di¤er canl› türleri de ö¤rene-
bilirler, ö¤rendiklerini problem çözmede kullanabilirler ve bizimle, oldukça gelifl-
mifl bir sözel olmayan iletiflim kapasitesi aç›s›ndan benzerdirler. Ancak hiçbir can-
l› insan gibi, dil denilen, çok iyi gelifltirilmifl, esnek, soyut ve sembollere dayal› bir
iletiflim arac›na sahip de¤ildir (Gray, 1999; 391). 

Bir iletiflim arac› olarak dilin yap›s›, temel düzeylerden daha karmafl›k düzeyle-
re gidilerek anlafl›labilir. Dil, en temel düzeyde, fonem ad› verilen seslerden olufl-
mufltur. Bu ses birimleri, dilde anlam fark› yarat›rlar. Her dilde belirli say›da fonem
vard›r. Türkçede 8 sesli ve 23 sessiz olmak üzere toplam 31 fonem bulunur. ‹ster
“ot” ve “öt” örne¤inde oldu¤u gibi kelimenin bafl›nda, ister “ver” ve “vur” örne¤in-
de oldu¤u gibi kelimenin ortas›nda ya da isterse “kan” ve “kas” örne¤inde oldu¤u
gibi kelimenin sonunda kullan›ls›n, bir tek ses de¤iflimi tamamen farkl› anlamlara
yol açmaktad›r (Cücelo¤lu, 1993; 204). Kendi bafllar›na anlaml› olmayan fonemler,
birleflerek en temel anlam birimi olan morfemleri olufltururlar. Cücelo¤lu’nun
(1993) aktard›¤›na göre, Türkçedeki hecelerin birço¤u morfemlere karfl›l›k gel-
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‹mge: Duyusal bir girdinin
zihinsel temsilidir.

Fonem: Her türlü dili
oluflturan seslerdir.

Morfem: Basit kelimeler,
örnekler ve son ekler gibi
konuflman›n en ufak,
anlaml› birimleridir.



mektedir. Türkçede morfemler, fonemlerin belli bir sistematikle biraraya gelmele-
rinden oluflur. En s›k görülen biraraya gelifl biçimi, “kül”, “tek”, “kufl” örneklerin-
de oldu¤u gibi sesli, sessiz ve gene sesli harften oluflan sistemdir. ‹kinci en s›k kul-
land›¤›m›z sistem, ilk önce bir sesli ve yan›na bir sessiz harfle oluflturdu¤umuz he-
celerdir; “et”, “is”, “ip” örneklerinde oldu¤u gibi. Bunun tersi hece sistemine, yani
ilk önce sessiz ve sonra sesli harfin biraraya gelmesine, ancak cümle sonlar›nda
rastlan›r; örne¤in, “-de”ve “-ye”. Son olarak Türkçe hece sistemine uymayan, di¤er
dillerden al›nm›fl sözcüklerden söz edilebilir. Örne¤in “gramafon” sözcü¤ündeki,
“gra” hecesi Türkçe hece sistemine uymaz (Cücelo¤lu, 1993). 

Dili farkl› düzeylerde ele ald›¤›m›zda, an alt düzeyde fonem ad› verilen konuflma
seslerinin ve sonraki düzeyde morfemler ve sözcükleri içeren temel anlam birimle-
rinin yer ald›¤›n› gördük. En üst düzeyde ise ibare ve cümleleri içeren cümle birim-
leri bulunur. Fonemlerin birleflerek morfemleri oluflturmas› gibi, morfemler de birle-
flerek karmafl›k sözcükleri ve sözcükler de birleflerek karmafl›k söz gruplar› ve cüm-
leleri olufltururlar. S›n›rl› say›da fonem oldu¤u halde, fonemleri birlefltirme kurallar›
binlerce sözcük, sözcükleri birlefltirme kurallar› da milyonlarca ya da belki sonsuz
say›da cümle oluflturmay› mümkün k›lar (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Chomsky dilin derin yap›s› ve yüzeysel yap›s› oldu¤unu ifade eder. Derin yap›,
bireyin ne demek istedi¤i ile, yani anlam ile ilgilidir; yüzeysel yap› ise dinleyen ki-
flinin duydu¤u sözcükler dizisidir. Derin yap›n›n yüzeysel yap›da nas›l ifade edile-
bildi¤ini Chomsky, dönüfltürümlü gramer kavram›yla aç›klam›flt›r. Birey dönüfltü-
rüm kurallar›n› uygulayarak, söylemek istedi¤i fleye yönelik niyetini ad›m ad›m
gerçeklefltirir ve yüzeysel yap›ya ulafl›r. Yani bir cümleyi üretirken, dilin düzeyleri
aç›s›ndan yukar›dan afla¤›ya do¤ru çal›fl›r›z. Önce bir düflünce ya da önerme ile
bafllan›r, sonra o, bir cümlenin sözcüklerine ya da ibarelerine dönüfltürülür ve son-
ra bu sözcükler konuflma seslerine dönüfltürülürler. Konuflmay› duyan kifli için ise
bu dönüfltürüm süreci ters yönde çal›fl›r. Afla¤›dan yukar›ya do¤ru, kifli önce ko-
nuflma seslerini duyar, sonra bu seslerle sözcükler ve ibareler oluflturulur ve son
olarak da cümle birimlerinden önermeler (anlam) ç›kar›l›r (Atkinson, Atkinson ve
Hilgard, 1995; Cücelo¤lu, 1993, Morris, 2002). 

Burada ele al›nd›¤› üzere dil, ço¤u kez düflünceleri ileten bir araç olarak görülür. Yani di-
lin düflünce taraf›ndan belirlendi¤i gibi bir anlay›fl ortaya ç›kmaktad›r. Peki, bunun tersi
mümkün olabilir mi? Di¤er bir deyiflle düflünce dili de¤il de dil düflünceyi belirleyebilir mi?
Araflt›r›n›z ve tart›fl›n›z.

PROBLEM ÇÖZME
Pek ço¤umuz için problem çözme, bizzat düflünme süreçlerinin iflbafl›nda oldu¤u
durumlard›r. Düflünme ya da ak›l yürütmenin ifllevi istedi¤imiz hedeflere ulaflma-
ya, yani problemi çözmeye yard›m etmektir. ‹ster aileyle iliflkiyi düzeltmek gibi
gerçek yaflam problemi olsun, ister bir matematik problemi olsun her problem
çeflitli aflamalardan geçerek çözülür. Bir problemi çözmek için, kifli, s›ras›yla,
problemi anlamal›, çözüme giden ifllemleri saptamal›, bu ifllemleri gerçeklefltir-
meli, sonuçlar› kontrol etmeli ve hedefe ulaflmam›flsa bu zincirde tekrar geriye
dönmelidir (Gray, 1999).

‹lk ad›m olarak problemi anlamak/yorumlamak, problem çözümünde kritik bir
aflamad›r. Problemi anlamak, problemi zihinde temsil etmek demektir. Problemler
bazen önermeler, bazen simgeler biçiminde ya da bazen görsel biçimde temsil edi-
lebilir. Örne¤in, “Ayfle, Arzu’dan daha uzundur ve Emel’den daha k›sad›r. ‹çlerinde
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en k›sa kifli kimdir? “ gibi bir problemi, önermeler olarak temsil edebiliriz. Ya da gör-
sel imge olarak bu kiflilerin boylar›n› bir çizgi üzerine yerlefltirilmifl biçimde hayal
edebiliriz. Belirli problemleri belirli yollarla temsil etmek en iyi sonucu verebilir; ama
aç›k bir flekilde nas›l temsil edilece¤inden emin oldu¤umuz bir problem bile farkl›
flekillerde temsil edilebilir. Son zamanlarda yap›lan çal›flmalar, bir iflte ustalaflm›fl (uz-
manlaflm›fl) kiflilerin kendi alan›ndaki problemleri, yeni bafllayanlardan farkl› ve bir-
den fazla biçimde temsil ettiklerini göstermifltir.Örne¤in usta bir satranç oyuncusu,
yeni bafllayan birinden çok daha fazla, bir satranç tahtas›n›n olas› dizilme temsiline
sahiptir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995). 

Problemi do¤ru yorumlad›ktan sonra at›lmas› gereken ad›m, probleme en uy-
gun çözüm stratejisini seçmektir. Deneme-yan›lma, zihinsel imgeleme, algoritma
ve kestirmeler (heuristics) olmak üzere, problem çözmede s›k kulland›¤›m›z dört
strateji bulunur. Deneme-yan›lma, problemin çözümüne iliflkin plan yapmay›,
problemin tümünü görmeyi vb. içeren zihinsel süreçlere pek önem vermeyen bir
stratejidir; bunun yerine problemin çözümü için sürekli bir çaban›n varl›¤›n›
önemser. Belirli problemlerde ve elinizde s›n›rl› say›da seçenek oldu¤unda bu
strateji iyi sonuç verir. Ama bu stratejiyle hiç çözülemeyecek problemler de var-
d›r. Örne¤in, “dokuzun karekökü kaçt›r” sorusunun çözümünde, deneme-yan›l-
ma ile çok say›da tahmin yapman›z ve tüm tahminler sonucunda hala cevaba ula-
flamam›fl olman›z çok mümkündür (Cücelo¤lu, 1993, Morris, 2002). Zihinsel im-
gelemede ise problemi zihinde görsel olarak temsil etmek, yani flekillerle canlan-
d›rmak, problemin özünü yakalamay› sa¤lar ve gereksiz ayr›nt›larla u¤raflmaktan
uzaklaflt›r›r. Örne¤in, misafirlerinize kek ikram edecekseniz, önce büyük olas›l›k-
la kek dilimlerinin say›s› ve büyüklü¤ünü hayal eder ve daha sonra keki kesersi-
niz. Bir zihinsel imgeleme türü olarak biliflsel harita mekan-konuma iliflkin bir
kavram ya da imgedir. Örne¤in hepimiz yaflad›¤›m›z mahallenin/semtin zihinsel
haritas›na sahibiz ve bu harita rehberli¤inde hareket ederiz. Benzer flekilde kitap-
larda bölüm bafll›klar› ve alt bafll›klar sayesinde kitab›n zihinsel haritas›n› ediniriz
ve kitapta bu haritaya göre geziniriz (Uba ve Huang, 1999). Üçüncü bir problem
çözme stratejisi olarak algoritmalar› kullan›r›z. Bu stratejide problemin çözümü-
ne ad›m ad›m ve sistematik bir biçimde ulafl›l›r. E¤er algoritmalar do¤ru kullan›-
l›rlarsa eninde sonunda problem çözülür. Ancak bu, çözüme, en etkili yolla ula-
fl›ld›¤› anlam›na gelmez. Üç basamakl› iki say›y› çarpma kurallar›n› uygulayarak
çarpar›z. E¤er çarpma kurallar›n› do¤ru uygulam›flsak, sonuç kesinlikle do¤ru ola-
cakt›r. Algoritmalara dayanan ak›l yürütme tarz› baz› durumlarda problemin çözü-
müne yönelik olarak bir ak›ll›l›k iflaretinden çok sebat iflareti olarak görülebilir
(Gray, 1999; Morris, 2002). Son bir strateji olarak kestirmeler, problemi pratik
yollarla çözmeyi ifade eder. Bu strateji, bir problem için önceki deneyim ve bilgi-
ler temelinde etkili oldu¤u düflünülen problem çözme yolunu seçmeyi içerir. Ba-
z› kestirmeler belirli problem türlerine özgüdür; satrançtaki ya da sözcük bulma-
calar›ndaki gibi. Di¤er baz›lar› ise daha genel stratejilerdir. Ayr›ca, kestirmeler, her
ne kadar problem çözümü için k›sayol yaratsa da, her zaman çözüme yol açmaz.
Kestirmelere bir örnek olarak analojiyi verebiliriz. Analoji, iki durumun karfl›lafl-
t›r›lmas›n› içeren bir stratejidir. Örne¤in yeni oda arkadafl›n›zla sorunlar›n›z varsa,
kardeflleriniz ya da di¤er arkadafllar›n›zla benzer durumlarda neler yapt›¤›n›z› dü-
flünerek bunu çözebilirsiniz (Uba ve Huang, 1999). Kestirmelere di¤er bir örnek
tepeye t›rmanma stratejisi olabilir. Bu strateji, problemin çözümüne ad›m ad›m
yaklaflmay› içerir. Her ad›mda, amaca ne kadar kald›¤›n› ve ondan sonra ataca¤›-
n›z ad›m› nas›l ataca¤›n›z› hesaplars›n›z. Bu, problemin çözümü için gidilen yol-
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dan sapmadan ve geriye dönmeden hep ilerlenmesi anlam›na gelir. Oysa baz›
problemler bu stratejiyle hiç çözümlenmez. Örne¤in satrançta oyunu, ne olursa
olsun tafl kaybetmemek ilkesiyle oynanmaz. Zira, bazen bir tafl› kaybederek as›l
hedefe daha çok yaklaflm›fl olabilirsiniz (Morris, 2002). 

