


PSİKOLOJİ

O R T A Ö Ğ R E T İ M

Hüseyin SEZER

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 30.11.2016 tarih ve 86 sayılı 

kurul kararı ile 2017-2018 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı 

olarak kabul edilmiştir.

PSİKOLOJİ



Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti. ne aittir. 

Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

Dil Uzmanı : Tuncay DEMİREL

Görsel Tasarımcı : Arda TEZCAN

Baskı  :  EKOYAY Eğitim Yayıncılık,

  Matbaacılık – Ankara 2017

Sertifika No: 19777

2



3



4



5



ORGANİZASYON ŞEMASI ........................................................................................9

1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM ......................... 13
  A. PSİKOLOJİNİN KONUSU ......................................................................................................14

  B. PSİKOLOJİNİN BİLİM OLMA SÜRECİ ...................................................................................17

  C. PSİKOLOJİNİN ÖLÇÜTLERİ VE AMAÇLARI.........................................................................  21

  Ç. PSİKOLOJİNİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ...........................................................................  23

  D. ETİK İLKELER .......................................................................................................................  29

  E. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI ...............................................................................................  31

   1. Psikolojinin Temel Bilim Alt Dalları ....................................................................................  31

   2. Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları .....................................................................................  33

  F. PSİKOLOJİNİN İŞ ALANLARI ...............................................................................................  35

  G. PSİKOLOJİ VE DİĞER BİLİMLER .........................................................................................  36

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ...................................................................................................  38

2. ÜNİTE: PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ ........................ 43
  A. DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ ..........................................................................................  44

  B. PSİKOLOJİK VE BİYOLOJİK SÜREÇLER .............................................................................  46

  C. KALITIM VE ÇEVRE ..............................................................................................................  52

  Ç. YAŞAM BOYU GELİŞİM .......................................................................................................  54

  D. GELİŞİM DÖNEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ................................................................  56

   1. Gelişim Dönemleri .............................................................................................................  56

       a. Yeni Doğan ...................................................................................................................  56

       b. Bebeklik ve Çocukluk ...................................................................................................  57

       c. Ergenlik Dönemi ............................................................................................................  58

       ç. Yetişkinlik Dönemi .........................................................................................................  59

       d. Yaşlılık Dönemi .............................................................................................................  61

   2. Bilişsel ve Ahlaki Gelişimin Kuramları ...............................................................................  62

  E. ERGENLİK DÖNEMİ VE HIZLI DEĞİŞİM...............................................................................  64

  F. ERGENLİK DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ....................................................................  67

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  ..................................................................................................  70

  G. DUYUMUN ÖZELLİKLERİ .....................................................................................................  72

  H. UYARILMA VE DAVRANIŞ ....................................................................................................  78

  I. ALIŞMA VE DUYARLILAŞMA ...............................................................................................  80

  İ. ALGI ......................................................................................................................................  81

6



  J. ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER ............................................................................................  84

  K. GÜDÜLENMEYİ ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER .................................................................  89

  L. KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME GEREKSİNİMİ .......................................................................  94

  M. DUYGULAR ..........................................................................................................................  97

  N. BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI ........................................................................................................102

  O. DİKKAT VE TÜRLERİ ...........................................................................................................104

  Ö. BİLİNÇLİLİK TÜRLERİ .........................................................................................................105

  P. SOSYAL PSİKOLOJİ ............................................................................................................109

  R. SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ ........................................................................................110

  S. DAVRANIŞ VE SOSYAL ETKENLER ....................................................................................114

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ..................................................................................................117

3. ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME ........................... 122 
  A. ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ ....................................................................................................123

  B. ÖĞRENME TÜRLERİ ...........................................................................................................125

   1. Koşullanma ......................................................................................................................125

       a. Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme ...........................................................................125

       b. Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme ........................................................................129

   2. Bilişsel Öğrenme ..............................................................................................................131

       a. Gizil Öğrenme ..............................................................................................................131

       b. Model Alarak Öğrenme ................................................................................................132

       c. Kavrayarak Öğrenme ...................................................................................................133

  C. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER .................................................................................135

   1. Biyolojik ve Sosyokültürel Etkenler ..................................................................................135

   2. Öğrenilmiş Çaresizlik .......................................................................................................136

   3. Birey, Öğrenme Malzemesi ve Yöntemin Etkisi ...............................................................137

       a. Öğrenenle İlgili Özellikler ..............................................................................................137

       b. Öğrenilen Malzeme İle İlgili Özellikler ..........................................................................140

   4. Öğrenme Stratejileri .........................................................................................................140

   5. Hayat Boyu Öğrenme ......................................................................................................142

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ..................................................................................................143

  Ç. BELLEK TÜRLERİ ................................................................................................................145

   1. Duyusal Bellek .................................................................................................................145

   2. Çalışma Belleği ve Kısa Süreli Belek ................................................................................146

   3. Uzun Süreli Bellek ............................................................................................................147

7



  D. BELLEĞİN TEMEL İŞLEM AŞAMALARI...............................................................................148

  E. DÜŞÜNMENİN YAPI TAŞLARI.............................................................................................152

  F. DÜŞÜNME VE DİL ...............................................................................................................154

  G. KARAR VERME ....................................................................................................................156

  H. ZEKÂ KAVRAMI ...................................................................................................................159

  I. ZEKÂ TÜRLERİ ....................................................................................................................162

  İ. ZEKÂ VE YARATICILIK ........................................................................................................164

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ..................................................................................................167

4. ÜNİTE: RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ ............................ 171 
  A. KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ .............................................................................................................172

  B. KİŞİLİK KURAMLARI ...........................................................................................................175

  C. BİREYSEL FARKLILIKLAR ...................................................................................................177

  Ç. KİŞİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ ........................................................................................................179

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ..................................................................................................181

  D. STRES VE NEDENLERİ........................................................................................................183

  E. STRES VE GÜNLÜK YAŞAM ...............................................................................................187

  F. SAVUNMA MEKANİZMALARI..............................................................................................192

  G. RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ VE ÖLÇÜTLERİ ..........................................................................195

  H. RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI ..........................................................................................197

  I. NORMAL DIŞI DAVRANIŞ TÜRLERİ ...................................................................................  201

   1. Duygu-Durum Bozuklukları .............................................................................................  202

   2. Psikosomatik Bozukluklar ...............................................................................................  203

   3. Kaygı Reaksiyonları .........................................................................................................  204

  İ. PSİKOLOJİK DESTEK TÜRLERİ .........................................................................................  205

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI .................................................................................................  207

EKLER  ............................................................................................................................................  212

SÖZLÜK .........................................................................................................................................  216

KAYNAKÇA ....................................................................................................................................  219

CEVAP ANAHTARI .........................................................................................................................  223

8



AÇ MISINIZ?

Sinema salonlarında film karelerinin aralarına yerleştirilen ve alt duyum eşiğini aşamayan bazı 
ürünlere ait hızlı kareler, izleyiciyi film aralarında o ürünü almaya yönelik tüketim davranışlarına sü-
rüklemekte ve bu psikolojik özellik bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Örneğin filmin herhangi bir 
yerinde izleyicilerin fark edemeyecekleri sürede bir “Aç mısınız? Öyleyse patlamış mısır alın.” yazan 
bir kare,  çok kısa bir süre yanıp sönüyor. Bundan etkilenen izleyicilerin çoğu filme ara verildiğinde 
patlamış mısır alma davranışında bulunuyorlar. Bu da alt duyum eşiğini aşmadığı hâlde uyarıcıların 
bilinçsiz olarak alınabildiğini gösteriyor. 

Takistop adı verilen bazı aygıtlarla bilinç eşiğinin altında kalacak şekilde hızlıca yansıtılan görsel 
imgelerin hızları, eş zamanlı olarak bilinç dışında beyne kaydedilmeye yetecek şekilde ayarlanıyor. 
Bilimsel araştırmalar, bu şekilde verilen ve  bilinç eşiğinin altında kalan duyusal uyarıcıların algı ve 
duygularda değişim yaratabileceğini göstermektedir. Örneğin yapılan deneylerde deneklere mutlu ya 
da üzgün insan figürleri bilinç eşiğinin altında kalacak şekilde gösteriliyor. Bu kişiler yeni bir uyarana 
maruz kaldıklarında onu sevip sevmemeleri böylece önceden verilen ve bilinçsiz alınan uyarıcılarla 
belirlenebiliyor.22

BİLİYOR MUYDUNUZ?

    6. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloyu ve bilgi notunu inceleyerek tablonun altındaki soruları yanıtlayınız.

Duyu
Galater’e göre insan için yaklaşık 

eşik değerleri

Görme
Karanlık bir gecede 50 km öteden bir 

mum ışığı görülebilir.

İşitme
Sessiz bir ortamda beş metreden bir kol 

saatinin işleyişi işitilebilir.

Tat alma
Sekiz litrelik suda bir çay kaşığı şekerin 

tadı alınabilir.

Koku alma
Altı odalı büyük bir evde bir damla esan-

sın kokusu duyulabilir.

Dokunma
Bir santimetre yükseklikten yüze düşen 

bir sineğin kanadı hissedilebilir.

1. Bir uyarıcının fark edilebilen en az ve en cok şid-
detine ne ad verilir? Şemada hangi duyum eşiğine ör-
nekler verilmiştir?

2. Duyu organları aracılığı ile organizmanın iç ve dış 
uyarıcıları olmasına ne ad verilir?

Bilgi Notu

DUYUSAL EŞİK
Organizmanın bir uyarıcıyı fark etme-

ye başladığı noktaya duyusal eşik denir. 
Organizma belli şiddetteki uyarıcıları ala-
bilir. Her uyarıcı, duyum meydana getire-
bilecek şiddette değildir. Örneğin sesin 
titreşimi saniyede 20’den az, 20.000’den 
çok olduğu zaman duyamayız. Duyumla-
nabilen en hafif uyarıcılar sınırı alt duyum 
eşiği ya da mutlak eşik; duyumlanabilen 
en yüksek uyarıcılar sınırı üst duyum eşi-
ğidir. Bu eşiklerin altındaki ve üstündeki 
uyarıcılar organizma tarafından alınamaz. 
İki uyarıcı arasındaki farkı ayırt edebildi-
ğimiz eşik, farklılaşma eşiğidir. Örneğin 
iki sesi birbirinden ayırabileceğimiz en 
küçük fark ya da iki ağırlıktan hangisinin 
daha ağır olduğunu bilebileceğimiz nokta 
farklılaşma eşiğidir.
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    1. ETKİNLİK
Yandaki bilgi notundan da yararla-

narak 79. sayfadaki soruları yanıtlayınız.

Robinson Crusoe (Rabinsın Kuruzo), bin-
diği gemi Güney Afrika sahillerine yakın bir 
yerde battığında hayatta kalan tek kişidir. Bir 
adaya sığınır. Yanında yalnızca bir bıçak ve 
pipo vardır. Adada hiç kimse yoktur. Bir sal 
yapar ve batan gemisinden kullanabileceği 
eşyaları adaya taşır. Daha sonra kendine bir 
kulübe inşa eder. Yaban keçileri ile beslen-
mektedir. Gemiden getirdiği mısırları eker fa-
kat mevsim uygun olmadığından hiçbiri ürün 
vermez. Diktiği ağaçlar da tutmaz. Adadan 
ayrılmak için büyük bir kayık yapar fakat ka-
yık çok ağır olduğu için denize götüremez. 
Zamanla mısır ekmeyi başarır. Bir de papa-
ğan bulup evcilleştirerek onunla konuşur. 
Gemiden bulduğu mürekkep ve kalemle de 
başından geçenleri yazar. Bu şekilde aradan 
on iki yıl geçer.

Bilgi Notu

AŞIRI VE YETERSİZ UYARILMA

İnsan için uyarılma bir zorunluluktur. Hiçbir iç ya da 
dış uyarıcının etki etmediği, hiçbir uyarımın olmadığı 
durumda yaşamdan söz edilemez. Ortam gürültüsü, 
ışık, insan ilişkileri gibi uyarıcıların bulunmadığı ya da 
azaldığı bir durumda kuruntu, panik, hayal görme gibi 
davranışlar ortaya çıkabilir. Uzun sürede ise zihinsel 
işlevlerde gerileme ve davranış bozuklukları görülebilir. 

Organizmanın normalin altında uyarılmasına ya-
ni normal etkinlikte bulunmasına yetmeyecek kadar 
az uyarıcı almasına yetersiz uyarılma denir. Yetersiz 
uyarılmanın bir nedeni uyarıcıların alt duyum eşiğinin 
altında olmasıdır. Bu durumda uyarım olmaz. Çünkü 
organizma ancak alt ve üst duyum eşiğinin arasındaki 
uyarıcıları alabilir. Yetersiz uyarılmanın ikinci nedeni 
ise toplam uyarıcı miktarının azlığıdır. 

İç ya da dış uyarıcıların, organizmayı normal şiddet 
ve sürenin üzerinde etkilemesi sonucu ortaya çıkan 
duruma aşırı uyarılma denir.

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıda verilen iki olayın nedeninin ne olabileceğini tartışınız.

1. Nüfus artışı, çevre kirlenmesi, kent toplumunun getirdiği yıpra-
tıcı yaşam, kalabalık, iş yaşamındaki yarışmalar insanları huzursuz ve 
gergin hâle getirmektedir. 