Problemi anlama/yorumlama, sonra probleme uygun çözüm stratejisi seçme ve
bunlar› uygulama problemi çözme sürecinde çok önemli ad›mlard›r. Ancak bu ad›m-
lar›m›z› etkili bir flekilde atmay› engelleyen önemli bir faktör zihinsel kurulumdur.
Zihinsel kurulum (mental set), problemlere, al›flkanl›k haline gelmifl belirli bir alg› ya
da düflünceyle yaklaflmay› ima eder. Önceden çözdü¤ümüz bir problemde kulland›-
¤›m›z bir stratejiyi bugün, benzer ama yeni bir problemde tekrar kullanma e¤ilimin-
de oluruz. Asl›nda bu, do¤al bir biçimde ö¤renme sürecinin bir parças›d›r, gerçekte
ö¤rendi¤imiz kurulumun kendisi bir problem çözme stratejisi olarak ifllev görür. An-
cak ne var ki, bir zihinsel kurulumun tam da al›flkanl›k haline geldi¤i için bir engel
haline geldi¤i durumlar da olabilir. Bu tür durumlarda, yeni bir problemde daha ön-
ceki kurulumu kullanmak de¤il, tam tersine o kurulumu reddedip kullanmamak da-
ha çok ifle yarayabilir. Örne¤in fiekil 8.1’de verilen dokuz nokta probleminin çözü-
mü bu tür problemlerle ilgili zihinsel kurulumumuzu (al›flkanl›klar›m›z›) b›rakmay›
gerektirir (Dokuz nokta problemi: Elinizi hiç kald›rmadan ve ayn› çizginin üstünden
tekrar geçmeden bu dokuz noktay› tam dört düz çizgiyle birlefltirin). Ço¤umuz bu
problemi çözmede baflar›s›z oluruz. Çünkü çocuklu¤umuzdan beri edindi¤imiz bir
kurulumla yaklafl›r›z probleme; her bir düz çizgi bir nokta ile bafllamal› ve bir nokta
ile bitmelidir. Oysa, fiekil 8.2’de gördü¤ünüz üzere, bu problem, bu kurulumun red-
dedilmesi sayesinde çözülebilir (Gray, 1999; Morris, 2002).

Zihinsel kurulumu bir problemin çö-
zümünde engel haline getiren özellikle-
rinden biri iflleve tak›lmad›r. fiekil 8.3’de
verilen “mum problemi” iflleve tak›lma
denilen düflünmeye ait özelli¤in amaca
giden yolda nas›l da engelleyici olabildi-
¤ine çok güzel bir örnek teflkil eder. Mum
probleminde kifliye, mum, bir kutu rapti-
ye ve kibrit verilir. Bunlarla mumu duvar
tahtas›na dik duracak ve yanacak flekilde
monte etmesi istenir. ‹nsanlar›n ço¤u bu
problemi çözemez, çünkü raptiye kutu-
sunu raptiyelerin konuldu¤u bir kutu ol-
maktan baflka bir fley olarak göremez.
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Oysa, problemi çözmek için kritik nokta, raptiye kutusunun sadece raptiyeleri mu-
hafaza etme ifllevi de¤il mumu koymaya yarayacak bir raf ifllevi görebilece¤ini far-
ketmektir. Yani, bir nesnenin alternatif ifllevlerinin de olabilece¤ini akla getirmek
gereklidir (Gray, 1999).

Alt› adet kibrit çöpü kullanarak 4 eflit üçgeni nas›l oluflturursunuz? Bu problemi çözüm-
lerken, problem çözmeye iliflkin ö¤rendiklerinizi gözönünde tutarak en fazla öne ç›kan
noktay› söyleyiniz. 

ZEKANIN DO⁄ASI
Psikolojide bilifl alan›na genel bir düzeyde bak›ld›¤›nda, tarihsel olarak iki yolun
ortaya ç›km›fl oldu¤u görülecektir. Tarihsel olarak daha yeni olan yol, bu ünitede
flimdiye kadar ele al›nan yaklafl›m ve çal›flmalard›r. Bu çal›flmalar›n temel özelli¤i,
flimdi ele al›nacak zeka çal›flmalar›nda oldu¤u gibi bireyler aras›ndaki farkl›l›klara
de¤il, genel/evrensel olarak insandaki biliflsel/düflünme süreçlerine odaklanm›fl
olmalar›d›r. 

Daha eski olan ikinci yolu ise zeka çal›flmalar› oluflturmaktad›r. Bu çal›flmalar,
insanlar aras›nda entellektüel yetenek aç›s›ndan görülen farkl›l›klar›n ölçülmesine
ve aç›klanmas›na odaklanm›flt›r (Gray, 1999). Ünitenin bundan sonraki k›sm›nda,
zekan›n nas›l kavramlaflt›r›ld›¤›na ve nas›l ölçüldü¤üne iliflkin yaklafl›m ve çal›flma-
lar tarihsel bir ba¤lam içinde ele al›nacakt›r. 

Zekan›n Tan›m›
Zeka sadece bir sözcüktür. Di¤er tüm sözcükler gibi farkl› kifliler taraf›ndan farkl›
kavramlar› ifade etmek için kullan›l›r. Böyle oldu¤u için de, gene di¤er her olguda
oldu¤u gibi zekan›n da kesin ve nihai bir tan›m›n› vermek mümkün de¤ildir.
Snyderman ve Rothman (akt. Gray, 1999), zeka konusunda çal›flmalar yapan bin-
den fazla psikolog ve e¤itimcinin zekay› nas›l tan›mlad›¤›n› ortaya ç›karmak için,
insan yetenekleri konusunda oluflturduklar› bir listeyi incelemelerini ve zekayla
iliflkili gördüklerini iflaretlemelerini istemifltir. Soyut ak›l yürütme, problem çözme
ve bilgi edinme kapasitesi neredeyse uzmanlar›n hepsi taraf›ndan zekayla ilgili gö-
rülmüfltür. Bu kiflilerin yar›s›ndan fazlas› bellek, kiflinin çevreye uyumu, zihinsel
h›z, dilde yeterlilik, matematikte yeterlilik, genel bilgi ve yarat›c›l›¤› zekayla ilgili
görmüfltür. Uzmanlar›n dörtte biri, duyusal keskinlik, amaç yönelimli olma ve ba-
flarma güdüsünü de zekayla iliflkilendirmifltir. Öyle görünüyor ki bu alanda çal›flan
uzmanlar›n bir k›sm› zekay› yüksek düzeyde bir ak›l yürütme ve bilme ile s›n›rl›
özgül bir özellik olarak görürken, di¤er bir k›sm› ise insanlar›n çevrelerine uyum
sa¤lamalar›na yard›m eden çok say›daki özellikler olarak görmektedir (Gray, 1999).
Di¤er yandan psikoloji bilmeyen s›radan insanlar›n, zekay›, pratik problem çözme,
sözel yetenek ve sosyal yeterli¤in bir bileflimi olarak gördükleri ortaya ç›km›flt›r
(akt. Morris, 2002). 

K›sacas› zeka, tan›mlanmas› zor bir olgudur. E¤er Sternberg’in yanda verilen
tan›m› temel al›n›rsa, yani, zekan›n, uyum sa¤lay›c› davran›flla sonuçlanan bilifl-
sel süreçlerle iliflkili bir olgu oldu¤u kabul edilirse, o zaman da bu biliflsel sü-
reçleri nas›l kavramlaflt›rd›¤›m›z önemli hale gelecektir. ‹flte, flimdi zekaya ilifl-
kin farkl› kuramlar›n nas›l farkl› kavramlaflt›rmalar önerdikleri ele al›nacakt›r
(Uba ve Huang, 1999).
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Zeka Kuramlar›
Frans›z psikolog Alfred Binet, zekay› bir yarg›lama yetene¤i olarak görür. Ona
göre bu yetenek flu üç süreci kapsar: Problemle yüzleflmek ve do¤ru çözümü
saptamak, çözüm uygulamaya kondu¤u andan itibaren nas›l yol al›nd›¤›n› takip
etmek ve gerekti¤inde çözümü de¤ifltirip/gelifltirmek. Binet, zekan›n tekil bir ye-
tenek oldu¤u fikrine karfl› ç›kar. Ancak ayn› zamanda da kiflinin, “yarg›lama” ye-
tene¤i olarak zekay› her durumda ayn› düzeyde kulland›¤›na inanmaz. Bu yüz-
den de, çeflitli ba¤lamlardaki yarg›lama yetene¤ini ölçmek üzere gelifltirdi¤i zeka
testinin sözcük bilgisi, matematik ve paragraf anlama testi gibi alttestleri vard›r
(Uba ve Huang, 1999). 

Binet’nin zeka hakk›ndaki çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü ayn› tarihlerde A.B.D’li psi-
kologlar da aralar›nda zekay› tart›fl›yorlard›. Charles Spearman, zeki insan›n, tüm
konularda zekili¤ini ortaya koydu¤unu düflünür. Ona göre zeka genel bir yap›d›r
ve varl›¤›n› her alanda hissettirir (Morris, 2002). Çeflitli araflt›rmac›lar›n kulland›kla-
r› zeka testlerindeki alttestler aras›ndaki yüksek korelasyonu matematiksel olarak
gösteren Spearman, bunu genel zekan›n varl›¤› için bir kan›t olarak de¤erlendir-
mifltir. Genel zekay› g-faktörü olarak adland›rm›flt›r. K›sacas› bu fikir, çeflitli alan-
lardaki yeteneklerin hangi düzeylerde görülece¤ini, tek bafl›na g-faktöründen tah-
min edebilece¤imize iflaret eder. Baflka bir deyiflle, Spearman t›pk› kaynaktan ç›-
kan suyun çok say›da farkl› kollara da¤›lmas› gibi, zekan›n da genel zekadan kay-
naklanarak özel yetenek alanlar›na da¤›ld›¤›n› düflünmektedir (Uba ve Huang,
1999; Morris, 2002). 

A.B.D’li bir baflka psikolog Thurstone da zekaya k›smen Spearman gibi yaklafl-
m›flt›r. Thurstone, zekay› oluflturan yedi bileflen, yani yedi alt yetenek belirlemifltir.
Ancak Spearman’dan farkl› olarak, Thurstone bu yeteneklerin görece birbirinden
ba¤›ms›z oldu¤unu ileri sürer; mesela alg›sal h›z aç›s›ndan vasat olan bir insan›n
diyelim ki kelime bilgisi aç›s›ndan çok iyi düzeyde olmas› olas›l›k dahilindedir.
Thurstone’a göre, genel zeka derken kastedilen fley, bu bileflenlerin tümüdür (Mor-
ris, 2002). Cattell ise zekaya iliflkin yetenekleri iki grupta toplam›flt›r. Bu gruplar-
dan birini kristalleflmifl zeka, di¤erini ise ak›flkan zeka olarak adland›rm›flt›r. Cat-
tell, ilk grupta yer alan yeteneklerin deneyim ve e¤itimden çok etkilendi¤ini belir-
tir; örne¤in sözel ve say›sal beceriler gibi. Ak›flkan zekan›n ise deneyim ve e¤itim-
den çok az etkilenen türde yetenekleri kapsad›¤›n› ifade eder; görsel uzamsal ye-
tenek, ezber belle¤i gibi. 

Buraya kadar sözü edilen yaklafl›mlar, zeka alan›nda 1960’l› y›llara kadar psiko-
lojide bask›n olan yaklafl›mlard›r. Daha sonralar› ise, biliflsel psikolojinin geliflme-
siyle birlikte, zeka, bu de¤iflen zeminde tekrar incelenmifltir. Bu çal›flmalardan or-
taya ç›km›fl iki ça¤dafl zeka kuram›, çoklu zeka kuram› ve üçlü zeka kuram›d›r.
Çoklu zeka kuram›n› ileri süren psikologlar, farkl› türde zekalar› ay›rt ederler.
Bunlar›n bir küme olarak görülmesi gibi yanl›fl izlenime yol açan fley, bu farkl› ze-
kalar›n g-faktörü gibi tek bir faktörü yans›tt›klar›n›n düflünülmesidir. Yani tek ve
genel bir faktörün bir bilefleni olarak görülmeleridir. Oysa çoklu zeka yaklafl›m›n-
da her zeka türü kendi bafl›na bir zeka olarak tan›mlan›r. Bu yaklafl›m›n öncülerin-
den biri olan Gardner da zekan›n ayr› ayr› yeteneklerden olufltu¤u ve bunlar›n bir-
birinden ba¤›ms›z oldu¤u görüflündedir. Asl›nda Gardner, genel zekan›n varl›¤›n›
inkar etmez, ama insanlar›n gösterdi¤i uyum sa¤lay›c› tüm davran›fllar› aç›klamada
genel zeka yaklafl›m›n›n çok faydal› olmad›¤›n› düflünür. Zekan›n pek çok ba¤›m-
s›z yetenekten olufltu¤una inanan Gardner, kaç tane zeka oldu¤unu belirlemenin
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güç oldu¤unu söylese de, yedi farkl› zeka ay›rt etmifltir: Dille ilgili zeka, müzik ze-
kas›, mant›ksal-matematiksel zeka, uzamsal zeka, kiflileraras› zeka, beden-kines-
tetikle ilgili zeka ve içsel zeka. Gardner’a göre, bir kiflinin mesela müzik ve kines-
tetikle ilgili istisnai derecede yüksek zekas› varken, uzamsal zekas› çok düflük ola-
bilir (Uba ve Huang, 1999; Morris, 2002). Ayr›ca, Uba ve Huang (1999) farkl› kül-
türlerin farkl› türde zekalar›n geliflimine öncelik verdi¤ini belirtirler. Örne¤in Japon
kültürü mant›ksal-matematiksel zekaya vurgu yaparken, Avrupa-Amerikan kültürü
kifliler aras› zekaya öncelik verir. 

Çoklu zekan›n di¤er bir versiyonu, Sternberg taraf›ndan gelifltirilen üçlü zeka
kuram›d›r. Bu yaklafl›m, üç farkl› zekan›n varl›¤›n› öngörür; akademik zeka, de-
neyime ba¤l› zeka ve pratik zeka. Akademik zeka formel e¤itim ba¤lam›nda insan-
lar›n bilgi iflleme tarz›n› ifade eder. Gerçekte pek çok zeka kuram› taraf›ndan öne
ç›kar›lan özellikler bu kategoride yer al›r; yeni bilgiyi kazanma, nas›l yap›laca¤›n›
ö¤renme yetene¤i vb. Deneyimsel zeka ise kendini içgörü ve yarat›c›l›kla gösterir.
Yeni ifllere uyum sa¤lama, yeni kavramlar› kullanma, yarat›c› biçimde uyum gös-
terme vb. gibi yetenekler bu kategoriye girer. Pratik zeka ya da sa¤duyu olarak da
adland›r›lacak bu zeka türü ise insanlar› gerçek yaflam olaylar›yla bafla ç›kmada
kulland›klar› biliflsel süreçleri içerir. Sternberg, bu tür zekas› geliflkin olan insanla-
r›n yeteneklerine uygun durumlar› bulma ve o yeteneklerini gelifltirmede ustalaflt›-
¤›n› söyler. Yani bu kifliler, hangi durumda yeteneklerini öne ç›karaca¤›n›n fark›n-
da olan insanlard›r. Akademik zeka ve pratik zeka farkl› biliflsel süreçler içerir.
Akademik zeka büyük ölçüde, ak›l yürütme ve h›zl› düflünmeyi içeren ak›flkan ze-
kay› gerektirirken, pratik zeka, sonradan edinilmifl bilgi ve becerilere dayal› olan
kristalleflmifl zekay› gerektirir. Yaflla birlikte akademik zeka, k›smen, bilgi iflleme
h›z›n›n yavafllamas›na ba¤l› olarak düfler. Oysa pratik zeka, biz yaflland›kça sabit
kal›r ve hatta yükselme e¤ilimindedir. Çünkü bu zekay› tan›mlayan bilgi ve bece-
riler, y›llar içinde biriktirilerek güçlenir (Uba ve Huang, 1999; Morris, 2002).

Zekan›n Belirleyicileri
Psikolojide, insanlar aras›nda zeka aç›s›ndan görülen farkl›l›klar›n kal›t›ma m›
yoksa çevreye mi ba¤l› oldu¤u tart›flmas› önemli bir tart›flmad›r. Psikologlar›n ço-
¤u hem kal›t›m›n hem de çevrenin zeka üzerinde etkili oldu¤unu kabul eder. Ka-
l›t›m ve çevrenin zeka üzerindeki kombine etkisinden genellikle flöyle söz edile-
bilir; genlerimiz zekan›n olas› s›n›rlar›n› belirler, çevre ise zeka potansiyelimizin
(üst) s›n›r› ne ise oraya ne kadar yaklaflt›¤›m›z›/ yaklaflabilece¤imizi belirler (Uba
ve Huang, 1999). 

Zekada kal›t›m›n rolünü araflt›ran çal›flmalar, ikizler üzerinde gerçeklefltirilmifl-
tir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, bu araflt›rmalar, tek yumurta ikizlerinin ze-
kalar›n›n çift yumurta ikizlerininkine göre daha benzer oldu¤unu göstermifltir. An-
cak, çift yumurta ikizlerinin zeka düzeyinin ayn› olmad›¤› sadece benzer oldu¤u
da belirtilmelidir. Bu tür sonuçlara ra¤men, bu çal›flmalar›n, kal›t›m›n zekay› belir-
leyici bir rol oynad›¤›na iliflkin kan›t olarak görülmemektedir. Çünkü özdefl ikizler
sadece genleri de¤il ayn› çevreyi de paylaflmaktad›rlar. Dolay›s›yla, zeka düzeyin-
deki farkl›l›klar ayn› sosyo-ekonomik ve toplumsal koflullarda yetifltirilmekten de
kaynaklan›yor olabilir. Bu durumda, erken yaflta birbirinden ayr›lm›fl ve farkl› aile-
leler taraf›ndan büyütülmüfl özdefl ikizlerin zeka düzeylerini karfl›laflt›rmak ayd›n-
lat›c› olabilir. Bu çal›flmalar, farkl› ortamlarda büyütülen özdefl ikizlerin zekalar›n›n
oldukça benzer oldu¤unu ortaya koymufl, dahas› bu benzerli¤in ayn› evde yafla-
yan ama ikiz olmayan kardefllerinkinden daha fazla oldu¤u belirlenmifltir (Uba ve
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Huang, 1999; Morris, 2002). Sonuç olarak, ikiz çal›flmalar› kal›t›m›n zekay› güçlü
bir biçimde etkiledi¤ini göstermektedir. Ancak psikologlar her fleye ra¤men bu ça-
l›flma sonuçlar›na ihtiyatla yaklaflmaktad›rlar; zira çok az say›da ayr› yetifltirilmifl
ikizlerden elde edilen bulgular› genellemek son derece sorunludur. 

‹nsanlarda zeka aç›s›ndan görülen farkl›l›klar sadece kal›t›ma ba¤lanamaz.
Kal›t›m›n zeka üzerindeki etkisini savunanlar bile çevrenin bu konuda önemli bir
rol oynad›¤›n› kabul ederler. Sadece do¤umdan sonraki de¤il hamilelik sras›nda-
ki çevreyle ilgili tüm faktörler zeka üzerinde etkili olabilir. Hamilelikte annenin
nas›l beslendi¤inden tutun da bebeklik ve çocukluktaki beslenme, anne-baban›n
ilgisi, fiziksel yaflam koflullar›, okul e¤itiminin kalitesi vb. her fleyin zeka üzerin-
de etkili oldu¤u söylenebilir. Di¤er bir deyiflle çevrenin, zekan›n geliflimine kat-
k›da bulunacak uyaranlar aç›s›ndan zengin bir ortam olmas› gerekir. Örne¤in
oyuncaklar, çocuklar›n çeflitli motor davran›fllar›n›, biliflsel yeteneklerini ortaya
ç›karma ve gelifltirmede önemli bir rol oynar. Di¤er yandan hem maddi koflullar
aç›s›ndan yoksul olan hem de bununla dolays›z ya da dolayl› bir biçimde iliflkili
olarak sosyal destek ve ilgi aç›s›ndan yoksun olan çevreler çocu¤un zeka düze-
yini düflürebilir. Örne¤in, Morris’in (2002) aktard›¤›na göre, Güney Afrika’da afl›-
r› düzeyde beslenme yetersizli¤i içinde yaflayan çocuklar›n zekas›, yeterli besle-
nen ayn› yafltaki çocuklar›n ortalama 20 puan gerisindedir. Sosyal s›n›f farkl›l›k-
lar›na iliflkin baflka bir araflt›rma bulgusu da zekan›n çevre üzerindeki etkisini
desteklemektedir. Buna göre, düflük ve yüksek sosyo-ekonomik s›n›ftan gelen
çocuklar aras›ndaki zeka farkl›l›klar›, do¤umdan okula gidinceye kadar artmak-
tad›r (Akt. Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995).

Di¤er yandan 1990’larda dünya ölçe¤inde görülen zeka art›fllar› çevrenin zeka-
ya etkisini gösteren bir baflka kan›t olarak gösterilir; zira bu art›fl genlerle aç›klana-
maz. Daha iyi beslenme, de¤iflen anne-babal›k tarzlar› ve teknolojideki geliflmele-
rin zeka üzerinde olumlu etki yaratt›¤› düflünülmektedir (Uba ve Huang, 1999).

Sonuç olarak, araflt›rmalar kal›t›m›n zeka üzerinde etkili oldu¤unu göstermek-
tedir ama hala bu etkinin nas›l gerçekleflti¤i bilinmemektedir. Benzer biçimde ze-
ka ile entelektüel aç›dan zengin çevreler aras›nda korelasyon vard›r ama bu kore-
lasyonun nedenleri de tam olarak bilinmemektedir (Uba ve Huang, 1999).

Z‹H‹NSEL TESTLER
Zekay› tan›mlaman›n zorlu¤una ra¤men psikologlar zeka kavram›ndan vazgeçme-
mifller, pek çok psikolog bu kavram› pratik anlamda da olsa kullanmay› sürdürmüfl-
tür. Pratik anlamda zeka, belirli testlerde gösterilen performans olarak tan›mlanm›fl-
t›r. Zihinsel performans›n ölçüldü¤ü bu testlere çok yayg›n bir biçimde “zeka testi”
dense de, psikologlar daha çok zihinsel test demeyi tercih etmektedir. Çünkü zeka
testiyle, genellikle insanlar›n do¤ufltan getirdi¤i, sabit miktarda olan ve, e¤itim ve
deneyimle de¤iflmeyen bir zihinsel kapasite kastedilmektedir. Oysa, sözkonusu
testlerde ölçülen zihinsel yetenekler, birçok de¤iflkenden etkilenmektedir.

Zihinsel yetenekleri ölçme çabalar›, uygulama psikolojisi alan› içinde özgül bir
tarihsel seyir izler. Her ne kadar zihinsel test terimini ilk kez Cattell kullanm›flsa da,
bu tarihsel seyrin bafllang›c›nda, 1880’lerde ‹ngiltere’de Sir Francis Galton’un çal›fl-
malar› vard›r. Zekay› duyusal ifllev düzeyi olarak gören Galton, çok say›da insan›n
duyusal ifllevlerini ölçecek aletler tasarlam›fl ve testler gelifltirmifltir. ‹nsan yetenek-
lerinin kapsam›n› ö¤renmek ve ‹ngiliz halk›n›n yeteneklerini test etmek isteyen
Galton, 1884’te kurdu¤u bir antropometrik laboratuvarda alt› y›l boyunca dokuz
binden fazla insanda ölçüm yapm›flt›r. Deneklerin iki renk noktas›n› karfl›laflt›rma
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yetene¤i, seslere ve renklere verilen tepkilerin verilme h›z›, kinetik (hareket) du-
yarl›l›¤›, koku duyarl›l›¤› gibi tüm duyularla ilgili çeflitli ölçümler al›nm›fl ve ayr›ca
kilo, boy, nefes gücü, üfleme h›z›, duyma ve görme ölçümleri de yap›lm›flt›r
(Schultz ve Schultz, 2001). 