2. Araştırmacılar, saat başına iyi ücret ödenen gö-
nüllü denekleri ses geçirmeyen özel bir odada gözleri ve 
kulakları kapalı olarak elleri ve ayakları da dâhil olmak 
üzere bütün vücudu özel bir giysiyle yalıtılmış şekilde 
yatırmışlardır. Bu sırada deneklerin beyin dalgaları ve 
sözlü ifadeleri kaydedilmiştir. Denekler, bu işten iyi para 
kazandıkları hâlde sekiz saat sonra odadan çıkmak is-
temişlerdir. Araştırmacıya hemen dışarı çıkartılmazlarsa 
dayanamayacaklarını söylemişlerdir. Deneklerin bazıları 
ise deneyi en çok üç gün sürdürebilmiş, olmayan şeyle-
ri görmeye ve duymaya başlamışlardır. Hemen hemen 
hepsi düşünme bozuklukları göstermişler, günlerden 
hangi gün olduğunu ve nerede bulunduklarını bileme-
mişlerdir. Sıkıntı, kızgınlık ve gerginlik duymaya başla-
mışlardır.23

H. UYARILMA VE DAVRANIŞ

• Aşırı uyarılma

• Yetersiz uyarılma

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 2. 11: Uzaya giden astronotlar yeter-
siz uyarılma yaşarlar.
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ORGAN İ ZA S YON  Ş EMAS I

    2. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sayfa 16’daki “Psikoloji” adlı bilgi notundan da yararlanarak 

görsellerin altındaki soruları yanıtlayınız. 

1. Görsellerdeki organizmaları ve özelliklerini söyleyiniz.

2. Görsellerdeki görülebilen ve görülemeyen davranışları söyleyerek davranışı tanımlayınız. 

3. Psikoloji, görsellerdeki konularla ilgilenir mi? Nedenini belirtiniz.

4. İlk karikatürdeki “Var mıyım, yok muyum?” sorusu ile psikoloji mi, yoksa felsefe mi ilgilenir? 
Nedenini açıklayınız. 

B. Aşağıda verilen örnekleri okuyarak bunlarda sözü edilen davranışların psikolojinin ilgilendiği konular 
olup olmadığını ve ortak özelliklerini tartışınız.

a.	Okul	futbol	takımının	bir	başka	okulun	futbol	takımı	ile	yaptığı	maçta	iki	takımın	oyuncuları	arasın-
da	kavga	çıktı.

b. Funda,	kardeşinin	eşyalarını	karıştırmasına	aşırı	sinirleniyor	ve	yalnız	kaldığında	bu	sorunla	nasıl	
baş	edebileceğini,	öfkesini	nasıl	denetleyebileceğini	düşünüyor.

c. Ekin,	gök	gürültüsünden	çok	korkuyor	ve	yağmurlu	havalarda	nereye	saklanacağını	bilemiyor.
ç. Akın,	annesine	kendisiyle	sürekli	alay	eden	mahalle	arkadaşlarını	şikâyet	ediyor.

Karikatür 1. 2: İbrahim Özdabak Karikatür 1. 3: Selçuk Erdem 

BÜTÜN GÜN BÖYLE
DOLAŞTIM, HERKES
BİR SEVGİLİM VAR

ZANNEDECEK...

Konuyu	birkaç	dakika	düşünüp	etkinliğe	öyle	başlayınız.	Söylenen	fikirleri	bir	iki	sözcükle	özetle-
yerek	tahtaya	yazınız.	Her	turda	yalnızca	bir	fikir	söyleyiniz.	Fikriniz	yoksa	“Geçiniz.”	diyebilir,	sonraki	
turda	düşüncenizi	yine	söyleyebilirsiniz.	Kimsenin	söyleyecek	fikri	kalmadığında	etkinliği	sona	erdiri-
niz.	Etkinlik	sırasında	eleştiri	ve	yorum	yapmayınız.	Etkinliğin	sonunda	tahtada	yazılan	fikirleri	grup-
landırınız	ve	psikolojiyi	tekrar	-“konuya	hazırlanalım”	bölümündeki	tanımınızı	da	göz	önüne	alarak-	
tanımlamaya	çalışınız.	Beyin	fırtınası	tekniği	hakkında	bilgi	edinmek	için	kitabınızın	213.	sayfasında	
verilen	ekler	bölümüne	bakınız.

B. Psikoloji sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Bu konuda sınıfınızdaki tüm öğrencilerin katılacağı bir 
beyin fırtınası yapınız. 

15

Temel Kavramlar
Konuda geçen ve anlamı 

üzerinde durulan kavramların 
toplu hâlde görülmesini sağlar.

Etkinlik
Konunun işlenmesine yar-

dımcı olan  ve daha iyi anla-
şılmasını sağlayan çalışmaları 
kapsar.

Biliyor muydunuz?
Konuyla ilgili ilginç olayların 

bilinmesini sağlar.

Konuya Hazırlanalım
Öğrencilerin konuyla ilgili ön bil-

gilerini açığa çıkarma ve motivas-
yonunu sağlama amacıyla dikkat 
çekici resim, karikatür, gazete ha-
beri ve soruların yer aldığı bölüm-
dür.

Bilgi Notu
Konuyla ilgili bilgilerin verildiği 

metindir.

Beyin fırtınası
Düşünce farklılıklarından yola çıkılarak doğrulara ulaşma yön-

temidir. Beyin fırtınası ile herkesin o konudaki düşüncesini açıkça 
söyleyebilmesi, diğer öğrenciler tarafından bunların saygıyla din-
lenmesi, uzlaşılarak ortak bir noktaya gelinmesi sağlanır.
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Bilgi Notu
             

DENGELENME

Canlı varlıkların yaşayabilmesi için organizmada beden ısısı, oksijen, su ve kandaki şeker oranı 
gibi ögelerin belli sınırlar içinde tutulması gerekir. Bunların oranının değişmesi hastalıklara hatta ölü-
me neden olabilir. 

Dengelenme, organizmanın en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan me-
kanizmadır. Bu biyolojik mekanizma sonucu meydana gelen otomatik tepkiler, organizmada yaşamak 
için en uygun iç koşulların belli sınırlar içinde kalmasını sağlamaktadır. 

İnsan, devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcılara tepkide bulunmak zorundadır. Bu uyarıcılar; 
açlık, susuzluk gibi fizyolojik dürtüler, başarılı olma isteği gibi toplumsal güdüler ya da dıştan gelen 
ani bir gürültü, toplumsal bir istek veya baskı olabilir. Bunlar aralıksız olarak organizmanın dengesi-
ni bozar. Organizma, fizyolojik dengesini sağlamak için gösterdiği çabayı, ruhsal dengesini korumak 
için de gösterir. Kişi, çeşitli davranış şekilleriyle dengesini yeniden kurmaya çalışır. Örneğin insanın 
vücut ısısı, kalp atışı, tansiyonu değiştiğinde organizma uyumu sağlamak için çaba harcar. Üşüyünce 
titreriz, sıcakta terleriz, yorulduğumuzda dinleniriz veya uyuruz. Çünkü yaşamak için çevreyle uyum 
içinde olmalıyız. Çevreye uyum sağladığımız gibi çevreyi de (evler yaparak, ısısını ayarlayarak) kendi-
mize uydururuz.Denge durumunun bozulması, insanın içinde bir gerginlik ve stres yaratır. Stresi ya-
ratan istek ya da gereksinim doyuruluncaya kadar gerginlik devam eder. Eğer bu yapılamazsa ruhsal 
bozukluklar ortaya çıkabilir. 

Şampiyonun, bir sinir krizinin eşiğinde olduğunu gösteren ilk işaret ikinci oyunda ortaya çıktı. Oyun-
cular maça tekrar başladıklarında oyun çıkmazdaydı. Kasparov, saldırgan ve zeki bir başlangıç yaptı, 
kazandığını biliyordu. Rakibi, onu sarsan bir dizi yaratıcı, hatta acımasız hamleyle karşılık verdi. Şampi-
yon yine geri çekilmek zorunda kalmıştı. Maça bir gün ara verildi. 

Pazartesi günü olayı izleyenler, kibirli şampiyon imajının gidip yerine sinirli, mağlup bir oyuncunun 
geldiğini gördüler. Kasparov, mat olmak üzereyken satranç tahtasına eğildi, elleriyle yüzünü ve gözlerini 
kapadı, başını mahzun bir tavırla eğdi. İnsan umutsuzluğunun ebedi bir portresi gibiydi. Birkaç dakika 
sonra aniden ayağa kalktı ve maçtan çekildiğini ilan etti. “Savaşçı ruhumu kaybettim.” diyordu.14

1. Kasparov’un psikolojik dengesi bozulmuş mudur, bunu nereden anlıyorsunuz?
2. Organizmanın fizyolojik ve psikolojik dengesinin bozulduğu durumlara birer örnek veriniz. 
3. İstek ve imkân arasında dengenin bozulmasının ruh sağlığı açısından önemini tartışınız.
4. Kasparov, dengesini yeniden kuramazsa neler olabilir? Tartışınız.

5. Bir psikiyatrist olsaydınız Kasparov’a ne önerirdiniz?

Ders Dışı Etkinlik

Hobileri olan kişilerle görüşünüz. Onlardan hobilerin sağlığa yararları ile ilgili düşüncelerini 

öğreniniz. Hazırlanma süreniz bir haftadır. 

Bunun için görüşme öncesi konuyla ilgili ön bilgi edininiz. Görüşme yapacağınız kişilerden randevu 
alınız. Öğretmeninizle birlikte konu ile ilgili soracağınız soruları belirleyiniz. Kitabınızın ekler kısmındaki 
görüşme kontrol listesini doldurunuz. Yine aynı bölümdeki görüşme raporunu doldurarak öğretmeni-
nize teslim ediniz.

198

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki durumları, güdülenmiş ve güdülenmemiş davranışların farkını düşünerek değerlen-

diriniz. 

• Bir atı zorla su içmeye götürebilirsiniz ama ona su içiremezsiniz.
• Dinlenmek isteyen birey, sessiz bir yer arar.
• Uzaktaki bir arkadaşını özleyen birey, bir ulaşım aracı bularak özlemini gidermeye çalışır.
• Obez olan kişiler, bu durumdan kurtulmak için çeşitli diyet ürünlerine yönelir.
• Kış başında kışlık giysi fiyatları yükselir.
• Evine hırsız girenler alarm sistemlerinin satışını arttırır.

Bilgi Notu

GÜDÜLENMİŞ VE GÜDÜLENMEMİŞ DAVRANIŞ

Güdülenmiş davranışın güdülenmemiş davranıştan farkları şunlardır:

• Güdülenme sonucu organizmanın etkinliği artar. Bu nedenle de güdülenmiş davranış, güdülen-
memiş davranıştan daha verimlidir.

• Güdülenmiş davranış, belli bir hedefe yönelir. Organizma, ihtiyacı doğrultusunda davranışta bu-
lunur. İhtiyaç ne kadar güçlüyse hedefe yönelen davranış da o derecede güçlüdür. Amaca ulaşmada 
kararlı ve ısrarlı olma güdülenmemiş davranıştakinden fazladır. 

• Güdülenmiş davranış seçicidir. Organizma neye ihtiyaç duyuyorsa ona yönelir. 

• Güdülenmiş davranış, organizmayı aşırı faaliyete, dolayısıyla fazla enerji tüketimine götürdüğün-
den güdülenmemiş davranıştan daha yorucudur.

Ön Çalışma Görevi
Ön hazırlık çalışmanızı sınıfa sununuz ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sunularınızda ele aldığınız kişilerin neden kendini gerçekleştirmiş olduğunu belirleyiniz.

2. Yüksek performans gösterilerek sonuca ulaşılan, isteksizlik nedeniyle sonuca ulaşıla-
mayan ve görevin yarım bırakıldığı davranış biçimlerine ilişkin örnekler bularak bunların bir 
listesini oluşturunuz. 

3. Güdülenmiş davranışla güdülenmemiş davranış arasında hangi farklar vardır?

1. Başarı gereksinimindeki ve başarısız-
lık korkusundaki farklar, insanların risk al-
ma isteklerini etkilemekte midir?

2. Yüksek başarı gereksinimi ve düşük 
kaygısı olan oyuncuların halkaları fırlatma 
eğilimleri nasıl açıklanabilir?

3. Yüksek başarı gereksinimi öğrenilmiş 
bir güdü müdür? Buna benzer başka hangi 
güdüleri biliyorsunuz?

Yüksek başarı gereksinimi, düşük kaygı

Düşük başarı gereksinimi, 
yüksek kaygı

Halka geçirme oyununda hedeften uzaklık

A
tış

 y
üz

de
si

Grafik 2. 1
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    3. ETKİNLİK
Fotoğraf 4. 2’yi inceleyiniz ve aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. “Huy canın altındadır.”
 “Can çıkar, huy çıkmaz.” 

Yukarıdaki atasözlerinin kişilikle ilgisi olup olmadığını 
tartışınız. Varsa nasıl bir ilgisi olduğunu açıklayınız. 

2. Gordon Allport (Gordın Alport)’a göre karakter, insanın 
içinde yaşadığı çevrede geçerli olan değer yargılarını ve ah-
lak kurallarını kullanış biçimidir. Buna göre karakterin sos-
yalleşme ve toplumsal rol ile ilgili bir kavram olup olma-
dığını tartışınız.

3. Mekanik işlere yeteneği olan çocuk, bir radyo sistemi 
kurduğu için çevresi tarafından tanınıp dikkate alınır. Böyle-
ce kendine güven ve saygınlık kazanır. Yeteneği onun güdü-
lenmesini de sağlar. Yeteneğini geliştirecek etkinliklere sü-
rekli yönelir. Bu durum, kişiliğin şekillenmesindeki hangi 
etkenin rolüne örnek verilebilir?

4. Fotoğrafta kişiliğin şekillenmesindeki etkenlerden 
hangisi görülmektedir? Fotoğraf 4. 2: Çocuk ve babası

Bilgi Notu
KİŞİLİĞİN ŞEKİLLENMESİ

Kişiliğin bir yönü kalıtım yoluyla doğuştan gelen özellikleri kapsar. Ama bir yönü de çevreden gelen 
etkilerle yaşam içinde şekillenir. Bu şekillenmede yetenekler ve zekâ önemli yer tutar. Çünkü yete-
nek ve zekâ, bireyin toplumun kendisinden beklentilerini daha kolay kavramasını sağlar. Sorumluluk 
duygusunu güçlendirir. Sağlam ve kararlı bir kişiliğin oluşmasını kolaylaştırır. 

Kişiliğin kazanılmasında klasik koşullanma, edimsel koşullanma, model alarak öğrenme gibi öğ-
renme yolları etkilidir. Genellikle çocuğun ilk öğretmeni annesi ve babasıdır. Annenin ve babanın 
tepkileri bazı davranışları pekiştirirken bazıları için cesaret kırıcı özellik taşıyarak çeşitli alışkanlıkların, 
amaç ve değerlerin benimsenmesine yardımcı olur. Çocuklar, genel bazı tutumları ve davranışları an-
ne, babalarını örnek alarak edinirler. Örneğin annesini gözleyen kız çocuğu, onun ahlaki ve kültürel 
değerlerini örnek alıp benimser. Toplumsallaşmanın daha sonraki aşamalarında da oyun arkadaşları, 
öğretmenler, televizyon gibi etkenler pek çok kişilik özelliğinin oluşmasında etkili olur.

Münazara Yapalım

“Kişilik konusunda kalıtım mı, yoksa çevre mi daha önemlidir?” 

Gruplar, yukarıdaki soru ile ilgili yaptıkları ön hazırlıkları gözden geçirecekler, sonra bir münazara 
yapacaklardır. Seçilecek bir jüri, grupları kitabınızın ekler kısmındaki dereceli puanlama anahtarı ile 
değerlendirecektir. Münazara bittikten sonra yukarıdaki iki seçeneğin güçlü ve zayıf yönleri hep bir-
likte yeniden değerlendirilecektir.

174

C. Tablodaki doğru ifadelerin yanına “X” işareti koyarak bunları birer örnekle açıklayınız.

Bitkilerde	duygulara	ve	düşünmeye	dayanan	davranışlar	bulunmadığı	için	psikoloji	sadece	insan	

ve	hayvan	organizmalarıyla	ilgilenir.

İnsan	davranışları	tek	nedenli	ve	basittir.

Davranışlar	üzerinde	dış	etkenler	kadar	iç	etkenlerin	de	rolü	vardır.

Bir	uyarıcı	çeşitli	davranışlara	yol	açabilir.

İnsan	davranışları	sürekli	değildir.

Psikolojinin	sonuçlarının	doğruluğu	kanıtlanamaz.

Psikoloji,	davranışı	diğer	bilimlerin	herhangi	bir	olguyu	incelediği	gibi	inceler.

Bilgi Notu
PSİKOLOJİ

Psikoloji	sözcüğü,	Yunanca	psyche	(psike,	ruh,	nefes,	zihin)	ve	logos	(düzenli	söz,	bilgi)	terimle-
rinden	oluşmuştur.	Kelime	olarak	karşılığı	ruh	bilgisidir.	Psikoloji,	organizmanın	gözlenebilir	ve	ölçü-
lebilir	davranışlarını	inceleyen	pozitif	bir	bilimdir.	

Organizma,	canlı	bir	varlığı	oluşturan	organların	uyumlu	bütünlüğüdür.	İnsan,	hayvan	ve	bitkiler	
birer	organizmadır.	

Davranış,	içten	veya	dıştan	gelen	etkilere	karşı	organizmanın	yaptığı	tepkidir.	Bu	tepki,	görülebilen	
veya	işitilebilen,	konuşmayı	da	kapsayan	vücut	hareketleri	olabileceği	gibi	onlar	kadar	kolay	gözlene-
meyen	duygular,	düşünceler	de	olabilir.	

İnsanın	merak	ve	kuşku	duyma,	sorgulama	gibi	özellikleri	sonucu	ortaya	çıkan	bir	düşünme	biçimi	
olan	felsefe,	her	konu	gibi	ruh	ve	davranışı	da	ele	almış,	sorgulamıştır.	Ancak	felsefe	ile	bir	bilim	dalı	
olan	psikolojinin	konuları	ele	alış	ve	sorgulama	biçimleri	birbirinden	farklıdır.	Felsefede	yanıtlardan	
çok	sorular	önemlidir.	Onun	özü,	herhangi	bir	bilgiye	sahip	olmak	değil,	o	bilgiyi	aramayı	amaç	edin-
mektir.	Bu	nedenle	de	felsefe	sorularının	büyük	bölümü	“Nedir?”li	sorulardır.	Oysa	bilim	“Neden?”	
sorusuna	yanıt	arar.	Olanı	olduğu	gibi	inceler.	Bilimde	aksi	ispatlanana	kadar	kesinlik	söz	konusudur.	
Felsefede	ise	ulaşılan	sonuçların	kesinliğinden	söz	edilemez.	Ayrıca	felsefe,	varlığı	bütün	olarak	ele	
alır.	Oysa	bilimler,	varlığı	konularına	göre	parçalara	böler	ve	yalnız	o	alanda	açıklama	getirirler.	İşte	
bu	nedenlerle	pozitif	bir	bilim	olan	psikoloji	felsefeden	çok	farklıdır.

Konu:	Hangi	aşamalardan	sonra	psikoloji	pozitif	
bir	bilim	olmuştur?

•	Bu	süreçte	ortaya	çıkan	farklı	yaklaşımlar	han-
gileridir	ve	bunların	psikolojiye	katkıları	neler	olmuş-
tur?	Araştırınız.

•	Ünlü	psikologların	fotoğraf	ve	resimlerini	bula-
rak	bir	tarih	şeridi	oluşturunuz.	Bu	şerit	üzerine	psi-
koloji	yaklaşımlarını	tarih	sırasına	göre	yerleştiriniz.	

•	Konuyla	ilgili	bir	sunum	hazırlayınız.

•	Yandaki	şemayı	inceleyiniz.	Sunumunuzu	ha-
zırlarken	sizden	beklenen	becerileri	hesaba	katınız.

 PERFORMANS GÖREVİ

ÜST DÜZEY 
DÜŞÜNME 

BECERİLERİ

BİLGİ TOPLAMA

CEVAPLAR

GRUP ÇALIŞMASI 
VE SOSYAL 
BECERİLER

BİLGİYİ 
ANALİZ ETME

ÜRÜNLER

PERFORMANS 
GÖREVİ İLE 

ÖĞRENCİDEN 
BEKLENENLER

Şema 1. 1: Performans görevi ile öğrenciden beklenenler
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Ders Dışı Etkinlik
Öğrencilerin ders dışında konuyla ilgili öğrendiklerini uy-

gulayarak pekiştirmelerini ve araştırma yapmalarını sağlar. 
Bazı ders dışı etkinliklerin öğrencinin harcadığı çabayı, ge-
çirdiği evreleri gösteren başarıların bir koleksiyonu olan öğ-
renci ürün dosyasına konulması yararlıdır. 

Münazara Yapalım
Konuya farklı açılardan bakabilme ve tartışabilme 

alışkanlığı kazanılmasını hedefleyen etkinliktir. 

Ön Çalışma Görevi
İşlenecek konuya altyapı oluşturmak ve 

öğrenciyi araştırıcı olmaya yöneltmek ama-
cıyla verilen görevleri kapsar.

Performans Görevi
Konu ile ilgili araştırma yapılması, yeni bir 

ürün ortaya konması ve öğrenilenlerin pekiş-
tirilmesi gibi amaçlarla yapılan ders dışı çalış-
malardır.

10



   
Okuyalım

ÜÇ ÜNLÜ TÜRK PSİKOLOĞU

Mazhar Osman Usman	(1884-1961),	Türkiye’de	ilk	modern	
ruh	sağlığı	hastanesini	kuran	Türk	bilim	insanıdır.	Ülkemizde	kli-
nik	psikolojinin	öncülerinden	olan	Mazhar	Osman	Usman,	Berlin	
ve	Münih’te	nöroloji	ve	psikoloji	eğitimi	almıştır.	Bakırköy’deki	
terk	edilmiş	bir	kışla	olan	Reşadiye	Kışlası’nın	bulunduğu	araziyi	
devletten	talep	etmiş,	dönemin	cumhurbaşkanı	Mustafa	Kemal	
Atatürk’ün	onayı	 ile	1924	yılında	başlayan	süreç,	15	Haziran	
1927	tarihinde	Bakırköy	Ruh	ve	Sinir	Hastalıkları	Hastanesinin	
kurulmasıyla	tamamlanmıştır.	

Muzaffer Şerif Başoğlu	(1906-1988),	dünyada	sosyal	psi-
kolojinin	akademik	bir	disiplin	olmasına	öncülük	eden	kişiler-
dendir.	Doktora	tezi,	bugün	bile	sosyal	psikolojinin	temel	ku-
ramlarını	ortaya	koyan	bir	el	kitabı	olarak	kabul	edilir.	Onun	
“Davranış,	çevreden	bağımsız	olarak	açıklanamaz	ve	açıklansa	da	anlamlı	değildir.”	düşüncesi	
sosyal	psikolojinin,	klinik	psikolojinin,	gelişim	psikolojisinin	ve	bilişsel	psikolojinin	temelini	oluştur-
muştur.

Nursu Marmara	(1944-		),	İstanbul	Üniversitesi’nin	psikoloji	bölümünden	mezun	olmuş,	daha	
sonra	da	psikolojiyi	Türkiye	için	yeni	bir	bilim	dalı	olan	grafoloji	(el	yazısından	kişilerin	ruhsal	özel-
likleri	ile	ilgili	sonuçlar	çıkarmayı	amaçlayan	bilgi	dalı)	ile	desteklemiştir.	Türkiye’de	grafoloji	dalın-
da	bilimsel	yeterliliği	olan	ilk	ve	tek	kişidir.	Doktora	tezinde	anlattığı	“kişinin	yazısının	kendisine	ait	
olup	olmadığı”	konusu	Türkiye	için	keşfedilmemiş	bir	konudur.	Nursu	Marmara,	bu	konuda	yaptığı	
çalışmalarını	klinik	psikolog	tecrübesiyle	pekiştirmiştir.

Fotoğraf 1. 1: Mazhar Osman Us-
man’ın kurduğu Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi bahçesinden bir 
görünüm.

1. Köpeklerden aşırı korkan bir kişinin davranışının nedenini yukarıdaki tabloda açıklamalarını 
gördüğünüz davranışçı, psikodinamik, hümanistik, bilişsel ve biyolojik yaklaşım nasıl açıklar?

2. Yaptığınız her açıklamada psikolojik yaklaşımlara göre eksik olan yönler hangileridir? 

3. Tabloya göre psikolojinin bir bilim dalı olma süreci nasıl açıklanmıştır?

4. Psikoloji yaklaşımlarının günümüz psikolojisine katkıları neler olmuştur?

Ön Çalışma Görevi
Herhangi	bir	psikoloji	deneyi	örneği	bularak	defterinize	yazınız.
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    4. ETKİNLİK
Psikolojinin alt dallarını yazarak aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

Şema 1. 4: Psikolojinin alt dalları

PSİKOLOJİ

 Uzmandan Dinleyelim
Sınıfınıza	psikolojinin	iş	alanları	ile	il-

gili	açıklama	yapacak	bir	psikolog	çağırınız	ve	
bu	konuda	hazırlık	yapınız.	Uzmana	sormak	is-
tediğiniz	soruları	belirleyiniz.

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki iki fıkrayı okuyunuz. 2. etkinlikte verilen “Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları” adlı me-

tinden de yararlanarak bunlarla ilgili soruları yanıtlayınız.

ON İKİNCİ YENİLGİ

Arka	arkaya	gelen	on	iki	yenilgiden	sonra	teknik	direktör	çok	kızdı,	
oyuncularını	topladı	ve	dedi	ki:	“Sanıyorum,	bir	kez	daha	en	baştan	
başlamalıyız.	Dikkatle	bakın,	şu	kolumun	altında	duran	şey	toptur.	
Anlamayan	var	mı?”	Arka	sıradan	bir	oyuncu	atılır:	“Şu	elinizdekini	bir	
kere	yakından	görebilir	miyim	acaba?”