Bireysel farkl›l›klar çal›flmalar›yla ilgilenen Amerikal› psikolog Cattell, Gal-
ton’dan etkilenmifl ve 1890’da ilk defa kendi türetti¤i zihinsel testler terimini kul-
lanm›flt›r. Daha sonradan geliflecek olan zeka testlerinden büyük ölçüde farkl› olan
Cattell’in testleri, karmafl›k zihinsel yetenekleri de¤il, Galton’un testleri gibi duyu-
sal-motor ve bedensel ölçümleri içermekteydi. Bu testlerden al›nan ölçümlerle ö¤-
rencilerin akademik baflar› puanlar› aras›ndaki korelasyonu araflt›ran Cattell, cesa-
ret k›racak ölçüde düflük korelasyonlar bulmufltu. Öyle görünüyor ki, Cattell’in
testleri zihinsel yetenekler hakk›nda bir tahmin yapmaya olanak vermiyordu. Bu
baflar›s›zl›¤a ra¤men Cattell Psikolojideki test hareketinde öncü isimlerden biridir
(Schultz ve Schultz, 2001).

Bu ilk geliflmelerden sonra, bugünkü zeka testlerine benzeyen ilk zihinsel test,
1905 y›l›nda Frans›z psikolog Binet’nin Theodore Simon ile birlikte gelifltirdi¤i test-
tir. Binet zihinsel testler hakk›nda Galton ve Cattel’den farkl› düflünüyordu; duyu-
sal-motor yeteneklerin de¤il, bellek, dikkat, kavrama gibi biliflsel ifllevlerin test edil-
mesi gerekti¤ine inan›yordu. 1904’te Fransa Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n okullarda ço-
cuklar›n zekalar›n›n de¤erlendirmesi ve böylece daha düflük zekal› çocuklar›n fark-
l› okula gönderilmelerini sa¤lamas› için kurulan komisyonda yer alan Binet, düflün-
celerinin pratik karfl›l›¤›n› Simon ile bu proje sayesinde gerçeklefltirmifl oldu. Yarg›,
kavrama ve muhakeme üzerinde odaklanan bu ilk modern zeka testi kolaydan zo-
ra do¤ru s›ralanan otuz problemden oluflmaktayd›. Binet daha sonra bu testi 1908
ve 1911 y›llar›nda iki kez yeniden gözden geçirdi ve de¤ifliklikler yapt›. Bu testler-
le yapt›¤› ölçümler sonucu her yafl grubundaki çocuklara ait yeterince veri topla-
yan Binet, bir yafl grubundaki ortalama test puan›n› saptam›fl ve böylece zeka yafl›
kavram›n› gelifltirmifltir. Örne¤in 4 yafl grubunun ortalama performans›, zeka yafl›
olarak 4’tür. 5 yafl grubunun ortalama performans›na karfl›l›k gelen zeka yafl› ise ge-
ne 5’tir. Dolay›s›yla, mesela 4 yafl›na gelmifl ama testte 4 yafl grubuna ait ortalama
performans›n›n alt›nda kalm›fl çocu¤un zekas› geridedir; benzer flekilde 4 yafl›na
gelen ve testteki performans› kendi yafl grubu ortalamas›n›n üstünde olan çocu¤un
zekas› ileridedir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; Schultz ve Schultz, 2001).

Binet ve Simon’un gelifltirdi¤i bu test ingilizceye çevrilerek Binet-Simon Zeka
Ölçe¤i ad›n› alm›fl ve A.B.D.’de defalarca revizyondan geçirilmifltir. Bu revizyon-
lar aras›nda en çok bilineni, 1916’da Stanford Üniversitesi’nde Terman taraf›ndan
yap›lm›fl olan›d›r. Terman’›n yapt›¤› revizyondan sonra standart hale gelen test
Stanford-Binet Zeka Ölçe¤i ad›n› alm›flt›r. Terman Alman psikolog Stern’den et-
kilenerek bir zeka indeksi gelifltirdi. Bu indeks günümüzde çok popüler olan zeka
bölümüdür (Intelligent Quotient-I.Q.). Bu, hem Stanford-Binet Zeka Ölçe¤i hem
de daha sonra sözü edilecek olan zeka testlerinde, testten elde edilen puand›r ve
zeka yafl›n›n takvim yafl›na oran›n› gösterir

Çarpan olarak 100 kullan›ld›¤› için, zeka yafl› takvim yafl›na eflit oldu¤unda, ze-
ka bölümü 100; zeka yafl› takvim yafl›ndan küçük oldu¤unda zeka bölümü 100’den
küçük ve zeka yafl› takvim yafl›ndan büyük oldu¤unda zeka bölümü 100’den bü-
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yük olacakt›r. 100’ün alt›nda ve üstündeki puanlar, belirli aral›klarla zekan›n duru-
muna uygun bir s›fatla adland›r›l›rlar: “Üstün”, “Çok üstün” ya da “Ortalama alt›”,
“S›n›rda” gibi. Zeka bölümü, zekan›n mutlak bir ölçümü de¤il, kiflinin kendi yafl
grubundakilere göre zihinsel yetene¤ini gösteren bir ölçümdür (Atkinson, Atkin-
son ve Hilgard, 1995; Uba ve Huang, 1999). 

Stanford-Binet Zeka Ölçe¤i 1916’dan sonra çeflitli nedenlerle tekrar tekrar göz-
den geçirilmifltir. Hem çocuklara hem de yetiflkinlere uygulanabilen bu ölçüm ara-
c›nda, söz konusu gözden geçirmelerde soru say›s› artt›r›lm›fl ve genel zeka yete-
ne¤inin ölçülmesi amaçlanm›flt›r. 1986’da yap›lan son revizyonda, sözel ve say›sal
testlerin yan›s›ra, soyut-görsel yetene¤i ve k›sa süreli belle¤in ölçümünü içeren ye-
ni sorular eklenmifltir (http://www.multipleintelligence.info/images/ )

Bu testin bugünkü versiyonunda her yafl için gelifltirilmifl alt› soru vard›r ve ba-
flar›l› bir biçimde cevaplanan her soru iki ayl›k bir zeka yafl› puan› kazand›r›r. Bu
testten örne¤in 5 yafla ait iki soru flunlar olabilir: Sözcük da¤arc›¤› yetene¤i: “Top,
flapka ve soba gibi kelimeleri tan›mlar”. Görsel-motor beceriler: “Çizilmifl bir kare-
yi kopya edebilir” (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 491). 

Di¤er bir zeka testi seti Wechsler Zeka Ölçe¤idir. Bu ölçe¤in üç farkl› versi-
yonu vard›r: Gözden geçirilmifl Wechsler Yetiflkin Zeka Ölçe¤i (WAIS-R), gözden
geçirilmifl Wechsler Çocuklar ‹çin Zeka Ölçe¤i (WISC-R) ve Wechsler Okul öncesi
ve ‹lkokul ‹çin Zeka Ölçe¤i (WPPSI) (Uba ve Huang, 1999). WISC-R’›n 1974 versi-
yonu Savafl›r ve fiahin (1988) taraf›ndan kültürümüze uyarlanm›fl ve standartlaflt›-
r›lm›fl olup yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r. (http://www.multipleintelligen-
ce.info/images/ )

Tüm dünyada yayg›n bir biçimde kullan›lan Wechsler ölçekleri, Stanford-Binet
Zeka Ölçe¤indekilere benzer soru maddeleri içerir; yaln›z bu testlerde sorular, içe-
riklerine göre sözel ve performans ölçekleri olarak ayr›lm›flt›r. Sözel ölçek genel bil-
gi, anlama, aritmetik, benzerlikler, say› dizisi ve sözcük da¤arc›¤›n›; performans öl-
çe¤i ise flifre, resim tamamlama, parça birlefltirme, küplerle desen ve resim düzen-
lemeyi kapsamaktad›r. Örne¤in yetiflkin ölçe¤indeki sözel ölçekte “belirli nesne ve
kavramlar›n ne aç›dan birbirine benzedi¤ini (örne¤in, yumurta ve tohum) sorar; ve
soyut düflünmeyi ölçer”(Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 494). Performans
ölçe¤ine örnek olarak da resim tamamlama yetene¤i verilebilir. Bu yetene¤in tes-
tinde “ eksik çizilmifl bir resmin eksik parças› bulunmal› ve söylenmelidir; görsel te-
tiktelilik ve görsel belle¤i test eder” (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995; s. 494).

Wechsler ölçeklerinde yap›lan son gözden geçirmede (WISC-III, 1991), genel
zeka yetene¤i ölçmeye çal›fl›lsa da, sözel kavrama, alg›sal organizasyon, ifllem h›-
z› ve çeldirilemezlik olarak adland›r›lan dört faktör puan› önerilmifl; WAIS-III’de
ise, ak›c› zekâ (yeni sorunlar› muhakeme) kapsama dahil edilmifltir (Daniels
1997’den akt. (http://www.multipleintelligence.info/images/ ).

Buraya kadar sözü edilen zihinsel testler, bireysel yetenek testleridir. Yani, bu
testler, bir defada bir tek kifliye bir uzman taraf›ndan uygulanan testlerdir; uzman
bu testi uygulamak için 30 ile 90 dakika aras›nda bir zaman ve daha sonra da tes-
ti de¤erlendirmek için bir saate yak›n bir zaman harcar. Görüldü¤ü üzere bireysel
testler zaman ve emek aç›s›ndan çok maliyetlidirler. Ayr›ca, uzman›n davran›fllar›-
n›n testi alan kiflinin cevaplar›n› etkileme olas›l›¤› da vard›r (Morris, 2002). 

Bireysel testlerin bu dezavantajlar›na karfl›l›k grup testleri, ayn› anda pek çok
kifliye uygulanabilen ve genellikle kalem-ka¤›t türü testlerdir. Grup testleri, ilk ola-
rak 1. Dünya Savafl› s›ras›nda Amerikan ordusunda çok say›da acemi erin zeka du-
rumuna göre s›n›fland›r›lmas› söz konusu oldu¤unda bir ihtiyaç olarak ortaya ç›k-
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Wechsler Zeka Ölçe¤i: Hem
sözel hem de performans
yetenekleri ölçen, yetiflkinler
ve çocuklar için haz›rlanan
özgül formlar› olan bireysel
zeka testidir.



m›flt›r. O s›ralarda A.B.D.’de kullan›lan Stanford-Binet Zeka Ölçe¤i bireysel bir test-
ti ve dolay›s›yla k›sa sürede çok say›da insan› test etmek için uygun de¤ildi. Ordu-
nun bu konu için oluflturdu¤u komisyona baflkan olarak seçilen psikolog Robert
Yerkes, k›rk psikologdan oluflan bir grupla grup zeka testleri üzerinde çal›flt›. So-
nuçta Yerkes ve grubu, Ordu Alfa ve Ordu Beta testlerini gelifltirdiler. Beta testi,
alfa testinin anadili ‹ngilizce olmayan ve okur-yazarl›¤› olmayanlar için gelifltirilmifl
versiyonudur. Beta testinde sözlü yönerge verilmez (Schultz ve Schultz, 2001). 

Günümüzde grup testleri s›kl›kla okullarda kullan›lmaktad›r. Grup testleri zaman
ve emek aç›s›ndan bireysel testlere göre daha az maliyetlidir ama kendine göre bir-
tak›m s›n›rl›l›klar› da vard›r. Grup testlerinde, testi uygulayan uzman, test cevaplay›-
c›lar›n›n ne kadar yorgun oldu¤unu ya da yönergeleri ne kadar anlad›¤›n› farkede-
meyebilir. Ayr›ca, teste aflina olmayanlar›n, bireysel uygulamalara göre grup testi
uygulamalar›nda baflar› düzeylerinin düflük olma ihtimalleri vard›r (Morris, 2002).

Zihinsel testler, Binet’nin ilk defa zeka testi gelifltirme amac›nda oldu¤u gibi e¤itimde
farkl› zeka düzeylerini ay›rt etme ve e¤itimi buna göre düzenleme gibi gayet iyicil ve ras-
yonel bir amaçla kullan›labilir. Ancak zeka düzeylerinden dolay› insanlar›n kolayca dam-
galanaca¤›n› düflünerek, bu testleri uygulaman›n/sonuçlar›n› kullanman›n ne tür sak›nca-
lar› olabilir? Araflt›r›n›z ve tart›fl›n›z.

YARATICILIK
Yarat›c›l›k, zekayla iliflkili ama ondan farkl› oldu¤u düflünülen ve bu nedenle ay-
r›ca de¤erlendirilmesi gereken bir olgudur. Yarat›c›l›¤›n, problemlere yönelik, ya-
p›c› ve anlaml› olan yeni fikirler üretmekle ilgili oldu¤u düflünülür. Yarat›c› düflün-
cenin üç önemli biliflsel özelli¤i tafl›d›¤› belirtilmektedir; orijinallik, ak›c›l›k ve es-
neklik. Bu üç özelli¤i, örne¤in çok s›k kullan›lan yarat›c›l›k testlerinden “alterna-
tif ya da al›fl›lmad›k kullan›mlar” testinde görebiliriz. Bu testte, cevaplay›c›ya ör-
ne¤in bir tu¤lan›n alternatif kullan›mlar› sorulabilir. Bu örnekte orijinal cevaplar
tu¤lan›n farkl› kullan›mlar›na iliflkin al›fl›lmad›k fikirleri içerir; kullan›m say›s› ce-
vaplay›c›n›n biliflsel ak›c›l›¤›n› ve kullan›m çeflitlili¤i biliflsel esnekli¤i yans›t›r. 