Fıkradaki teknik direktör, psikolojiden hangi konularda yarar-
lanabilir?

BENİM, BEN!

Temel	bir	gün	arabasıyla	giderken	kırmızı	ışıkta	duran	lüks	bir	ara-
ca	arkadan	çarpar.	Aşağıya	inerek	başlar	adama	yalvarmaya:	“Arka-
daş	kusura	bakma,	lütfen	affet,	gördüğün	gibi	yoksul	bir	adamım.”	
Adam,	hasarın	da	fazla	olmadığını	düşünerek	“Tamam,	tamam,	affettim,	haydi	git.”	der.	Her	ikisi	de	ara-
balarına	binerek	devam	ederler.	İlerideki	bir	başka	kırmızı	ışıkta	Temel	tekrar	aynı	araca	arkadan	çarpar	
ve	kafayı	camdan	uzatıp	aracın	sahibine	eliyle	“Sakin	ol!”	işareti	yapar:	“Telaşlanma,	benim,	ben.”	der.

1. Temel ve benzeri sürücüler neden psikolojinin konusu olabilirler?

2. Psikolojinin trafikteki yaya ve sürücülerin davranışları ile ilgilenmesinin ne gibi yararları ola-
bilir? 

Karikatür 1. 9: Jean Mc Carty
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. I.	 İnsan	ve	hayvan	davranışlarında	benzerliklerin	bulunması
	 	 II.	 İnsanlar	üzerinde	uygulanamayan	deneylerin	yapılabilmesi
	 	III.	 Hayvanların	yaşam	süreleri	kısa	olduğundan	birkaç	kuşağın	gözlenmesi
	 	IV.	 Hayvanların	davranışlarının	çevresel	etkilerden	bağımsız	olarak	gerçekleşmesi
	 	 V.	 Bu	yolla	insan	davranışlarının	daha	iyi	anlaşılabilmesi
	 	Yukarıdaki maddelerden hangisi psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin neden-
lerinden biri değildir?
	 	A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV	 E.	V

	 2. Psikoloji	nesnel	yasalara	ulaşmak	için	davranışların	görünen	yüzünü	ya	da	uyarılma	sonucu	
oluşacak	tepkiyi	ele	almalıdır.	Ancak	böylelikle	pozitif	bir	bilim	olabilecektir.
  Parçadaki görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

	 	A.	Psikodinamik	ekol	 B.	Bilişsel	ekol	 C.	Davranışçı	ekol
	 	D.	İşlevselci	ekol	 E.	Yapısalcı	ekol

 3. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim olmasını sağla-
mıştır?
	 	A.	İnsan	ruhu	ile	ilgili	araştırmaların	gelişmesi	
	 	B.	İnsan	davranışıyla	ilgili	çalışmaların	artması
	 	C.	Çeşitli	psikoloji	yaklaşımlarının	ortaya	çıkması
	 	D.	William	Harvey’in	kan	dolaşımını	açıklayabilmesi
	 	E.	Wilhelm	Wundt’un	ilk	psikoloji	laboratuvarını	kurması

	 4. Davranışa	belirli	bir	açıklama	getirilmişse	ve	nedeni	biliniyorsa	onun	hangi	durumlarda	tekrar-
lanacağı	da	biliniyor	demektir.	Örneğin	saldırganlık	davranışının	nedenleri	anlaşılmış	ve	açıklanabil-
mişse	onun	hangi	koşullarda	ve	ne	zaman	ortaya	çıktığı	bilinebilir.	Bu	ise	bize	davranış	olumluysa	
tekrarını	sağlama,	olumsuzsa	önleme	olanağını	verir.
  Bu açıklamada psikolojinin hangi amacı üzerinde durulmuştur?
	 	A.	Davranışın	saptanıp	denetim	altına	alınması
	 	B.	Davranışın	anlaşılıp	açıklanabilmesi
	 	C.	İnsanın	çevreyle	uyumunun	sağlanması
	 	D.	Ele	alınan	olguların	betimlenmesi
	 	E.	Davranışın	önceden	tahmin	edilebilmesi

	 5. Zekâ	bölümü	ile	okuma	testi	puanı	arasındaki	ilişki	inceleniyor.	Buna	göre	öğrencinin	zekâ	bö-
lümü	yükseldikçe	okuma	testi	puanının	da	yükseldiği	görülüyor.	
  Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

	 	A.	Zekâ	bölümü	ile	okuma	testi	puanı	arasında	pozitif	korelasyon	vardır.
	 	B.	Okuma	testi	puanı	zekâ	bölümünü	doğrudan	doğruya	etkiler.
	 	C.	Okuma	testindeki	başarı,	zekâ	düzeyindeki	değişiklikleri	etkiler.
	 	D.	İki	değişken	arasında	doğru	orantı	olduğundan	korelasyon	negatiftir.
	 	E.	Zekâ	düzeyi	ve	okuma	başarısı	arasında	korelasyon	yoktur.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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4. ÜNİTE DİPNOTLAR 
	 1.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	233.
	 2.		www.fikracenneti.com/nasreddin-hoca/gencliğinide-biliriz/
	 3.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	229.
	 4.	 Cemal	Yıldırım,	Bilimin	Öncüleri,	s.	168.
	 5.	 Norman	L.	Munn,	Psikoloji,	C	2,	s.	410.
	 6.	 http://www.ruhsalyasam.com/maskemiz/
	 7.	 https://www.aymavisi.org/psikoloji/Nevrotik%20Catismalarin%20Dogasi%20-%20Karen%20Horney.html
	 8.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	265.
	 9.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	59.	
	 10.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	86.	
	 11.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	19.
	 12.	 http://www.edebiyatdefteri.com/siir/309851/teknostres-1.html
	 13.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	89.
	 14.	 D.	Schultz,	S.	Schultz,	Modern	Psikoloji	tarihi,	s.	693.
	 15.	 Üstün	Dökmen,	İletişim	Çatışmaları	ve	Empati,	s.	138.	
	 16.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	107.
	 17.	 D.	Schultz,	S.	Schultz,	Modern	Psikoloji	tarihi,	s.	599.
	 18.	 https://indigodergisi.com/2016/11/bipolar-bozukluk-nedir-2/

Aşağıda yer alan öz eleştiri tablosundaki soruları yanıtlayarak bu ünitede öğrendiklerinizi de-
ğerlendiriniz.

ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU

Bu bölümden önce ruh sağlığı 
hakkında neler biliyordum?

Bu bölümde ruh sağlığı ile ilgili

Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım?

Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim?
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PSİKOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Öğrencinin

Adı	 :	.......................................

Soyadı	 :	.......................................

Sınıfı	 :	.......................................

Açıklama:	Aşağıda	bu	yıl	göreceğiniz	psikoloji	dersine	ilişkin	tutumlarınızı	belirlemeye	yönelik	cüm-
leler	ve	karşılarında	seçenekler	verilmiştir.	Dikkatlice	okuduktan	sonra	kendinize	uygun	seçeneği	işa-
retleyiniz.
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Psikoloji	dersi	konuları	hakkında	bilgiye	sahip	değilim.

Psikoloji	dersine	yönelik	ilgi	ve	yeteneklerimin	var	ol-

duğuna	inanıyorum.

Psikoloji	dersinin	konularını	öğrenmekten	zevk	alaca-

ğıma	inanıyorum.

Psikoloji	dersi	için	ayrılan	zamanın	fazla	olmasını	iste-

rim.

Psikoloji	dersine	çalışırken	zamanımın	verimli	geçece-

ğine	inanıyorum.

Psikoloji	dersinin	benim	için	gerekli	olduğunu	düşünü-

yorum.

Psikoloji	dersinin	bireyin	sosyalleşmesine	katkı	sağla-

yacağına	inanıyorum.

Psikoloji	dersinde	sınıf	dışı	öğretim	etkinliklerinin	kulla-

nılmasını	arzu	ediyorum.

Psikoloji	dersinin	girişimcilik,	yaratıcılık	ve	eleştirel	dü-

şünme	becerilerimi	açığa	çıkaracağına	inanıyorum.

Psikoloji	dersi	ile	ilgili	önceden		edindiğim	herhangi	bir	

bilgi	yoktur.

12

Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası, belirli bir durum veya probleme ilişkin fikir ve seçenekleri ortaya 

koymaktır. Beyin fırtınasına katılmak, insanın kendine güvenini arttırır ve eğlence-

lidir. Beyin fırtınası etkinliğinin dört temel koşulu sağlaması gerekir: Kişinin hayal 

gücünü kullanabilmesi ve zihninde imgeleme yapabilmesi için düşüncelerinin yargıla-

nacağı endişesinden uzak olması gerekir. Üretilen fikirlerin doğru olup olmamasından çe-

kinilmez, aksine değişik fikirler teşvik edilir. Bunlar, yeni çözüm yollarının ortaya çıkmasına yar-

dımcı olur. Temel ilke, mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmek ve iyi bir çözüm bulma olasılığını artırmaktır. 

 Teknik uygulanırken konuşulanları ve görüşleri yazacak bir sekreter seçilmelidir. Bu teknikle işlenecek olan 

problem sunulmalıdır. Sınıfa akıllarına gelen herhangi bir fikri, mantık ölçülerini dikkate almadan söylemelerinin 

gereği belirtilmelidir. Tekniğin devamı esnasında eleştirilere yer verilmemelidir. Tartışmanın sonunda, fikirler ta-

ranıp bunların değerlendirmesi yapılmalıdır. Son olarak problem için uygun olan çözüm biçimi özetlenmelidir.

DİNLEDİM VE ÖĞRENDİM

Öğrencinin adı ve soyadı :  _________________________

Konu :  _________________________

Uzmanın adı :  _________________________

Sunuş sırasında öğrendiklerim:

Öğrendiklerimin yaşamıma katkısı:

Sunuş sırasında yaşadığım duygular:
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Dipnotlar
Ünitede yararlanılan bazı me-

tinlerin, sözlerin alındığı yazılı ve 
sanal kaynakları kapsar.

Tutum Ölçeği
Psikoloji dersi ile tanışmak üzere olan 

öğrencilerin bu konuya ilişkin tutumlarını 
belirlemek amacıyla verilmiştir. Ders yılı so-
nunda aynı ölçek uygulanarak öğrencilerin 
psikoloji dersi ile ilgili tutum değişiklikleri 
saptanacaktır. 

Ekler
Performans görevi ve diğer 

bazı çalışmalarda kullanılacak 
değerlendirme formlarını kapsar. 

Değerlendirme Çalışmaları
Bilginin öğrenilme derecesinin belirlenmesi 

amacıyla hazırlanan farklı tipteki soruları kapsar.

Özeleştiri Tablosu
Ünite sonlarında öğrencilerin 

kendilerini değerlendirebilmeleri, 
eksiklerini görebilmeleri ve tamam-
lama yoluna gidebilmeleri amacıyla 
konmuştur. 

Okuyalım
Konuyla ilgili ilginç bulabi-

leceğiniz metinlerdir. 

Uzmandan Dinleyelim
Konuyla ilgili bir uzmandan görüş alma etkinliğidir. Öğ-

rencilerin konuyla ilgili merak ettiklerini yetkili bir ağızdan 
öğrenmeleri amacına yöneliktir.
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PSİKOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Öğrencinin

Adı : .......................................

Soyadı : .......................................

Sınıfı : .......................................

Açıklama: Aşağıda bu yıl göreceğiniz psikoloji dersine ilişkin tutumlarınızı belirlemeye yönelik cüm-
leler ve karşılarında seçenekler verilmiştir. Dikkatlice okuduktan sonra kendinize uygun seçeneği işa-
retleyiniz.
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Psikoloji dersi konuları hakkında bilgiye sahip değilim.

Psikoloji dersine yönelik ilgi ve yeteneklerimin var ol-

duğuna inanıyorum.

Psikoloji dersinin konularını öğrenmekten zevk alaca-

ğıma inanıyorum.

Psikoloji dersi için ayrılan zamanın fazla olmasını iste-

rim.

Psikoloji dersine çalışırken zamanımın verimli geçece-

ğine inanıyorum.

Psikoloji dersinin benim için gerekli olduğunu düşünü-

yorum.

Psikoloji dersinin bireyin sosyalleşmesine katkı sağla-

yacağına inanıyorum.

Psikoloji dersinde sınıf dışı öğretim etkinliklerinin kulla-

nılmasını arzu ediyorum.

Psikoloji dersinin girişimcilik, yaratıcılık ve eleştirel dü-

şünme becerilerimi açığa çıkaracağına inanıyorum.

Psikoloji dersi ile ilgili önceden  edindiğim herhangi bir 

bilgi yoktur.
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KONULAR
A. PSİKOLOJİNİN KONUSU

B. PSİKOLOJİNİN BİLİM OLMA SÜRECİ

C. PSİKOLOJİNİN ÖLÇÜTLER‹ VE AMAÇLARI

Ç. PSİKOLOJİNİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

D. ETİK İLKELER

E. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

F. PSİKOLOJİNİN İŞ ALANLARI

G. PSİKOLOJİ VE D‹⁄ER BİLİMLER

Resim 1. 1: Hasta Çocuk, Edvard Munch, Göteborg Sanat Müzesi

1. ÜNİTE

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Yandaki karikatürü inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. “Psikoloji zihinde geçen bilinç olaylarının incelenmesidir.”
“Psikoloji kişiler arası ilişkileri inceleyen bilimdir.”
“Psikoloji, çevreden gelen ve kendileri de nesnel olarak göz-

lenebilen uyarıcılara hemen cevap veren bir organizmanın nesnel 
olarak gözlenebilen tepkilerinin incelenmesidir.” 