Yarat›c› problem çözme süreci yeni fikir üretme ve üretilen bu fikrin de¤erini
araflt›rma/keflfetmeyi içerir. Yeni fikir üretme, ancak bilgisel donan›m›n varl›¤›nda
mümkündür. Zengin bir bilgi birikimi ve bununla birlikte çeflitli kavramlar› edin-
mifl olmak yeni fikir üretmeye yard›mc› olur. Yeni fikir üretmek, ›raksak düflün-
me denilen düflünme biçimiyle yak›ndan iliflkilidir. Iraksak düflünmede iyi olan in-
sanlar, problem çözerken, gittikçe geniflleyen ve yay›lan, yani “›raksayan” çeflitli
yollar üretirler. Farkl› flemalara yerlefltirdikleri farkl› kavramlar aras›nda ba¤lant›lar
kurarlar. Ve bu yüzden de sahip olduklar› kavramlar›, flemalara kat› bir biçimde
de¤il esnek biçimde yerlefltirirler. Problem çözümünde bu tür ›raksak düflünme, al-
ternatif çözüm yollar›n› görebilmek için gerekliyse de, daha sonra yak›nsak dü-
flünme evresine geçmek gereklidir. Yani üretilen fikrin de¤erini araflt›rmak ya da
ilk evrede üretilenleri mant›ksal süzgeçten geçirip, problemin tek çözüm yoluna
do¤ru düflünmeyi daraltmak, “yak›nsamak “ gereklidir. Baz›lar›, yarat›c› düflünme-
yi daha çok ›raksak düflünmeyle iliflkilendirir. Bu yüzden de zihinsel testlerin ya-
rat›c›l›¤› ölçmedi¤ini sadece yak›nsak düflünmeyi, yani problemin tek ve do¤ru ce-
vab›n› bulmaya iliflkin bir ölçüm yapt›¤›n› ifade ederler (Atkinson, Atkinson ve Hil-
gard, 1995; Uba ve Huang, 1999).

1718.  Ünite  -  Bi l ifl  ve  Z ih insel  Yetenekler

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

Yarat›c›l›k: Toplum
taraf›ndan yeni ve özgün
kabul edilen düflünce ya da
nesne oluflturma
yetene¤idir.

Iraksak Düflünme:
Özgünlük, yarat›c›l›k ve
esneklik ölçütlerini
karfl›layan düflünmedir.

Yak›nsak Düflünme: Bir
problem karfl›s›nda
düflünmeyi do¤ru çözüme
yönlendirmedir.



Yarat›c›l›k yetene¤inin zekayla iliflkisi önemli bir tart›flma konusudur. Zeka
testleri ile yarat›c›l›k testleri aras›nda genel olarak yüksek korelasyonlar bulun-
mufltur. Yarat›c›l›¤›n zekay› da gerektirmesinden dolay›, böyle bir sonuç flafl›rt›c›
de¤ildir. Ama buna ra¤men yarat›c›l›k ve zeka ayr› kavramlard›r. Yarat›c› insanlar
soyut düflünmeden çok somut imgelemlerle düflünme e¤iliminde olduklar› için
belki de, zeka testinde yüksek puan alanlar›n yarat›c›l›¤›nda bir art›fl görülmez.
Yani, zeka düzeyleri, ortalaman›n biraz üstünde olan bireyler yarat›c›l›k testlerin-
de parlak sonuçlar elde ederken, zeka bölümleri daha yüksek olan bireylerin ya-
rat›c›l›k testlerindeki performanslar› düflüktür. Psikologlar bu araflt›rma bulgular›n›
“eflik model ” ile aç›klarlar. Buna göre, yarat›c›l›k için belli bir zeka düzeyi flartt›r
ama bu eflikten sonras› için zeka yetmemektedir. Baflka özelliklerin, düflünce ak›-
c›l›¤› ve birtak›m kiflilik özelliklerinin devreye girmesi gerekir. Örne¤in yarat›c› dü-
flünen insanlar›n problem çözmekten çok yeni problem ürettikleri ve kendi üret-
tikleri problem üzerinde kafa yorduklar› belirtilmektedir. Ayr›ca risk alma özelli¤i-
ne de sahip olduklar› ifade edilmektedir (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995;
Morris, 2002; Uba ve Huang, 1999).

Yarat›c›l›¤›m›z› artt›rmak için neler yapabiliriz? Araflt›r›n›z.
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Düflüncenin yap›tafllar› olan kavramlar, imgeler
ve dilin do¤as›n› aç›klamak.
Düflüncenin temel yap›tafllar› kavramlar, imgeler
ve dildir. Kavramlar, ortak özellikleri temelinde
nesneleri grupland›rmam›za izin verdikleri için
her tekil nesneye bir isim vermek zorunda kal-
m›yoruz. Kavramlar bir taraftan nesneleri s›n›f-
land›rarak di¤er yandan yeni deneyimlerimizi de
anlamland›raca¤›m›z uygun zihinsel kategori ifl-
levi görerek hayat›m›z› kolaylaflt›r›rlar. Ayr›ca bir
kavramla ayn› anda pek çok özelli¤i de ifade et-
me olana¤›m›z oldu¤u için, iletiflim kurmay› da
büyük ölçüde kolaylaflt›r›rlar. Ancak elbette baz›
durumlarda bir kavramla ifade etmekte zorland›-
¤›m›z, yani o kavram›n tüm ortak özelliklerine
sahip olmayan örneklerle de karfl›lafl›r›z. Kav-
ramlar› nas›l oluflturdu¤umuza dair kritik özellik-
ler modeli, prototip modeli ve örnek benzerli¤i
modeli olmak üzere üç farkl› görüfl mevcuttur. 
‹mgeler ise, befl duyu formunun zihinde temsil
edilme biçimleridir. Yani yaln›zca soyut olarak
de¤il somut olarak da dünyan›n zihinsel temsili-
ni gerçeklefltirebiliriz. Nesnelerin kokular›n›, tad-
lar›n›, görünüfllerini vb. imgeler yoluyla zihni-
mizde canland›rabiliriz.
‹nsan› di¤er canl›lardan ay›ran en temel özelli¤i,
soyut, alabildi¤ine esnek, son derece karmafl›k
bir semboller sistemi olan dile sahip olmas›d›r.
Bir iletiflim arac› olarak dilin yap›s› basitten kar-
mafl›¤a do¤ru betimlenebilir. En temel düzeyde
anlam farkl›l›¤› yaratan sesler vard›r. Bunlara fo-
nem ad› verilir. Fonemler birleflerek, bir dildeki
en küçük anlam birimi olan morfemleri olufltu-
rurlar. Bunlar basit sözcükler, örnekler ve son
eklerdir. Morfemler birleflerek dilin yap›s›ndaki
en üst düzeyi, yani ibare ve cümleleri içeren cüm-
le birimlerini olufltururlar. Chomsky, dilin bir yü-
zeysel bir de derin yap›s› oldu¤unu öne sürer.
Birini dinlerken afla¤›dan yukar›ya do¤ru gide-
rek ifllem yapar›z. Di¤er bir deyiflle, önce sesleri
duyar›z, sonra bu seslerle sözcük ve ibareleri
olufltururuz ve en son da anlama ulafl›r›z. Cümle-
yi üreten kifli kendimiz oldu¤unda ise bunun ter-
si ifllem yapar›z.Yukar›dan afla¤›ya do¤ru gide-
rek önce anlam› kurar›z, bunu cümlenin sözcük-
lerine ya da ibarelerine ve en son da konuflma
seslerine dönüfltürürüz ve böylelikle derin yap›
yüzeysel yap›da ifade edilmifl olur. 

Problem çözme sürecinde kullan›lan stratejileri
ve karfl›lafl›labilecek engelleri saptamak.
Problem çözme yo¤un zihinsel ifllemlerin iflba-
fl›nda oldu¤u biliflsel bir süreçtir. Problem çöz-
me; problemin anlafl›lmas›, çözüme yönelik stra-
tejileri saptama ve bunlar› hayata geçirme, daha
sonra bunlar›n ifle yaray›p yaramad›¤›n› kontrol
etme gibi aflamalar›n izlendi¤i bir süreçtir. Prob-
lemin çözümü için ilk önce problemi anlamak
çok önemlidir. Problem zihinde çeflitli yollarla
temsil edilerek anlafl›labilir. Örne¤in bir problem
soyut bir önerme ya da görsel imge fleklinde tem-
sil edilebilir. Problemi anlad›ktan sonra at›lmas›
gereken ad›m, hangi stratejiyle problemin çözü-
lece¤ine karar vermektir. Deneme-yan›lma, zi-
hinsel imgeleme, algoritmalar›n ve kestirmelerin
kullan›m›, problem çözümünde en çok kullan›-
lan dört seçenektir. Deneme-yan›lma, çözüme
yönelik alternatifleri sürekli eleyerek ilerlemektir.
Zihinsel imgeleme, problemin çözümünü soyut
bir önerme olarak de¤il de görsel olarak canlan-
d›rmaktad›r. Algoritmalar›n kullan›m›, problem
çözümüne do¤ru sistematik bir flekilde ilerleme-
yi içerir. Kestirmeler ise önceki problem çözme
deneyimlerimizi benzer problemlere aktarmakt›r.
Zihinsel kurulum problemi belli bir biçimde alg›-
lama e¤ilimidir. Asl›nda problem çözümünü ko-
laylaflt›ran bir faktör olarak görülebilir; ancak ba-
z› durumlarda problem çözümünü engelelyen bir
unsur haline gelebilir. Bu tür durumlarda söz ko-
nusu kurulumu reddetmek yap›lacak en do¤ru
fley olabilir. ‹flleve tak›lma, problem çözümünü
engelleyen bir zihinsel kurulumdur. Nesnelerin
alternatif kullan›m biçimlerini görmeyi engeller.

Zekaya yönelik farkl› yaklafl›mlar› karfl›lafl-
t›rmak ve zekan›n nas›l belirlendi¤ini de¤erlen-
dirmek.
Zekan›n ne oldu¤u konusunda psikologlar ara-
s›nda bir görüflbirli¤i oldu¤u söylenemez. Bu yüz-
den zekan›n tek ve kesin bir tan›m›n› yapmak
çok zordur. Bunun yerine psikologlar›n zeka ko-
nusundaki yaklafl›mlar›n› karfl›laflt›rarak de¤er-
lendirmek daha anlaml›d›r. Alfred Binet zekay›
genel bir yarg›lama yetene¤i olarak görür ama te-
kil bir yetenekten de söz etmenin zor oldu¤unu
düflünür. A.B.D.’li psikolog Spearman, çeflitli ye-
teneklerin alt›nda genel zekan›n bulundu¤unu
ileri sürer ve buna g-faktörü ad›n› verir. Bir a¤a-
c›n gövdesi gibi, çeflitli zihinsel yetenekler bura-
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dan dal verirler. Di¤er A.B.D.’li psikolog Thursto-
ne da Spearman’dan etkilenmifltir. Ancak zekay›
yedi alt bileflene ay›rarak inceleyen Thurstone,
Spearman’dan farkl› olarak bu bileflenlerin birbi-
rinden görece ba¤›ms›z oldu¤unu düflünür. Cat-
tell’in zeka görüflü Thurstone yak›nd›r. Ancak Cat-
tell zekayla iliflkili oldu¤unu düflündü¤ü yetenek-
leri yedi de¤il, iki grupta toplam›fl ve bunlara kris-
tallemifl zeka ve ak›flkan zeka ad›n› vermifltir.
1960’lardan sonra psikolojide zekaya iliflkin bu
yaklafl›mda temelde bir de¤iflme görülmüfltür.
Zekan›n genel bir zihinsel yetenek oldu¤u görü-
flü terkedilmifl, yerine çoklu zeka kuramlar› ge-
lifltirilmifltir. Bu yaklafl›m›n öncülerinden Gard-
ner’a göre zeka çeflitli zihinsel yetenekleri ifade
eden bir kavramd›r. Bu yetenekler birbirlerinden
ba¤›ms›zd›r, dolay›s›yla her bir yetenek bir zeka
türü olarak görülebilir. Bu yeteneklerin say›s›n›
belirlemenin zor oldu¤unu söylese de Gardner
yedi yetenek belirlemifltir. Çoklu zeka kuramla-
r›ndan bir di¤eri Sternberg’ün üçlü zeka kuram›-
d›r. Sternberg de üç farkl› zeka tarif etmifltir; aka-
demik zeka, deneyimsel zeka ve pratik zeka. 
Di¤er taraftan zeka ile ilgili en temel tart›flma ko-
nusu, zekan›n kal›t›m m› yoksa çevresel faktörler
taraf›ndan m› belirlendi¤idir. Bu konudaki tart›fl-
malarda var›lan son nokta her iki aç›klama tarz›-
n›n da geçerli oldu¤udur. Ancak hala kal›t›m›n
ve çevrenin zekay› tam olarak ne kadar ve nas›l
etkiledi¤ini bilmiyoruz. 
Zekan›n kal›t›ma ba¤l› oldu¤unu öne sürenler
özdefl ikiz çal›flmalar›ndan elde edilen bulgular›
kan›t olarak gösterirler. Bu çal›flmalar genel ola-
rak özdefl ikizlerin zeka düzeylerinin özdefl ol-
mayan ikizlerininkine göre daha benzer oldu¤u-
nu ortaya koymufltur. Ancak bu ikizlerin ayn›
çevrede ve ayn› flekilde yetifltirildikleri gözönün-
de tutulursa bu benzerlikte çevrenin de pay› ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Bu yüzden daha net ka-
n›tlar, ayr› yetifltirilmifl özdefl ikizleri içeren çel›fl-
malardan gelmifltir. 
Kal›t›m zekada ciddi bir rol oynar; ancak çev-
resel faktörler de önemlidir. Maddi ve manevi
olarak zengin olan ortamlar›n zekay› olumlu
flekilde etkiledi¤i belirtilmektedir. Düflük sos-
yo-ekonomik s›n›flardan gelen çocuklar›n, da-
ha üst s›n›f çocuklar›n›n zeka aç›s›ndan gerisin-
de olduklar› gösterilmifltir.