Yukarıdaki tanımlardan yararlanarak psikolojiyi bir de siz 
tanımlayınız. 

2. Psikoloji bilmek; bir gence, bir öğretmene, bir hastane 
başhekimine, bir siyasi lidere ve bir doktora hangi konularda 
neler kazandırabilir? 

3. Davranış deyince ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açık-
layınız.

4. Organizma ne demektir? Bildiğiniz organizmalara örnek-
ler veriniz. 

5. Felsefe, evren ve insan üzerinde yapılan sorgulama, onları 
bütüncül olarak açıklama etkinliğidir. Bu tanıma göre felsefe, psi-
kolojiyle ilgili olayları da konu olarak alır. 

İlk soruda yaptığınız tanımı da göz önüne alarak psikolojinin 
olayları ele alışı felsefeden hangi açılardan farklıdır? Tartışınız. 

6. Yandaki karikatür, psikolojiyle ilgili neler anlatmaktadır?

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU

• Psikoloji

• Organizma

• Davranış

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki fıkrayı okuyarak soruları yanıtlayınız. 

YER ÇEKİMİ

Küçük Rıza okuldan dönmüştü. Babası Temel’e anlattı:

— Baba bilir misin, yer çekimi kanunu olmasa şimdi hepimiz havada uçacaktık?

— Vay canına, dedi Temel.

Peki, ne zaman kabul edilmiş bu kanun?1

1. Rıza ve babası gözlenebilen hangi davranışlarda bulunmuşlardır?

2. Babasının ve Rıza’nın gözlenemeyen davranışları nelerdir?

3. Psikoloji yalnızca dıştan gözlenebilen davranışları incelemekle mi yetinmelidir?

Karikatür 1. 1: Özgün Uysal
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    2. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sayfa 16’daki “Psikoloji” adlı bilgi notundan da yararlanarak 

görsellerin altındaki soruları yanıtlayınız. 

1. Görsellerdeki organizmaları ve özelliklerini söyleyiniz.

2. Görsellerdeki görülebilen ve görülemeyen davranışları söyleyerek davranışı tanımlayınız. 

3. Psikoloji, görsellerdeki konularla ilgilenir mi? Nedenini belirtiniz.

4. İlk karikatürdeki “Var mıyım, yok muyum?” sorusu ile psikoloji mi, yoksa felsefe mi ilgilenir? 
Nedenini açıklayınız. 

B. Aşağıda verilen örnekleri okuyarak bunlarda sözü edilen davranışların psikolojinin ilgilendiği konular 
olup olmadığını ve ortak özelliklerini tartışınız.

a. Okul futbol takımının bir başka okulun futbol takımı ile yaptığı maçta iki takımın oyuncuları arasın-
da kavga çıktı.

b. Funda, kardeşinin eşyalarını karıştırmasına aşırı sinirleniyor ve yalnız kaldığında bu sorunla nasıl 
baş edebileceğini, öfkesini nasıl denetleyebileceğini düşünüyor.

c. Ekin, gök gürültüsünden çok korkuyor ve yağmurlu havalarda nereye saklanacağını bilemiyor.

ç. Akın, annesine kendisiyle sürekli alay eden mahalle arkadaşlarını şikâyet ediyor.

Karikatür 1. 2: İbrahim Özdabak Karikatür 1. 3: Selçuk Erdem 

BÜTÜN GÜN BÖYLE
DOLAŞTIM, HERKES
BİR SEVGİLİM VAR

ZANNEDECEK...

Konuyu birkaç dakika düşünüp etkinliğe öyle başlayınız. Söylenen fikirleri bir iki sözcükle özetle-
yerek tahtaya yazınız. Her turda yalnızca bir fikir söyleyiniz. Fikriniz yoksa “Geçiniz.” diyebilir, sonraki 
turda düşüncenizi yine söyleyebilirsiniz. Kimsenin söyleyecek fikri kalmadığında etkinliği sona erdiri-
niz. Etkinlik sırasında eleştiri ve yorum yapmayınız. Etkinliğin sonunda tahtada yazılan fikirleri grup-
landırınız ve psikolojiyi tekrar -“konuya hazırlanalım” bölümündeki tanımınızı da göz önüne alarak- 
tanımlamaya çalışınız. Beyin fırtınası tekniği hakkında bilgi edinmek için kitabınızın 213. sayfasında 
verilen ekler bölümüne bakınız.

B. Psikoloji sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Bu konuda sınıfınızdaki tüm öğrencilerin katılacağı bir 
beyin fırtınası yapınız. 

15



C. Tablodaki doğru ifadelerin yanına “X” işareti koyarak bunları birer örnekle açıklayınız.

Bitkilerde duygulara ve düşünmeye dayanan davranışlar bulunmadığı için psikoloji sadece insan 

ve hayvan organizmalarıyla ilgilenir.

İnsan davranışları tek nedenli ve basittir.

Davranışlar üzerinde dış etkenler kadar iç etkenlerin de rolü vardır.

Bir uyarıcı çeşitli davranışlara yol açabilir.

İnsan davranışları sürekli değildir.

Psikolojinin sonuçlarının doğruluğu kanıtlanamaz.

Psikoloji, davranışı diğer bilimlerin herhangi bir olguyu incelediği gibi inceler.

Bilgi Notu
PSİKOLOJİ

Psikoloji sözcüğü, Yunanca psyche (psike, ruh, nefes, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) terimle-
rinden oluşmuştur. Kelime olarak karşılığı ruh bilgisidir. Psikoloji, organizmanın gözlenebilir ve ölçü-
lebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. 

Organizma, canlı bir varlığı oluşturan organların uyumlu bütünlüğüdür. İnsan, hayvan ve bitkiler 
birer organizmadır. 

Davranış, içten veya dıştan gelen etkilere karşı organizmanın yaptığı tepkidir. Bu tepki, görülebilen 
veya işitilebilen, konuşmayı da kapsayan vücut hareketleri olabileceği gibi onlar kadar kolay gözlene-
meyen duygular, düşünceler de olabilir. 

İnsanın merak ve kuşku duyma, sorgulama gibi özellikleri sonucu ortaya çıkan bir düşünme biçimi 
olan felsefe, her konu gibi ruh ve davranışı da ele almış, sorgulamıştır. Ancak felsefe ile bir bilim dalı 
olan psikolojinin konuları ele alış ve sorgulama biçimleri birbirinden farklıdır. Felsefede yanıtlardan 
çok sorular önemlidir. Onun özü, herhangi bir bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyi aramayı amaç edin-
mektir. Bu nedenle de felsefe sorularının büyük bölümü “Nedir?”li sorulardır. Oysa bilim “Neden?” 
sorusuna yanıt arar. Olanı olduğu gibi inceler. Bilimde aksi ispatlanana kadar kesinlik söz konusudur. 
Felsefede ise ulaşılan sonuçların kesinliğinden söz edilemez. Ayrıca felsefe, varlığı bütün olarak ele 
alır. Oysa bilimler, varlığı konularına göre parçalara böler ve yalnız o alanda açıklama getirirler. İşte 
bu nedenlerle pozitif bir bilim olan psikoloji felsefeden çok farklıdır.

Konu: Hangi aşamalardan sonra psikoloji pozitif 
bir bilim olmuştur?

• Bu süreçte ortaya çıkan farklı yaklaşımlar han-
gileridir ve bunların psikolojiye katkıları neler olmuş-
tur? Araştırınız.

• Ünlü psikologların fotoğraf ve resimlerini bula-
rak bir tarih şeridi oluşturunuz. Bu şerit üzerine psi-
koloji yaklaşımlarını tarih sırasına göre yerleştiriniz. 

• Konuyla ilgili bir sunum hazırlayınız.

• Yandaki şemayı inceleyiniz. Sunumunuzu ha-
zırlarken sizden beklenen becerileri hesaba katınız.

 PERFORMANS GÖREVİ

ÜST DÜZEY 
DÜŞÜNME 

BECERİLERİ

BİLGİ TOPLAMA

CEVAPLAR

GRUP ÇALIŞMASI 
VE SOSYAL 
BECERİLER

BİLGİYİ 
ANALİZ ETME

ÜRÜNLER

PERFORMANS 
GÖREVİ İLE 

ÖĞRENCİDEN 
BEKLENENLER

Şema 1. 1: Performans görevi ile öğrenciden beklenenler
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Yandaki resmi inceleyerek aşağıdaki soruları 

yanıtlayınız.

1. Bilimler içinde konusu en karmaşık olanlar 
hangileridir? Bu bilim dallarının karmaşık olma ne-
denini tartışınız.

2. “Psikolojinin diğer tüm pozitif bilimlerin kullandı-
ğı deney yöntemini kullanması gerekmez.” görüşüne 
katılır mısınız? 

3. Doğa bilimlerindeki gelişmeler sağlanmasay-
dı psikoloji bir bilim dalı hâlini alabilir miydi? 

4. “Psikoloji, kendi tanımlarını bile ardında bırakan 
bir büyüme şekline sahiptir. İnsan yaşamının karma-
şıklığı, bunu neredeyse kaçınılmaz yapar.”2 sözü psi-
kolojinin gelişimi ile ilgili neyi vurgulamaktadır?

5. Resimde Freud neden böyle çizilmiş olabilir? 
Tahmin ediniz.

6. “Bana yetiştirmek üzere bir düzine sağlıklı be-
bek verin. Bunlardan rastgele seçtiğim birini eğilimle-
rini, tutkularını, zekâlarını, yeteneklerini ve ırkını dikka-
te almaksızın dilediğim herhangi bir uzmanlık alanında 
yetiştirebilirim. Bu kişiyi doktor, avukat, tüccar ve evet 
hatta dilenci veya hırsız olarak eğitebileceğimi garanti 
ediyorum.”3 diyen John Watson (Con Vatsın), dav-
ranışların kazanılmasında neye önem vermektedir?

7. Watson söylediğini yapabilir miydi? 

8. Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecine Wat-
son’ın katkısı ne olabilir?

B. PSİKOLOJİNİN BİLİM OLMA SÜRECİ

• Yapısalcı yaklaşım (structuralizm)

• İşlevselci yaklaşım (fonksiyonalizm)

• Davranışçı yaklaşım (bihevyorizm) 

• Psikodinamik yaklaşım (psikanalizm)

• Hümanistik yaklaşım

• Bilişsel yaklaşım

• Biyolojik yaklaşım

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 1. 2: Sigmund Freud, Verner Horvath

    1. ETKİNLİK
1. Aşağıda başlayıp arka sayfada devam eden psikoloji biliminin gelişimiyle ilgili metni okuyu-

nuz. Buna göre arka sayfadaki şemayı örnekteki gibi tamamlayınız.

2. 18. sayfadaki “Biliyor muydunuz?” başlığı altında verilen bilgileri okuyunuz ve ruh sağlığına verilen 
önemin nedenleri  üzerinde düşününüz.

PSİKOLOJİNİN GELİŞİMİ

Psikoloji uzun zaman felsefeye bağlı kaldı. Yunan filozoflarına göre psikoloji, insan ruhunu konu alan 
bir bilgi dalıydı. Platon’a (MÖ 427-347) göre ruh, ancak akılla kavranabilir ve beden ortadan kalksa bile 
ruhun varlığı devam eder.

Aristoteles (MÖ 384 - 322), ruhun bedenin bir işlevi olduğunu savunur. Cisimsel olmayan ruh, be-
denin hareketlerini bir amaca doğru yönelten nedendir.
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René Descartes (Röne Dekart, 1596-1650), 
yaşadığı dönemde sinir sisteminin yapısı iyi bilin-
mediği hâlde davranışı duyu organları, sinir sistemi 
ve kaslarla açıklamaya çalışır. 

Bir bilim olarak psikolojinin ortaya çıkabilmesi 
için öncelikle diğer bilimlerin gelişmesi gerekmiştir. 
Örneğin William Harvey’in (Vilyım Harvey, 1578-
1667) kan dolaşımıyla ilgili buluşu bu konuda atılan 
önemli bir adımdı. 

Fizik ve kimya bilimlerindeki gelişmeler de psi-
kolojinin bir bilim hâlini almasında etkilidir. Ses, 
renk ve duyum konularındaki araştırmalar psikolo-
jide de ölçme yapılabileceğini göstermiştir. 

Heinrich Weber (Henrih Veber, 1795-1878), in-
sanların tepki sürelerini ve deri duyarlılığını ölçerek 
psikolojiye insan davranışları üzerinde de araştır-
ma yapılabileceği düşüncesini getirmiştir.

Bilimlerdeki bu gelişmeler sonucu psikoloji, fel-
sefeden ayrılarak bağımsız bir bilim kimliğine ka-
vuşmuştur. 