Zeka ölçümündeki geliflmeleri özetlemek.
‹ngiliz bilimci Galton’un zekay› ölçmek amac›yla
insanlar›n duyusal keskinlik/h›z vb. ölçen testle-
rini bir yana b›rak›rsak, modern anlamda ilk ze-

ka testi 1905’de Frans›z psikolog Alfred Binet ta-
raf›ndan gelifltirilmifltir. Simon ile birlikte an›lan
bu ilk test, daha sonra Binet taraf›ndan birkaç
kez daha gözden geçirilerek de¤ifltirilmifltir. Bu
çal›flmalar esnas›nda Binet, çocu¤un bulundu¤u
takvim yafl› ortalamas›na denk düflen standartlar
gelifltirmifl ve buna da zeka yafl› ad›n› vermifltir. 
Binet-Simon Zeka Ölçe¤i ad›yla ‹ngilizceye çev-
rilen test, A.B.D.’de pek çok defa gözden geçiril-
mifl ama Stanford Üniversitesinde Terman tara-
f›ndan yap›lan gözden geçirme daha popüler ha-
le gelmifltir. Bu test Stanford-Binet Zeka Ölçe¤i
olarak an›lmaktad›r. Terman zeka ölçümü çal›fl-
malar› s›ras›nda bir zeka indeksi gelifltirmifltir.
Bugün çok yayg›n olarak zeka bölümü (IQ) ola-
rak bilinen bu indeks, zeka yafl›n›n takvim yafl›-
na oran›n›n yüz ile çarp›lmas› sonucu elde edi-
len puand›r. E¤er bireyin zeka yafl› takvim yafl›-
na eflitse, ZB (IQ) puan› 100 olacakt›r. 
Ayr›ca çok yayg›n olarak kullan›lan Weschler ze-
ka testini anmak gereklidir. Hem çocuk hem de
yetiflkin versiyonu olan bu test Stanford-Binet
Zeka Ölçe¤ine benzemektedir; ama bu testte içe-
rik, sözel ve performans ölçe¤i olarak ayr›lm›flt›r.
Sözü edilen testler bireysel zeka testleridir. Çok
say›da insana test uygulamak gerekti¤inde birey-
sel testler zaman ve emek aç›s›ndan çok maliyet-
li olmaktad›rlar. 1. Dünya Savafl› s›ras›nda ortaya
ç›kan zorunluluktan dolay› Ordu Alfa ve Ordu
Beta grup zeka testleri gelifltirilmifltir. 

Yarat›c›l›¤› zekadan ay›rt etmek.
Yarat›c›l›k zekayla iliflkili ama zekadan farkl› bir
olgudur. Yarat›c›l›k özellikle yeni fikirler üretmeyi
içeren bir özellik olarak görülür. Problem çözü-
münde kullan›lan iki düflünce biçimi vard›r: ›rak-
sak ve yak›nsak düflünme. Iraksak düflünme prob-
lemin çözümü için çok çeflitli alternatiflerin aran-
mas›n› içeren bir yaklafl›md›r. Yak›nsak düflünme
bu çeflitlili¤i daraltarak tek do¤ru cevaba indirge-
meyi sa¤lar. Yarat›c› düflünme de yak›nsak de¤il
›raksak düflünmeyle iliflkilendirilir. Oysa zeka test-
leri yak›nsak düflünmeyi ölçen testlerdir.
Zeka ve yarat›c›l›k aras›nda bir iliflki oldu¤u
muhakkakt›r. Genel olarak ifade etmek gere-
kirse, yarat›c› düflünce zekay› gerektirir. Ancak
ortalaman›n üstünde bir zeka düzeyinden son-
ra yarat›c›l›kta bir art›fl görülmez. Yani yarat›c›-
l›k yüksek ya da üstün zekal›l›kla ilflkili de¤il-
dir. Belli bir eflikten sonra birtak›m kiflilik özel-
liklerini gerektirir; kiflinin kendi formüle etti¤i
problemleri çözmesi ve yüksek risk almaya e¤i-
limli olmas› gibi.
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1. ‹nsanlar›, nesneleri ve olaylar› s›n›fland›rmada kulla-
n›lan zihinsel kategoriler afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Fonemler
b: ‹mgeler
c. Kavramlar 
d. Morfemler
e. Önermeler

2. Zeka bölümü için afla¤›da verilen saptamalardan
hangisi do¤rudur?

a. Zeka bölümü, zekan›n mutlak ölçümüne ait bir
kavramd›r.

b. Zeka bölümü Alfred Binet taraf›ndan gelifltiril-
mifltir.

c. Zeka bölümü art›k kullan›lmayan bir zeka in-
deksidir.

d. Zeka bölümü, zekan›n göreceli bir ölçüm oldu-
¤unu gösterir. 

e. Zeka bölümü terimi, sadece sözel yeteneklerin
ölçümünde kullan›l›r. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi bireysel zihinsel testlerin
uygulanmas›nda bir avantajd›r?

a. Testi uygulayan uzman zamandan tasarruf eder. 
b. Testi uygulayan uzman test sonuçlar›n› daha ko-

lay ve h›zl› de¤erlendirir. 
c. Testi uygulayan uzman cevaplay›c›lar›n yöner-

geyi anlad›klar›ndan emindir.
d. Testi uygulayan uzman emekten tasarruf

eder/daha az yorulur.
e. Testi uygulayan uzman›n cevaplay›c›y› etkileme

olas›l›¤› vard›r. 

4. Afla¤›dakilerden hangisi yarat›c› insanlar›n iki
önemli özelli¤idir?

a. Di¤er insanlardan daha az zeki ve sorumsuz ola-
rak alg›lanma

b. Risk alma ve kendi ortaya koyduklar› problem-
le u¤raflma 

c. Sanat alan›nda iyi, bilim alan›nda daha zay›f olma
d. S›k› çal›flmalar›na gerek olmayan ve ilham sahi-

bi insanlar olmalar›
e. Problemleri belirli bir aç›dan alg›layan ve do¤ru

cevab› arayan insanlar olmalar›

5. F›rt›nay› düflündü¤ümüzde, zihnimizde beliren rüz-
gar, ya¤mur ve y›ld›r›m görüntüleri afla¤›dakilerden han-
gisiyle tan›mlanabilir? 

a. ‹mge
b. Kavram
c. Ak›l yürütme
d. Sembol
e. Problem çözme

6. Zekada kal›t›m ve çevrenin rolü göz önüne al›nd›-
¤›nda, afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Zekan›n geliflim s›n›rlar› kal›t›m taraf›ndan be-
lirlenir.

b. Zekan›n gelifliminde, çevre, kal›t›mdan daha
etkilidir.

c. Ayr› yetifltirilmifl özdefl ikiz çal›flmalar›, zekada
kal›t›m›n rolüne iliflkin bir kan›tt›r.

d. Çevre mükemmel olsa da, kal›t›m›n s›n›rlar›
afl›lamaz.

e. ‹yi çevre, zekay›, kal›t›msal olarak belirlenen en
üst s›n›ra kadar gelifltirebilir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi morfemlere iliflkin do¤ru
bir saptamad›r?

a. Morfemler temel ses birimleridir ve evrenseldir.
b. Morfemler belirli say›da ibareden oluflan yap›-

lard›r. 
c. Morfemler bir dildeki en küçük anlam birimleridir.
d. Morfemlerin say›s› sonsuzdur. 
e. Cümle üretirken ilk önce morfemlerden bafllan›r.

8. Daha önce zor durumdan yalan söyleyerek kurtulmufl
bir çocu¤un yine zor durumda kald›¤›nda tekrar yalana
baflvurdu¤unu gözlemliyorsak, afla¤›daki problem çözme
stratejilerinden hangisini kulland›¤›na hükmedebiliriz?

a. Deneme-yan›lma
b. Algoritma kullan›m›
c. Zihinsel imgeleme
d. Tepeye t›rmanma
e. Analoji

9. Konuflan kendimiz isek, afla¤›da verilen dilin yap›sal
unsurlar› nas›l bir s›ralama içinde olmal›d›r?

I. ‹bare ve cümle II. Sözcükler III. Sesler IV. Anlam
a. IV-I-II-III
b. I-IV-III-II
c. I-II-III-IV
d. III-I-II-IV
e. IV-II-I-III

10. Sternberg’ün üçlü zeka kuram› için afla¤›da verilen
saptamalardan hangisi do¤rudur?

a. Bu kuram, zeka konusunda öne sürülen ilk ku-
ramlardan biridir. 

b. Bu kuram zekan›n genel bir yap›s› oldu¤unu
öne sürer. 

c. Bu kuram zekan›n do¤ufltan getirildi¤ini varsayar.
d. Bu kuram, zekan›n çevreye adapte olmay› sa¤-

layan çeflitli yetenekler oldu¤unu öne sürer.
e. Bu kuram zekan›n bileflenlerinden birinin görsel

keskinlik oldu¤unu öne sürer.

Kendimizi S›nayal›m
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Dil Açmaz›” Üzerine Bir Deneme: Sorun Dilde mi,

Bizde mi?