 Wilhelm Wundt (Vilhelm Vund, 1832-1920), ilk 
psikoloji laboratuvarını açınca psikoloji pozitif bir 
bilim olarak kabul edilmiştir. Bundan sonra “İnsan-
ları nasıl incelemeliyiz?” sorusu farklı biçimlerde 
cevaplandırılmış, bunun sonucu değişik psikoloji 
ekol ve yaklaşımları görülmeye başlanmıştır. 

PLATON
Psikolojinin konusu ruhtur.

Wilhelm Wundt ilk psikoloji 
laboratuvarını açtı.

PSİKOLOJİ BİLİMİ

Şema 1. 2: Psikolojinin bir bilim dalı olmasındaki önemli köşe taşları

GEVHER NESİBE VE MANİSA ŞİFAHANESİ

Anadolu’nun İslam dönemine ait en eski has-
tanesi ve ilk tıp medresesi Kayseri’dedir. Verem-
den ölen kızkardeşi Gevher Nesibe Hatun’un 
vasiyeti üzerine Selçuklu Sultanı I. Gıyasettin 
Keyhüsrev tarafından, 1204-1206 yılları arasında 
yapılan darüşşifa (sağlık yurdu, hastane), günü-
müzde tıp tarihi müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Türklerin yaptırdığı on birinci büyük hasta-
ne olan darüşşifa, dünyada tıp eğitimi yapılan ilk 
sağlık merkezidir. Burada ruh sağlığı koğuşları ve 
bir eczane bölümü de vardır. Gevher Nesibe Şi-
fahanesi’nde pek çok bilim insanı yetişmiş, üc-
retsiz bakılan pek çok hasta şifa bulmuştur.4

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sul-
tan ise 1522’de Manisa’da bir külliye yaptırmış 
ve burada bir akıl hastalıkları merkezi kurmuştur. 
Hafsa Sultan hastalanınca kendisine bu merkez-
de yapılan ve içine kırk bir çeşit baharat katılan bir 
macun gönderilir. Hafsa Sultan macun sayesin-
de kısa sürede iyileşir. İşte Manisa’nın ünlü Mesir 
Macunu ve her yıl 21 Mart’ta kutlanan Mesir Ma-
cunu Şenlikleri de böyle ortaya çıkar.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

    2. ETKİNLİK
Psikolojide yaklaşımlar, insan davranışının karmaşık yapısını farklı biçimlerde ele alarak açıklar. 

Ancak insan davranışı bir bütündür ve psikoloji bu yaklaşımlardan hiçbiri değildir, tümüdür. Yaklaşımların 
her biri, davranışı farklı açılardan açıklayarak onun iyi anlaşılmasını sağlamakta ve birbirini tamamlamak-
tadır. Dolayısıyla psikoloji de davranışı çeşitli açılardan ele almakta ama onu bir bütün olarak açıklamaya 
çalışmaktadır. 19. sayfada başlayıp 20. sayfada devam eden tabloda psikoloji bilimindeki önemli yakla-
şımlar verilmiştir. Bunları okuyarak tablonun sonundaki soruları cevaplayınız.
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Yaklaşım Savunanlar Görüşleri

Yapısalcı yaklaşım 

(strüktüralizm) 
Wilhelm Wundt 

Psikoloji, insan zihninin yapısını, ögelerini incelemelidir. Kulla-
nılacak teknik, içe bakış ya da iç gözlem (bireyin kendi kendisini 
gözleyip elde ettiği bilgileri, araştırmacıya aktarması) olmalıdır. Zih-
nin yapısının ve ögelerinin araştırılabileceğini ortaya koyduğundan 
günümüz psikolojisine giden yolu açmıştır. Ancak iç gözlem sağ-
lam bilgiler elde etmeye uygun bir yöntem olmadığı için de eleşti-
rilmiştir.

İşlevselci yaklaşım 

(fonksiyonalizm)

William James 

(Vilyım Ceymis, 1842-1910) 

John Dewey 

(Con Dövi, 1859-1952) 

Zihnin yapısı yanında davranışın ve zihinsel yaşamın, organiz-
manın çevreye uyumunda ne gibi işlevleri bulunduğunun da ince-
lenmesi gerektiğini savunur. Çünkü davranış ve zihinsel süreçler 
kişinin değişen çevre koşullarına uyumunu sağlar. Bu yaklaşım, 
kişinin tüm davranışlarını uyum çabasına indirgediği için eleştiril-
miştir.

Davranışçı yaklaşım 

John Watson

(Con Vatsın, 1878-1958)

Frederic Skinner

(Frederik Sikeynır,1904-1990)

Edward Thorndike

(Edvırd Törndayk, 1874-1949)

Uyarıcı-tepki (U-T) psikolojisi olarak da bilinir. Organizmanın 
içinde olup biten biyolojik veya bilişsel süreçlerle ilgilenmez. Ama-
cı, çevredeki uyarıcılarla ortaya çıkan davranış arasındaki ilişkiyi 
gözlem ve deney yoluyla incelemektir. Bu yaklaşım, çevreye fazla 
önem verdiği, zihinsel süreçlerin incelenemeyeceğini savunduğu 
için eleştirilmiştir.

Psikodinamik yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

Sigmund Freud

(Sigmund Froyd, 1856-1939)

Alfred Adler (1870-1937)

Karl Jung (Karl Yung, 1875-
1961)

Erich Fromm

(Erih From, 1900-1980)

İnsan, doğuştan gelen iki temel eğilime sahiptir: cinsellik ve sal-
dırganlık. Bunlar, onun bir  toplum içinde yaşamasını zorlaştırdığın-
dan sürekli baskı altında tutulur ve bilinçli olmayan bir alana itilir. 
Ruhsal yapı birbiriyle ilişkili üç kavramla açıklanır: bilinçaltı, bilinç 
ve bilinç öncesi. Psikoloji, kişilikteki aksaklıkların bilinçaltındaki ne-
denlerini bulmalı ve tedavi etmelidir. Bunun için de bireyin geçmiş 
yaşantısını ortaya çıkarmayı amaçlayan vaka incelemesi yöntemini 
kullanmalıdır. Tedaviye yönelik olarak da klinik yöntemlerden ya-
rarlanmalıdır. 

Hümanistik yaklaşım

Abraham Maslow

(Abraham Maslov, 1908-1970)

Carl Rogers

(Karl Racırs, 1902-1987)

Bu yaklaşıma göre insanın doğumla başlayan ve ömür boyu sü-
ren fizyolojik, toplumsal ve psikolojik (açlık, cinsellik, susuzluk, uy-
ku, güven, sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme vb.) gereksinimleri 
vardır. Bunların karşılanmaması ruhsal yaşamın bütünlüğünü bo-
zar. İnsan, gereksinimlerini önem sırasına göre doyurmalı ve sağ-
ladığı doyuma göre aşama aşama gelişmelidir. Gelişme gücünü 
kendinden alan, oluşum hâlinde bir varlıktır. Bu yaklaşım, ortaya 
koyduğu grup terapisi ve psikodrama gibi bazı tekniklerle psiko-
lojiye katkıda bulunmuştur. Ancak deney yöntemini reddettiği için 
de eleştirilmiştir. 

Bilişsel yaklaşım
Jean Piaget

(Jan Piyaje, 1896-1980)

İnsan pasif bir varlık değil, uyarıcıları algılayan, işleyen, anlam-
landıran aktif bir sistemdir. Bu nedenle psikoloji, dıştan gözlene-
meyen bilişsel süreçlerin türü ve yapısıyla gözlenebilen davra-
nışların türü ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmalıdır. Bilişsel 
yaklaşım, zihinsel süreçleri incelerken deneysel yöntemler kullan-
maya özellikle dikkat eder. Bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirip 
uyarıcıları kendisine özgü bir biçimde algıladığını anlamak ister. 
Bu yaklaşım, davranışın oluşumunda bilişsel süreçlere fazla ağırlık 
verdiğinden eleştirilmiştir.

Biyolojik yaklaşım Adolf Meyer(1866-1950)

Bu yaklaşıma göre her davranışın temelinde son derece karma-
şık sinirsel oluşumlar yer alır. Beyinde gerçekleşen sinirsel oluşum-
lar dizisi kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar hâlinde dışarıya 
yansır.  Bu da beynin yapı ve işleyişiyle davranış arasında ilişki ol-
duğunu göstermektedir. Biyolojik yaklaşım, davranışı yalnızca bi-
yolojik nedenlerle açıklamaya çalıştığı için eleştirilmiştir. 

Tablo 1. 1: Psikolojide yaklaşımlar (düzenlenmiştir)
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Okuyalım

ÜÇ ÜNLÜ TÜRK PSİKOLOĞU

Mazhar Osman Usman (1884-1961), Türkiye’de ilk modern 
ruh sağlığı hastanesini kuran Türk bilim insanıdır. Ülkemizde kli-
nik psikolojinin öncülerinden olan Mazhar Osman Usman, Berlin 
ve Münih’te nöroloji ve psikoloji eğitimi almıştır. Bakırköy’deki 
terk edilmiş bir kışla olan Reşadiye Kışlası’nın bulunduğu araziyi 
devletten talep etmiş, dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün onayı ile 1924 yılında başlayan süreç, 15 Haziran 
1927 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 
kurulmasıyla tamamlanmıştır. 

Muzaffer Şerif Başoğlu (1906-1988), dünyada sosyal psi-
kolojinin akademik bir disiplin olmasına öncülük eden kişiler-
dendir. Doktora tezi, bugün bile sosyal psikolojinin temel ku-
ramlarını ortaya koyan bir el kitabı olarak kabul edilir. Onun 
“Davranış, çevreden bağımsız olarak açıklanamaz ve açıklansa da anlamlı değildir.” düşüncesi 
sosyal psikolojinin, klinik psikolojinin, gelişim psikolojisinin ve bilişsel psikolojinin temelini oluştur-
muştur.

Nursu Marmara (1944-  ), İstanbul Üniversitesi’nin psikoloji bölümünden mezun olmuş, daha 
sonra da psikolojiyi Türkiye için yeni bir bilim dalı olan grafoloji (el yazısından kişilerin ruhsal özel-
likleri ile ilgili sonuçlar çıkarmayı amaçlayan bilgi dalı) ile desteklemiştir. Türkiye’de grafoloji dalın-
da bilimsel yeterliliği olan ilk ve tek kişidir. Doktora tezinde anlattığı “kişinin yazısının kendisine ait 
olup olmadığı” konusu Türkiye için keşfedilmemiş bir konudur. Nursu Marmara, bu konuda yaptığı 
çalışmalarını klinik psikolog tecrübesiyle pekiştirmiştir.

Fotoğraf 1. 1: Mazhar Osman Us-
man’ın kurduğu Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi bahçesinden bir 
görünüm.

1. Köpeklerden aşırı korkan bir kişinin davranışının nedenini yukarıdaki tabloda açıklamalarını 
gördüğünüz davranışçı, psikodinamik, hümanistik, bilişsel ve biyolojik yaklaşım nasıl açıklar?

2. Yaptığınız her açıklamada psikolojik yaklaşımlara göre eksik olan yönler hangileridir? 

3. Tabloya göre psikolojinin bir bilim dalı olma süreci nasıl açıklanmıştır?

4. Psikoloji yaklaşımlarının günümüz psikolojisine katkıları neler olmuştur?

Ön Çalışma Görevi
Herhangi bir psikoloji deneyi örneği bularak defterinize yazınız.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görselleri inceleyerek görsellerin altındaki 

1. ve 2. soruları yanıtlayınız. Ön bilgilerinizden yararlanarak 3., 
4. ve 5. soruları yanıtlayınız.

1. Skinner, fotoğraflarda psikolojinin hangi amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır?

2. Yukarıdaki görsellerde Skinner’ın yaptığı çalışma psikolojinin diğer pozitif bilimlerle hangi 
ortak özellikleri taşıdığını gösterir?

3. John Watson “Psikoloji, bir davranışçının bakış açısından doğa bilimlerinin tamamen nesnel 
kollarından biridir. Teorik hedefi davranışı tahmin ve kontrol etmektir.”6 demektedir.

John Watson’a göre teorik hedefi davranışı tahmin ve kontrol etmek olan psikolojinin öl-
çütleri neler olabilir?

4. Psikoloji, yaşlılık dönemindeki sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabilir?

5. Zekâ derecenizi nasıl bilebilirsiniz ve bunu bilmek size ne kazandırır? 

C. PSİKOLOJİNİN ÖLÇÜTLERİ VE AMAÇLARI

• Gözlenebilirlik

• Ölçülebilirlik

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 1. 3: Frederick Skinner fa-
relerle yaptığı bir çalışma sırasında

Fotoğraf 1. 2: Frederick Skinner güvercinlerle yaptığı bir deneyde

    ETKİNLİK
A. Fotoğraf 1.4’ü inceleyiniz. 22. sayfadaki bilgi notundan 

da yararlanarak aşağıda başlayıp arka sayfada devam eden so-
ruları yanıtlayınız.

1. Bebek neden gülüyor olabilir?

2. Günümüzde uyku ve rüyalar EEG denilen aletle sapta-
nabilmektedir. 

Buna göre bebeğin uyku davranışını inceleyen bir 
psikoloğun psikolojinin gözlenebilirlik ölçütünü gerçek-
leştirdiği söylenebilir mi?Fotoğraf 1. 4: Uykusunda gülen bebek
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3. Bebeğin davranışını etkileyen çevre koşulları ve uyarıcılar ayrıntılı bir biçimde nasıl tanımla-
nabilir?