Doç. Dr. Serdar M. De¤irmencio¤lu

Bu yaz›da, 1997 Eylülünde Türkiye’ye döndü¤ümden
beri giderek artan bir hayret ve üzüntü ile gözledi¤im
ve bence çok ciddi olan bir sorun hakk›ndaki düflünce-
lerimi aktarmak istiyorum. San›r›m bu sorun meslekdafl-
lar›m›n ço¤una oldukça tan›d›k gelecektir. 
Önce günlük yaflam›mdan birkaç gözlemimi aktarmak
istiyorum: ODTÜ’de ö¤len yeme¤ini yo¤urt ile geçifltir-
mek istiyorsunuz. Kantindeki genç “normal mi, light
m›?” diye soruyor. ODTÜ Çocuk Yuvas›’nda velilere
“çocuklar›n›za ceza de¤il, timeout veriyoruz” dendi¤i
kula¤›n›za çal›n›yor. Giysi almaya gitti¤inizde ma¤aza-
lar›n adlar›na bakmamaya çal›fl›yorsunuz, çünkü ma¤a-
zalar baflka bir ülkeden ç›km›fl gelmifller sanki - adlar›
çeflitli dillerde. ‹çeri girdi¤inizi varsayal›m. Giysinizi or-
ta boy de¤il “medium” veriyorlar - ufak tefekseniz,
“small da olabilir” deniyor. Etiketi çevirip bak›yorsunuz,
de¤il ‘orta boy’ yazmak, Türkiye’de üretildi¤ine iliflkin
bir yaz› bile bulam›yorsunuz. Hadi giysiden vazgeçtik,
ille de bir fley alacaksak iflyerinde geçen uzun saatler
için bisküvi alal›m. Bisküvilerin üzerinde “Haylayf”, “Çi-
zi” gibi markalar görüp irkiliyorsunuz. Bisküvi ve fleker-
leme satan kimi ma¤azalar›n adlar›n› (örn., Ülker Shop,
Sagra Special) görünce daha da flafl›r›yorsunuz.
Gözlemlerimi sürdüreyim: Ankara’dan ‹stanbul’a oto-
büs bileti alacaks›n›z; durmadan giden otobüs soruyor-
sunuz. Görevli, “haa, non-stop soruyorsunuz, var var”
diyor. Merak ediyorsunuz, bu yabanc› laf bollu¤u yal-
n›zca bir iki otobüs flirketinde mi görülüyor. Otogarda
yapaca¤›n›z küçük bir gözlem hiç de öyle olmad›¤›n›
gösteriyor. Hatta yeni uygulamaya giren, “otobüs flirke-
tinin ad› asgari bir yabanc› sözcük içermelidir” diyen
bir yönetmelik olmas›ndan kuflku duyuyorsunuz. Son
y›llarda kurulan birçok flirketin ad› bir garip: Oskar,
Show, Metro, Sakarya VIP, Mersin VIP. Durun, daha be-
teri de var. Özenti illetinin, di¤er birçok yenilik gibi en
son ulaflt›¤›n› düflündü¤ünüz Do¤u illerimizden Van’a
giden yeni bir flirket var: Best Van! ‹çiniz burkuluyor.
Bu örnekleri, öznesi ikinci tekil kifli olan cümlelerle yaz-
d›m, çünkü biliyorum bu yaz›y› okuyacak kiflilerin ço¤u
da anadilimizi kemiren bu örnekleri her gün yaflamakta
ve içleri c›z etmekte. Hele hele Türkçe’yi sevenlerin bu so-
runa duyars›z kalmalar› olanaks›zd›r diye düflünüyorum.
Bu sorunu saptay›p, “ah efendim, nereye gidiyoruz?”,
“bu ve bunun gibi özentiler beni öldürecek” demek,
hatta “efendim, e¤itim eksikli¤i” gibi basmakal›p ve pek

çözüm getirmeyen sözler söylemek bir seçenek olabilir.
Ben bu yaz›da baflka bir seçene¤i ye¤leyece¤im ve Türk-
çe’yi y›pratman›n, hatta küçümsemenin örneklerinin da-
ha yak›n›m›zda bulundu¤unu saptamak gerekti¤ini söy-
leyece¤im. Bu örnekler ‘yüksek e¤itimli’ olduklar› için
daha ‘kültürlü’ olduklar› varsay›lan ve bu nedenle de
kendi kültürlerinin belkemi¤i anadillerini daha iyi koru-
malar› beklenebilecek kifliler taraf›ndan sergilenmekte.
‘Kültürlü’ bilinen ancak kültürün belkemi¤i anadilimize
darbe vuranlar o kadar yayg›n ki, bu insanlar›n tutum-
lar›n›n art›k kan›ksand›¤›n› ve tepki görmeyen bu tutu-
mun giderek daha da pekiflti¤ini düflünüyorum (Bilici,
1999). Hemen her sektörde piyasaya sürülen yeni ürün-
ler yabanc› adlar veya harfler (örn., WinSa9) ile donan-
m›fl durumda. Çok sevdi¤im ve bize özgü kolonya, san-
ki bize özgü de¤il, ‹ngilizce konuflulan bir yerden gel-
mifl gibi yabanc› adlar (örn., Sandy) ile sat›l›yor. Hadi
diyelim ki, onlar ‘kültürsüz’. ‘Kültürlüler’ ne yap›yor?
Geçenlerde Ankara’da, kendilerini ailelere dan›flmanl›k
verecek denli donan›ml› sayan kiflilerce aç›ld›¤› izleni-
mini veren bir iflyerinin ad›na bakal›m: Elysium. ‘Kül-
türlülerin’ izledi¤i televizyon kanal› olarak bilinen bir
kanal› (NTV) hemen herkes, özellikle de kültürlüler ne-
dense ‹ngilizce yaz›lm›fl gibi okuyorlar. En gelenekçi
geçinen kanallar (örn., HBB) ve izleyiciler bile ayn› du-
yars›zl›¤› yans›t›yor.
Bana daha da çarp›c› ve son derece rahats›z edici gelen
bir di¤er örne¤i vermeden geçemeyece¤im. Ankara’daki
Cumhuriyetin 75. Y›l› kutlamalar›ndan önemlice bir ta-
nesi Bilkent Plaza’da yap›ld›. Günler boyunca radyolar-
dan duyurulan bu kutlamaya kat›lan kaç kifli acaba ‘Pla-
za’ sözcü¤ünden rahats›z oldu, merak ediyorum. Ya da
bu al›flverifl merkezinde bulunan iflyerlerinin ço¤unun
adlar›n›n yabanc› olmas›ndan? Böyle bir kutlama san›-
r›m bir on y›l önce çok daha fazla kifliyi rahats›z ederdi.
‘Kültürlüler’ taraf›ndan dilin y›prat›l›r olmas›ndan daha
da ciddi olan tehlike ise yüksek ö¤retimi s›rtlanan kifli-
ler olan ö¤retim üyeleri aras›nda da kendi diline yaban-
c›laflman›n çok yayg›n olmas›. Bu yabanc›laflma özellik-
le yabanc› dille e¤itim yapan kurumlarda öylesine yay-
g›n ve kan›ksanm›fl bir durumdaki ki, inan›lmas› zor ör-
neklerle karfl›lafl›yorsunuz. Size bünyesinde bulundu-
¤um ODTÜ’den bir örnek vereyim: Ö¤retim üyelerinin
iletiflimi için kullan›lan e-posta hatt›nda, geçenlerde bir
profesör günlük yaflamda çok s›k görülen Türkçe imla
yanl›fllar›ndan (örn., ‘her fley’ yazmak yerine ‘herfley’
yaz›lmas›) ne kadar rahats›z oldu¤unu aktarmaktayd›.
E-posta mesaj›nda bu imla yanl›fllar›n›n bir bölümünü

Yaflam›n ‹çinden

“
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s›ralam›fl, yanlar›na da do¤ru kullan›mlar›n› eklemiflti.
Beni flaflk›na çeviren ise, bu yanl›fl-do¤ru listesine bir
de ‹ngilizce karfl›l›klar›n eklenmifl olmas›yd›. Yani bu
profesör ODTÜ ö¤retim üyelerine anadillerinde çok s›k
kullan›lan sözcükleri (örn., her fley, hiçbir, herhalde)
‹ngilizce olarak aç›klamaya çal›flmaktayd›! 
San›r›m biz psikologlar da yüksek e¤itimli, uzmanl›k ya
da doktora sahibi bu ‘Türkçe engelli’ gruba giriyoruz.
Kendi dilimize yabanc›laflman›n meslek dünyam›zda
gayet yayg›n oldu¤unu görmemek olanaks›z. Bu ya-
z›mda çuvald›z› biz psikologlara, özellikle de - biraz
önceki profesör örne¤inden yola ç›karak - ö¤retim üye-
lerine yöneltmek istiyorum.
Piyasaya son y›llarda ç›kan ve psikologlarca yaz›lm›fl
kitaplarda halen “adölesan”, “kognüsyon”, “situasyon”,
“demonstrasyon” gibi ‹ngilizce’den al›nt› - okunufllar›
ise bir ayr› alem - terimler görülebilmekte. Oysa bu te-
rimlerin Türkçeleri var elimizde. Benim bulundu¤um
ortamlarda ö¤retim üyesi meslektafllar›m›n kendi arala-
r›nda ve hatta ö¤rencilerin yan›nda “focus etmek”, “im-
press olmak” gibi kar›fl›mlar kulland›¤›n› görerek üzü-
lüyorum. Türk Psikoloji Dergisi’ne gönderilen birçok
makalede de Yay›n Yönetmenlerinin Türkçe’nin çok
ama çok özensiz kullan›ld›¤›n› gördü¤ünü eklemeliyim.
Karfl›l›klar› bal gibi var olan yabanc› terimlerin hatta
sözcüklerin kullan›m›n›n sürmesi meslekdafllar›m›n
kendi dillerine pek de¤er vermediklerini göstermekte. 
Ö¤retim üyeleri aras›ndaki bu de¤er bilmezlik ne yaz›k
ki, ö¤rencilerimizin de psikolojiye kendi dillerinden ko-
parak bakmalar›na yol aç›yor. Laf› uzatmamak için yaban-
c› dille ö¤retim yapan kurumlardan gelen ö¤rencilerin
ö¤renci kongrelerinde Türkçe konuflamad›klar› için çok
garip karfl›land›klar›n› söylemekle yetinmek istiyorum.
Psikolojide Türkçe’nin kullan›lmamas›nda herhalde en
önemli etken, ö¤retim üyelerinin ço¤unun kendilerinin
de yabanc› dille ö¤retim yapan kurumlardan geçmifl ve
lisansüstü ö¤renimlerini ABD’de yapm›fl olmalar›. Psiko-
lojinin Türkiye’de bir bilim olarak çok k›sa bir geçmifli
olmas› ve kulland›¤›m›z birçok kavram›n ve modelin
kayna¤›n›n ABD olmas› da bu sorunu pekifltirmekte.
Peki bu kimilerince ‘açmaz’ olarak görülen bu soruna
nas›l çözüm getirebiliriz? Burada soru iflaretleri olufltur-
mak amac›yla k›saca birkaç seçenekten söz edece¤im. 
Ben psikoloji biliminin örne¤in bilgisayar teknolojisi gi-
bi gelenekten ve günlük yaflamdan kopuk, kendi dilini
yaratan bir süreç olmad›¤›na inan›yorum. Öte yandan
psikoloji zaten konular› ve uygulama alan› gere¤i dili
ve kültürü kendisinden uzak tutabilecek bir disiplin
olamaz. Psikolojide kulland›¤›m›z birçok kavram›n flu
ya da bu flekilde kültürümüzün içinde varoldu¤unu,

hatta bunun çok uzun zamand›r böyle oldu¤unu kabul
etmek gereklidir. Ö¤retim üyelerinin bu noktadan yola
ç›kt›klar›nda Türkçe psikolojinin o denli olanaks›z ol-
mad›¤›n› göreceklerini san›yorum.
Daha etkili ve kal›c› bir çözüm, çok aç›kt›r ki, Türkçe
psikoloji kaynaklar›n› oluflturmak olacakt›r. Almanya,
Hollanda gibi ülkelerde psikologlar kendi dillerinde
psikoloji kaynaklar›n›n say›s›n› çok yüksek tutabilmek-
tedirler. Geçen y›l Derne¤imizin yay›mlamaya bafllad›¤›
Türk Psikoloji Yaz›lar› bu yönde at›lan çok somut bir
ad›md›r ve Türkçe psikoloji kaynaklar›n› oluflturmak is-
teyen herkesin desteklemesi gereken bir giriflimdir. Bu
y›l Derne¤imiz taraf›ndan piyasa sürülmesi beklenen
Psikolojiye Girifl kitab› da bu amaca hizmet edecektir.
Yrd. Doç. Dr. Belgin Ayvafl›k ve arkadafllar›n›n haz›rla-
d›¤› ve Derne¤imiz taraf›ndan yay›mlanacak olan ‹ngi-
lizce-Türkçe Psikoloji Terimleri Sözlü¤ü Türkçe psiko-
loji kaynaklar›n› oluflturmakta at›lacak her ad›m için bir
temel tafl› olacakt›r.
Ülkemizin geldi¤i bu aflamada üniversitelerde ö¤retim
dilinin yabanc› bir dil olmas› üzerinde ciddi olarak dü-
flünülmesi gereken bir olgudur (Tavflano¤lu, 1999). Bu
soru enine boyuna tart›fl›l›rken yabanc› dille ö¤retim
yapan kurumlarda uygulanabilecek bir çözüm, ders ki-
taplar›n›n ve derste kullan›lan dilin yabanc› bir dil kal-
mas›, ama gerektikçe derslerin Türkçe yap›lmas› ve ya-
banc› dildeki terimlerin Türkçe karfl›l›klar›n›n özellikle
temel derslerde verilmesi olabilir. Kimi okumalar›n
Türkçe olmas›, ö¤rencinin piyasadaki Türkçe kitaplar›
ve bas›nda psikoloji üzerine ç›kan yaz›lar› incelemesi
gibi ödevler yine ö¤rencinin Türkçe kullan›m›n› pekifl-
tirecektir. Ö¤rencinin yabanc› dilde yazabilmesi, yani
teknik terimiyle dilde üretim yapabilmesi önemli bir
amaç ise, verilen ödevlerin ço¤unun ‹ngilizce yaz›lmas›
yararl› olacakt›r. Deneyimlerime dayanarak bu uygula-
man›n ö¤renciye çok fley kazand›rd›¤›n› söyleyebilirim.
Bir di¤er seçenek, flu an Baflkent Üniversitesi’nde dene-
nen ders kitaplar›n›n ‹ngilizce olmas›, derslerin ise Türk-
çe yap›lmas› uygulamas› olabilir.
Meslekdafllar›m›n ‘dil açmaz›m›z›’ ve yukar›daki seçe-
nekleri tart›flmaya bafllayacaklar›n› umuyorum.