4. Çevre koşullarının bebeğin davranışını ne derecede etkilediği bulunabilir mi? Bu durum, psi-
kolojinin hangi ölçütünün gerçekleştiğini gösterir?

5. Yanıtlarınızdan hareketle psikolojinin temel ölçütlerinin neler olduğu söylenebilir?

B. Sıkılganlık davranışını inceleyen bir psikoloğun yapması gerekenler aşağıda verilmiştir. Buna göre 
psikolojinin amaçlarının neler olduğunu belirtiniz.

a. Sıkılgan bir kimse karşısında psikolog, öncelikle sıkıl-
ganlığın ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini ortaya çıkar-
maya çalışır.

b. Sıkılgan bir kimseyi incelerken psikolog, onun sıkılgan-
lığına neden olabilecek aile, eğitim gibi dış; yorgunluk, kalıtım 
gibi iç etmenleri inceler ve genelde bu davranışın nedenleri-
ni ortaya koymaya, ona genel açıklamalar getirmeye çalışır.

c. Psikolog, sıkılganlığın nedenlerini anlamış ve açıkla-
mışsa bu davranışın hangi koşullarda, ne zaman ortaya çı-
kacağını tahmin edebilir. 

ç. Psikolog, bu aşamalardan sonra sıkılganlık davranışını 
bir ölçüde değiştirme şansına sahiptir.

Ön Çalışma Görevi
Ön çalışmanızdaki deneyde psikolojinin amaçlarını nasıl gerçekleştirdiğini aşama aşama 

gösteriniz.

Karikatür 1. 4: Kasım Özkan 

Birisi bakarken
hendekten atlayamı-

yorum...

Bilgi Notu
PSİKOLOJİNİN ÖLÇÜT VE AMAÇLARI

Psikolojinin temel ölçütleri gözlenebilirlik ve ölçülebilirliktir. 

Gözlenebilirlik: Bilimlerin ele aldığı olayların gözlenebilir olması gerekir. Günümüzde psikolo-
ji, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma diye tanımlanır. 
Çünkü davranışın altında yatan bazı süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur ama organizmanın 
davranışları gözlenerek onların varlığı saptanabilir. 

Ölçülebilirlik: Her bilim, olaylar arasındaki ilişkiyi ölçülebilir şekilde ortaya koyma amacındadır. 
Özellikle deneysel psikoloji, belli bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları ayrıntılı bir bi-
çimde tanımlayıp ölçerek bunların hangi davranışı, nasıl ve ne derecede etkilediğini bulmayı amaç-
lar. Ölçülebilirlik, psikolojinin sonuçlarının güvenilir olmasını ve bunların karşılaştırılabilmesini sağlar.

Psikolojinin amaçlarının başında insan davranışlarını tanımlama gelir. Tüm pozitif bilimler ilk aşa-
mada olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri saptamak, sınıflandırmak ve kaydetmek amacındadır. Tüm 
bilimler gibi psikoloji de bu aşamadan sonra açıklamaya geçer. İnsan davranışlarını anlama ve açık-
lama aşamasında psikoloji, gözlem ve deney sonuçlarından genellemelere varmaya, davranışlar arasın-
daki nedensellik ilişkisini çözümleyerek yasalara ulaşmaya çalışır. Psikoloji, bize insan davranışlarını 
önceden kestirebilme olanağı da sağlamaktadır. Psikoloji, davranışları anlamaya çalışırken getirdiği 
açıklamalara dayanarak bir ölçüde insan davranışlarını etkileme ve kontrol etmeyi de başarabilir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Yandaki görseli inceleyerek aşağıdaki soruları 

yanıtlayınız.

1. Öğretmen, bahçede oynayan öğrencilerden 
birini sürekli gözlerse bu yolla o kişi hakkında han-
gi bilgileri edinebilir?

2. Bir psikolog, hastasının geçmişinde yer alan 
olayları araştırmalı mıdır? Bu araştırma ona neler 
kazandırabilir?

3. Okulunuzda yapılacak yeni bir düzenleme için 
öğrencilerin görüşlerine başvurulsa nasıl bir yön-
temle daha kolay bilgi edinilebilir?

4. Öğrencileri övme yoluyla heveslendirmenin 
matematik öğreniminde etkisini araştırsanız hangi 
yöntemlerden yararlanırdınız?

5. “Bilim, er geç elde ettiği nesnel verileri bizim öznel 
dünyamıza da yayacak ve doğa anlayışımızı aydınlata-
rak insan bilincinin mekanizmasını ve gerçek anlamını 
ortaya çıkaracaktır.”7 diyen İvan Pavlov, psikolojiyle 
ilgili hangi inancını ifade etmiştir?

6. Resimdeki Bobi’nin dedesi neden İvan Pav-
lov’un ekibindeydi? Tahmin ediniz.

Ç. PSİKOLOJİNİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

• Bilimsel yöntem • Hipotez 

• Araştırma tekniği • Deney
• Kuram • Yasa
• Doğal gözlem • Vaka çalışması
• Anket • Gözlem
• Korelasyon

TEMEL KAVRAMLAR

Evet Bobi, deden Pav-lov’un ekibindeydi ama onlar henüz pek az şey biliyorlardı.

Karikatür 1. 5: Vladimir Kremlev

Bilgi Notu
 BİLİMSEL YÖNTEM

Bilimsel yöntem, bilimlerin insanı ve doğayı açıklamak üzere izledikleri sistemli yola verilen ad-
dır. Bilimler, araştırma konularıyla ilgili verilerin toplanmasında bazı araçlara başvurur. Bu araçlara 
araştırma tekniği adı verilir. Araştırma teknikleri çok sayıdadır ve her bilimin araştırma tekniği fark-
lıdır. Psikoloji, pozitif bir bilimdir. Bu nedenle diğer pozitif bilimlerin kullandıkları bilimsel yöntemden 
yararlanır. Araştırma tekniği olarak da test, anket, görüşme ve vaka incelemesi gibi teknikleri kullanır.

Bilimsel yöntem şu aşamalarda gerçekleşir:

Araştırılacak konunun saptanması: Araştırmacı, cevabını merak ettiği konuyu belirler ve o ko-
nunun sınırlarını çizer.

Gözlem: Sonra bu konuyla ilgili gözlemler yapar. Kaynakları tarar, verileri toplar ve değerlendirir.

Hipotez (denence): Gözlenen olaylar arasındaki bağlantıların kavranıp tanımlanması ve sınıflan-
dırılması sonucu ulaşılan geçici çözüm denemesidir. 

Deney: Olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda, laboratuvarda oluşturulup 
incelenmesidir. Hipotez deney aşamasında doğrulanmaz ise hepotez aşamasına geri dönülür ve hi-
potez değiştirlir.

Bilimsel yöntemin izlediği aşamalarla ilgili aşağıdaki bilgi notunu okuyunuz 24. sayfada verilen şemayı 
tamamlayınız. Yanlışlarınızı öğretmeniniz rehberliğinde düzeltiniz.
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    2. ETKİNLİK
Aşağıda ve devamı yan sayfada nokta imiyle verilen üç örnek olayı okuyunuz. 25. sayfadaki 

bilgi notundan da yararlanarak olayların altındaki soruları yanıtlayınız.

• Bir grup psikolog, üç yaşındaki çocukların davranış özelliklerini belirlemek için bir çocuğu her gün 
sabah kalkma saatinden akşam yatıncaya kadar gözlemiş ve o yaş davranışlarını ayrıntılı bir biçimde 
ortaya koymuştur. 

1. Okuduğunuz olaydaki gözlem türünü nasıl tanımlayabilirsiniz?

2. Okuduğunuz olaydaki gözlem türü hangi açılardan eleştirilebilir?

3. Günümüzde gittikçe gelişen ses ve görüntü alma araçları olayda kullanılan gözlem türüne 
hangi açıdan yardımcı olabilir?

• Yükseklik korkusu olan bir kişi hakkında aşağıda verilen konularda bilgi toplayarak hastalığına iliş-
kin ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.

 a. Kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi

 b. Sorunun kısaca tanımlanması

 c. Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar

 ç. Akademik başarısı, okul yaşamı, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile ilişkisi

 d. Aile tarihçesi, ailenin sosyoekonomik durumu, kardeş sayısı

 e. Sosyal ilişkileri,okul dışı sosyal etkinlikleri

Kuram (teori): Hipotezlerin deneyle kısmen doğrulanmış hâlidir. Teoriler, olguların nedenlerini 
açıklamak için kurulur ve nedenleri açıklamada yetersiz kalırsa değiştirilebilir ya da terk edilebilir.

Yasa: Teorinin unsurları arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmiş şeklidir. Yasalar ku-
ramlara göre daha kesin ve geneldir. Tekrarlanan gözlem ve deneyler sonucu elde edilmiş, akla uy-
gun açıklamalardır. Gerçekliği başka bilim insanlarınca da saptanan, herkesin aynı sonuçlara ulaştığı 
kuramlar yasaya dönüşür.

    1. ETKİNLİK

Problemin 
Saptanması

Hipotez 
değişir.

Sonuç
olumsuz

Şema 1. 3: Bilimsel yöntemin aşamaları
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Bilgi Notu

PSİKOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER

Psikolojide doğal gözlem, vaka ve anket çalışmaları gibi tekniklerden yararlanılır.

Doğal gözlem, araştırmacının olaya hiçbir etkide bulunmadan, olanı olduğu gibi doğal ortamında 
incelemesidir. Doğal gözlemin bazı sakıncaları vardır. Örneğin gözlenen olay aynı olduğu hâlde farklı 
beklentileri, eğilimleri ve anlayış biçimleri olan bilim insanları olaya farklı yorumlar getirebilirler. Ayrıca 
doğal gözlem çok zaman alır ve genellikle hemen kullanılacak bilgiler vermez. Sistematik gözlem 
ise test ve anket gibi belli teknikler ve çizelgeler kullanılarak yapılan gözlemdir. Sistematik gözlem 
türünde nelerin gözleneceği, gözlemin yapılacağı yer, zaman, gözlem araçları gibi tüm koşullar önce-
den belirlenir. Bu gözlemle araştırmacı, konuyu kısa sürede, sistemli ve nesnel bir biçimde ele alarak 
daha kesin bilgiler elde eder.

Vaka çalışması, özellikle klinik psikolojide ruhsal sorunların tedavisinde ya da gelişim psikolo-
jisinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte kişinin soy geçmişi, geçirdiği hastalıklar, yaşadığı önemli 
olaylar, okul, iş, evlilik yaşamı vb. konularda ayrıntılı bilgiler toplanır.

Anket, bilgi verecek kişinin, doğrudan kendisinin okuyarak yanıtlayacağı sorulardan oluşan soru 
kâğıtları kullanılarak yapılan bir araştırma tekniğidir. Anketten olabildiğince çok kişinin görüşlerini, 
kanılarını toplamak için yararlanılır. Anketin geçerliliği; soruların iyi hazırlanmış olmasına, cevapla-
yanların samimi olmasına, soruların kimlere uygulandığına ve elde edilen sonuçların ne ölçüde ge-
nelleştirilebileceğinin iyi bilinmesine bağlıdır. Günümüzde anket uygulamalarında posta, telefon ve 
İnternetten de yararlanılabilmektedir.

 f. Duygusal gelişimi

 g. Geleceğe ilişkin beklentileri ve planları

 h. Önerilen tedavi yolları ve alınacak önlemler

 ı. Önerilerin uygulanmasına ilişkin planlar

1. Olay incelenirken izlenen yöntemin olumlu yönleri neler olabilir?

2. Elde edilen bilgiler yükseklik korkusu olan kişinin sorununu çözmede yeterli olabilir mi? De-
ğilse başka neler yapılabilir?

• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin nelere ilgi duydukları araştırılmıştır. Araştırmanın 
amacı, öğrencilerin çeşitli sorunlar üzerinde bağımsız düşünmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek 
olan konferans öncesinde hangi konulara ilgi duyduğunu belirlemektir. Hazırlanan soru kâğıtları anke-
törler tarafından bin öğrenciye uygulanır. Sonuçta öğrencilerin yarıdan fazlasının ekonomik ve siyasi 
konulara ilgi duyduğu görülür.8

1. Anket çalışmasında öğrencilerle nasıl ilişki kurulmuştur?

2. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin nelere ilgi duyduğunu belirlemek için neden anket uygulama 
yolu tercih edilmiştir?

3. Anketin doğru sonuç vermesi ve geçerliliği nelere bağlı olabilir?

4. Anket çalışmasında hangi iletişim olanaklarından yararlanılabilir?
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    3. ETKİNLİK
A. Aşağıda verilen kavramları, tabloda verilen tanımların başına yazınız.

DENEYSEL YÖNTEMLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Olay ve nesneler arasındaki nedensellik ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını sağ-
layan bilimsel araştırma yöntemidir. 

Laboratuvarda olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda 
gerçekleştirilmesidir. 