Kaynaklar: Bilici, E. N. (1999) ‘Harf ‹nk›lab›’na gizli dev-
rim’. (Engin Noyan ile söylefli) Zaman Pazar, 17 Ocak, Sa-
y› 3, s. 3. Tavflano¤lu, L. (1999) ‘Yabanc› dille e¤itim ol-
maz.’ (Pazar Konu¤u: Prof. Dr. Oktay Sinano¤lu ile söy-
lefli) Cumhuriyet, 10 Ocak, s. 12.
Al›nd›¤› kaynak: http://www.psikolog.org.tr/articles
_detail.asp?cat=2&id=12

”
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünce ve Dil” bölümünü
tekrar gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zekan›n Do¤as› “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zihinsel Testler “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarat›c›l›k “ bölümünü tek-
rar gözden geçiriniz. 

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünce ve Dil “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zekan›n Do¤as› “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünce ve Dil “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Problem Çözme “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düflünce ve Dil “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zekan›n Do¤as› “ bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz.

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

Gerçekte dilin düflünce örüntümüzü ve dünya görüflü-
müzü belirledi¤ini iddia eden bir denence Benjamin
Whorf taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Whorf’un dilsel göre-
celilik denencesi olarak bilinen bu yaklafl›m, dilde ifa-
desi olmayan bir fleye karfl›l›k düflüncenin de olamaya-
ca¤›n› savunur. Örne¤in Hopi dilinde uçan her fley için
sadece iki isim vard›r: Kufl olup da uçanlar ve geriye
kalan-kufl olmayan ve uçanlar. Whorf’a göre, Hopiler,
havada uçtu¤unu gördükleri her fleyi bu iki isimden bi-
rine göre anlamaktad›rlar (Morris, 2002).

S›ra Sizde 2

Çizimde de görüldü¤ü üzere
alt› adet kibrit çöpüyle ancak
üç boyutlu bir flekil olufltur-
du¤unuzda 4 eflkenar üçgeni
elde edebilirsiniz. Burada
problem çözme aç›s›ndan
öne ç›kan kavram zihinsel

kurulumdur. Bu tür problemleri ço¤u kez iki boyutlu
yüzey üzerinde düflünmeye ve çözmeye al›flt›¤›m›z için,

kibrit çöplerini üç boyutlu olarak yerlefltirmeyi ço¤u-
muz ak›l edemeyebiliriz. Bu durumda böyle bir zihinsel
kurulum, bu problemi çözmemizi kolaylaflt›rm›fl de¤il,
tam aksine zorlaflt›rm›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Zeka testlerine yöneltilen elefltirilerden biri, bu testlerin
içeri¤inin ve uygulanma biçiminin az›nl›klara karfl› yan-
l› olduklar›d›r. Zeka testinde iyi bir performans göstere-
bilmek için testin haz›rland›¤› dile hakim olmak gerekir.
Dolay›s›ylaanadili d›fl›nda bir dilde test alan kiflilerin,
testi anlamayla ilgili güçlükleri olacakt›r. Ayr›ca baz› so-
rular içerik itibar›yla farkl› sosyo-ekonomik s›n›ftan ge-
len insanlar için farkl› anlamlar tafl›yabilir. Baz› psiko-
loglar yayg›n olarak kullan›lan testlerin herhangi bir yan-
l›l›k içermedi¤ine inanmaktad›rlar. Psikologlar aras›nda
bu konu tart›fl›lmaya devam edilmektedir (Morris, 2002).

S›ra Sizde 4

Yarat›c›l›¤›m›z› artt›rmak için yapabilece¤imiz birtak›m
fleyler vard›r. Yarat›c›l›k kendi kendine ans›z›n gelen
bir ilham de¤il, çal›flman›n ürünüdür. Yarat›c›l›¤› artt›r-
mak için yap›labileceklerden birkaç› flunlar olabilir: 

1. Yapt›¤›n›z iflin kendisine odaklan›n, sonucu-
nu düflünmeyin. Sonucu hakk›ndaki duygusal
tepkilerinizi bir kenara koyun.

2. Merak›n›z› harekete geçiren bir fleyler yap›n.
Örne¤in, bir nesneye her zaman oldu¤u hal-
de bakmay›n. Bafl afla¤› çevirin, içini d›fl›na ç›-
kar›n, birtak›m özelliklerini abart›n ya da çar-
p›t›n. O konuda bir kavram arac›l›¤›yla daha
soyut düflünmeye çal›fl›n. 

3. Duyumsal deneyimlerinizin befline de dikkat
gösterin. Kafan›z›n içinde sizi iflten uzaklaflt›-
ran konuflmalar› bir tarafa b›rak›p, duyu or-
ganlar› arac›l›¤› ile ald›¤›n›z bilgiye odaklan›n.

4 Bir fikri farkl› ba¤lamlarda elefltirel bir biçim-
de de¤erlendirin, ve onu farkl› perspektifler-
den görmeye çal›fl›n (Uba ve Huang, 1999).

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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A
Alg›: Duyumlarla elde edilen verilerin örgütlenmesi ve böyle-

likle anlamland›rma sürecidir.

Algoritma: Do¤ru çözümün bulunmas›n› kesinlefltiren ad›m

ad›m problem çözme yöntemidir.

Ay›rt Etme: Gerilmifl bir koflullu uyar›c› ile koflulsuz uyar›c›

aras›ndaki ba¤›n zay›flat›lmas› suretiyle genellemeyi s›-

n›rland›ran bir süreçtir.

Amnezi: Bireyin sars›nt›s› ya da psikolojik travman›n neden

oldu¤u ciddi düzeydeki bellek kayb›d›r. 

Ardimge: Belirli bir renge bak›ld›ktan sonra di¤er renk alg›-

lanarak bask›n hale gelen imgeye ardimge ad› verilir.

Ay›rt Etme: Gerilmifl bir koflullu uyar›c› ile koflulsuz uyar›c›

aras›ndaki ba¤›n zay›flat›lmas› suretiyle genellemeyi s›-

n›rland›ran bir süreçtir.

B
Bellek: Bireyin Bilgisini saklayan tüm zihinsel sistem ve bire-

yin saklanan bilgiyi gerekti¤i durumda geri ça¤›ran ve

kullanmas›n› sa¤layan bir dizi zihinsel süreçtir.

Bilifl: Bilginin kazan›lmas› ve kullan›lmas›na yarayan süreç-

lerdir.

D
Derinlik Alg›s›: Kiflilerin dünyay› üç boyutlu ve nesneleri

uzakl›k yak›nl›k durumuna göre görmelerini sa¤layan

alg›d›r.

Dürtü: Açl›k, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdü-

lerdir.

Deneme- Yan›lma: Do¤ru çözümü bulana dek yanl›fl çö-

zümleri eleme yöntemine dayanan problem çözme stra-

tejisidir.

Duyusal Kay›tlar: Duyu organlar›ndan gelen ham bilginin

girifl noktalar›d›r.

Doygunluk: Bir renk tonunun canl›l›¤›n› ifade etmede kulla-

n›lan kavramd›r.

E
Episodik Bellek: Belirli bir yere ve zaman ba¤l›, kiflisel olay-

lara ait bellek türüdür.

Eflikalt› Alg›: Bilinçli fark›ndal›k düzeyi ve duyusal eflik alt›n-

da kalan d›flsal uyar›mlard›r.

F
Fark efli¤i: Uyar›c›daki farkl›l›¤› anlama ad›na gerçekleflecek

en düflük uyar›c› de¤iflikli¤idir.

Fonem: Her türlü dili oluflturan seslerdir.

G
Genelleme: Orijinal koflullu uyar›c›ya benzer uyar›c›n›n ayn›

koflullu tepkiyi ortaya ç›karmas›yla sonuçlanan bir sü-

reçtir.

H
Homeastatis: Organizman›n bünyesine kat›lan maddelerin

hangi yo¤unlukta ve ne flekilde al›naca¤›na ve al›nan bu

maddelerin aras›nda nas›l bir denge kurulaca¤›na iliflkin

sabit içsel durumu iflaret eden biyolojik denge durumu-

dur.

‹
‹mge: Duyusal bir girdinin zihinsel temsilidir.

‹nsomni: Kiflinin uykusunun miktar› ya da kalitesinden duy-

du¤u doyumsuzluktur.

‹leriye Do¤ru Bozucu Etki: Önce ö¤renilen bilginin yeni

ö¤renilmifl bilgiyi geri getirmeyi engelledi¤i zaman ger-

çekleflen unutma türüdür.

K
Kavrama: Deneme yan›lmaya de¤il, iç görüye dayanan bir

ö¤renme türüdür.

Kendili¤inden Geri Gelme: Sönen bir davran›fl›n zaman za-

man tekrar ortaya ç›kmas›d›r.

Kodlama: Bilgiyi beynin iflleyebilece¤i zihinsel temsillere dö-

nüfltürmesidir.

Koflulsuz Tepki: Koflulsuz uyar›c›ya verilen otomatik ve ö¤-

renilmemifl tepkidir.

Kör Nokta: Gözümüzde, göz sinirinin göze girdi¤i yerde

görmeye karfl› duyars›z olan bölgedir.

Koflullu Tepki: Koflullu bir uyar›c›ya gösterilen tepkidir.

Koflullu Uyar›c›: Önceleri otomatik bir tepki uyand›rmayan

nötr bir uyar›c› iken klasik koflullama sürecinde koflul-

suz uyar›c›yla iliflkilendirilen bir uyar›c›d›r.

Kümeleme: Zihinsel olarak bilgiyi anlaml› birimler halinde

gruplamad›r.

M
Mizaç: Kiflileri birbirlerinden farkl› k›lan davran›fl özellikleridir.

N
Narkolepsi: Aniden uykuya dalmaya yatk›n olmayla tan›mla-

nan uyku bozuklu¤udur.

Sözlük
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O-Ö
Olumlu Pekifltirme: Davran›fl› takiben verilen ödüldür.

Olumsuz Pekifltirme: Hofla gitmeyen uyar›c›n›n ortamdan

çekilmesiyle, o davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n› art›rma

ifllemidir.

P
Pekifltirme: Bir davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n› art›rma iflle-

midir.

Pekifltireç: Bir davran›fl›n tekrar olma olas›l›¤›n› art›ran du-

rum ya da nesnedir.

Prosedürel Bellek: Davran›flsal ve biliflsel prosedürlere ait

örtük bellek türüdür.

Prosopagnosia: Do¤ufltan veya sonradan beyinde meydana

gelen zedelenme sonucu, görme organ›nda sorun olma-

d›¤› halde yüz tan›ma ifllevini yerine getirememe duru-

mudur. 

R
Renk tonlar›: Göze gelen ›fl›¤›n dalga boyuna göre de¤iflen

farkl› renklere verilen add›r.

fi
fiematik Bellek: Olgusal gerçekli¤e ve bilgiye ait bellek türüdür.

U
Uyku Apnesi: Uykuya geçildi¤i tam olarak nefes alamamay-

la tan›mlanan uyku bozuklu¤udur.

Y
Yarat›c›l›k: Toplum taraf›ndan yeni ve özgün kabul edilen

düflünce ya da nesne oluflturma yetene¤idir.

Yak›nsal Düflünme: Bir problem karfl›s›nda düflünmeyi do¤-

ru çözüme yönlendirmedir.

Z
Zeka: Ö¤renme ve uyum davran›fl›n› biçimlendiren yetenek-

leri belirtmede kullan›lan bir kavramd›r.

Zihinsel ‹mgeleme: Problemi ve problemin olas› çözümleri-

ni biliflsel olarak görsellefltirme yöntemidir.

Zihinsel Kurulum: Problemleri belirli bir aç›dan alg›lama ve

ele alma e¤ilimidir.
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