Psikoloji deneylerinde üzerinde deney yapılan organizmaya verilen addır.

Gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere denir.

Deneyde değiştirilen özellik ya da özelliklerdir. 

Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen özelliktir. 

Bağımlı ve bağımsız değişken üzerinde etkili olan değişkenlerdir. Bunlar de-
netimli ve denetimsiz değişkenler olarak ayrılabilir. 

Üzerinde deney yapılan gruptur. 

Hiçbir koşulu değişmeyen gruptur.

Psikolojide en az bir bağımsız, bir bağımlı değişkeni olmayan bir deney düşünülemez. Bir deneyi ilgi 
duyulan konu ya da etkinliklerin betimlemesini, tasvirini elde etmeyi amaçlayan betimleyici çalışmadan 
farklı kılan temel nokta etkenlerin kontrol altına alınmış olmasıdır. Deney ve kontrol gruplarındaki de-
neklerin yaş, kilo ve zekâ düzeyi gibi nitelikleri de aynı olmalıdır. Ayrıca deneyi yapan kişilerin davranış 
biçimi, denekler tarafından nasıl algılandığı, deneklere ipucu verip vermedikleri ve umut kırıcı olup ol-
madıkları da deney koşullarını etkilediğinden kontrol altında tutulmalıdır. 

B. Yandaki bulmacanın sorularını defterinize yazınız.

C. Uykunun öğrenme ve öğrenilenleri saklama dav-
ranışları üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki deneyi oku-
yunuz ve soruları yanıtlayınız.

Uykunun öğrenme ve öğrenilenleri saklama dav-
ranışları üzerindeki etkisi inceleniyorsa eşit özelliklere 
sahip iki grup denek alınır. Birinci grup öğrenme ola-
yından sonra uyutulur. İkinci grup, öğrenmeden sonra 
günlük işlerini yapmak üzere serbest bırakılır. Günün 
sonunda her iki grupta da öğrenilenlerin ne kadarının 
hatırlanabildiği saptanır. Öğrenmeden sonra uyutulan 
grubun öğrenilenleri daha iyi hatırladığı görülür.9

1. Deneyde bilinçli bir şekilde değiştirilen özellik 
hangisidir?

2. Değiştirilen özelliğe bağlı olarak değişen nedir?

3. Deneyde iki gruptan yararlanılmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız. 

4. Deneyde denetim altında tutulması gereken temel unsurlar neler olabilir?

deneysel yöntem kontrol grubu bağımlı değişken

denek

deney grubu

bağımsız değişken  deney  ara değişken değişken
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    4. ETKİNLİK
A. 28. sayfadaki bilgi notunu okuyunuz. Bundan yararlanarak tabloda yer alan veriler arasındaki 

korelasyonla ilgili özellikleri işaretleyiniz.

KORELASYON

Örnekler Yüksek Düşük Pozitif Negatif Korelasyon yok

 Zekâ bölümü ile okuma testi puanı

Demokrasinin gelişmesi ile güvenlik kaygısı

Boyla müzik yeteneği

Derse olan ilgi ile başarı

Ortalama sıcaklık ile klima kullanımı

Sınıf öğrenci sayısı ile öğrenme düzeyi

Ödüllendirme ile başarı

Eğitim olanakları ile eğitilmiş insan sayısı  

B. Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz, müziğin zihinsel faaliyetlere etkisi ile ilgili arka sayfada verilen deneyi 
okuyunuz ve bilgi notundan da yararlanarak deneyin sonundaki soruları yanıtlayınız. 

Müziğin Zihinsel Faaliyetlere Etkisi

1992 yılında Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacıların üniversite öğrencileriyle yaptıkları bir çalış-
mada öğrenciler sınava girmeden önce 20 ya da 30 dakika Mozart’ın senfonilerini dinlediklerinde prob-

Fotoğraf 1. 5: Senfoni Orkestrası
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lem çözümüne dayanan testlerde az bir farkla daha yüksek puanlar almışlardı. Bu oldukça anlamlıydı. 
Çünkü bilişsel psikoloji ve beyin çalışmaları da beynin belirli kısımları uyarıldığında kısa süre içinde kişi-
lerin performansının artacağını ortaya koyuyordu. Ancak ne yazık ki bu bulgu basın tarafından fazlasıyla 
büyütüldü. Örneğin Amerika’daki eyaletlerden birinde bir müzik firmasıyla anlaşılarak yeni doğan çocuğu 
olan ailelere klasik müzik CD’leri dağıtıldı. Benzer şekilde devlete bağlı bazı kreşlerde çocukların daha 
zeki olmaları beklentisiyle Bach, Vivaldi ve Mozart çalınmaya başlandı. Bugün bazı müzik firmalarının 
“Bebeğinizin Beynini Geliştirin” başlığı altında sattığı klasik müzik serilerine ailelerin gösterdiği rağbet 
oldukça büyük oldu.10

1. Deneyde araştırılacak konu nedir ve konuyla ilgili hangi gözlemler yapılmış olabilir?

2. Deneyin başlangıcında araştırmacılar hangi tahminde bulunmuş ve bunu sınama yoluna git-
miş olabilirler?

3. Deneyden hareketle ulaşılan genelleme nedir ve buna dayanılarak hangi uygulamalar ya-
pılmıştır?

4. İlişkisel yöntem, sayı ile ifade edilebilen verilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasında ve 
sunulmasında kullanılan bir yöntemdir. Sizce yukarıdaki deneysel çalışma ile bu tür bir çalışma-
nın farkı ne olabilir? Tartışınız.

Bilgi Notu
İLİŞKİSEL VE DENEYSEL YAKLAŞIM

İlişkisel yöntem, matematiksel olarak ifade edilebilen verilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasın-
da ve sunulmasında kullanılan bir yöntemdir. İstatistikle olgular arasındaki ilişkiler tablo, grafik gibi 
yollardan ortaya konur. İlişkisel yöntemlerin başında korelasyon gelir.

Korelasyon (bağıntı), iki dizi puan ya da ölçüm 
arasındaki karşılıklı ilişki olarak tanımlanır. Korelas-
yon bize iki değişkenin ilişki gücünü gösterir. Bu 
anlamda bir değişkenin değeri değişirken bir diğer 
değişkenin de değerinin değişmesi aralarında bir 
korelasyonun var olduğuna işarettir. Örneğin zekâ 
bölümü yüksek olan çocukların okuma testi puanı 
yüksek ise zekâ bölümüyle okuma becerisi arasında bir korelasyon var demektir. Korelasyonu kore-
lasyon kat sayısı ile ifade ederiz. En yüksek korelasyon kat sayısı +1, -1’dir. Sıfır sayısına yaklaştıkça 
korelasyon azalır. Sıfır sayısı, iki veri arasında korelasyonun olmadığını gösterir. Bu duruma nötr ko-
relasyon denir. Eğer korelasyon, birlikte artan ya da birlikte azalan değerleri gösteriyorsa korelasyon 
kat sayısı pozitiftir. Bu duruma pozitif korelasyon denir. Değişkenlerden birinin değeri artarken diğe-
rininki azalıyorsa korelasyon kat sayısı negatiftir. Bu duruma da negatif korelasyon denir.

Deneysel yöntem ile ilişkisel çalışmanın işlevleri farklıdır. Deneysel yöntem, değişkenlere ilişkin ve-
rilerin elde edilmesini, ilişkisel çalışma ise bu veriler arasındaki ilişkinin derecesinin ortaya konmasını 
sağlar. Korelasyon kat sayısıyla ifade edilen ilişkiler araştırmacıya yol gösterir ve çok yüksek kore-
lasyona sahip olan ilişkiler, sonuçta nedensellik ilişkilerini bildiren açıklamalar hâlini alır. Korelasyon 
katsayısında ilişkinin fazla olduğunu göstermede önemli olan “1” değerine yakın olmasıdır. Eksi ya 
da artı ilişkinin yönünü tayin eder. 

Korelasyon Negatif Pozitif

Düşük –0,29 ile –0,10 0,10 ile 0,29

Orta derecede –0,49 ile –0,30 0,30 ile 0,49

Yüksek –0,50 ile –1,00 0,50 ile 1,00
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A . Yandaki görselleri inceleyerek bunlarda ne anlatıl-

mak istendiğini söyleyiniz. 

B. Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.
Bir süpermarkete girdiğinizde neden serinlik hissedersiniz? Çünkü 

belli bir derecenin altındaki insan vücudu beyne güvensizlik ve açlık sin-
yalleri gönderir. Tüm market klimaları belli bir dereceye ayarlanmıştır. 
İçeri girdiğinizde ilk gördüğünüz ürünler de özenle seçilmiştir. Market-
lerin labirent gibi olmasının nedeni en iyi markaların sizin göz hizanızda 
olmasını sağlamak içindir. Çocukların erişeceği raflara abur cuburlar 
istiflenmiştir. Ürün paketlerindeki renkler de bu işi bilenlerce düzenlen-
miştir. Örneğin kırmızı ve sarı iştah açar, yeşil tazelik hissi verir. 

1. Biyoloji ve psikolojinin bulgularından 
metinde sözü edildiği şekilde kâr amacıyla 
yararlanılmasını doğru buluyor musunuz? 
Tartışınız.

2. Psikoloji neden bazı ahlaki ilkelere uy-
mak zorundadır?

C. George Orwell’ın (Corc Orvıl, 1903-1950) 1984 adlı romanı ile ilgili aşağıdaki metni okuyarak 
metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

1984’ün dünyasında hoşgörüyle karşılanıp izin verilen başlıca 
duygular korku, öfke, zafer ve kendini aşağılamadır. 1984’te devlet-
ler üç blok hâlinde toplandıklarından ve bloklar arasında güç den-
gesi kurulduğundan savaş yoktur. Hepsinde de baskıcı bir yönetim 
vardır. Bütün bu piramidin doruğunda gücü her şeye yeten, yanıl-
maz, kimsenin hiçbir zaman görmediği bir ağabey vardır. Onun he-
men altında nüfusun yüzde ikisini oluşturan parti iç çevresi bulunur. 
Onun altında da parti dış çevresi ile nüfusun büyük bölümünü oluş-
turan sessiz kitleler yer alır. Aile ortadan kalkmıştır. Amaç nefreti 
beslemek, komşuyu komşuya düşman etmek ve tüm insanca coş-
kuları yok etmektir. Bu dünya ihanet, kavga, şeytanca gaddarlık, 
zorla aşağılama ve halkın seyrettiği toplu idamlar dünyasıdır. Herkes 
sürekli izlenir ve özel yaşam yoktur.11

1. 1984’te tüm bunlar nasıl başarılmaktadır, insanlar böyle bir 
yaşama neden karşı çıkmamaktadırlar?

2. Orwell’ın romanında anlatılanların hangi değerlerle çelişti-
ğini düşünüyorsunuz? Belirtiniz.

D. ETİK İLKELER

• Etik ilkeler 

TEMEL KAVRAM

Karikatür 1. 6: Anton Ramiro

Karikatür 1. 7: Nicolas Vial

Afiş 1.1: Eric Arthur Blair, 
1984’le ilgili bir afiş ve kitap kapağı
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    ETKİNLİK
Aşağıdaki örnek olayları okuyarak etik kurulda olsaydınız bu konularda hangi kararları verebi-

leceğinizi bilgi notundan da yararlanarak açıklayınız.

• Bir kadın, kedi beyinleri üzerinde 
araştırma yapan, gazetede okuduğu bir 
psikoloğu etik kurula şikâyet eder. Bu 
psikoloğun kedilere yaptığının etik ilke-
lere aykırı bir davranış olduğunu iddia 
eder ve cezalandırılmasını ister.

• Psikolog, tüm çalışmalarını yetişkin 
hastaların bulunduğu ortamlarda ger-
çekleştirmiştir. Çocuk gelişimi ve sorun-
ları ile ilgili dersler almamasına rağmen 
çocuklarla çalışma yapmaktadır. 

• On dört yaşında bir genç, depres-
yon nedeniyle sosyal açıdan içe kapan-
dığı için psikoloğa getirilir. Psikolog, 
gencin ailesinin kısıtlamaları nedeniyle 
sorun yaşadığını saptar. Gençle birkaç 
ay çalıştıktan sonra ilerleme kaydeder. 
Ancak gencin babasından telefonlar 
gelmeye başlar. Baba, oğlunun çok 
girişken davranmaya ve aile dışında-
ki kişilerle ilgilenmeye başlamasından 
yakınır. Tedavinin oğlunu kendisinden 
uzaklaştırdığını söyleyerek psikoloğu 
etik kurula şikâyet eder. 

• Psikolog, engelli bir çocuğun zihin-
sel değerlendirmesinden elde ettiği test 
sonuçlarını  öğrencileriyle paylaşır. Ço-
cuğun ailesini tanıyan bir öğrencinin du-
rumu aileye haber vermesi üzerine aile, 
psikoloğun çocuklarının gizlilik hakkını 
ihlal ettiği suçlamasıyla etik kurula şikâ-
yette bulunur.

Bilgi Notu

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK İLKELER

Bilimsel araştırma yapa-
bilmek için bilimsel bir tutu-
ma ve etik ilkelere sahip ol-
mak gerekir. Felsefenin bir 
dalı olan etik, insan eylemle-
rini konu edinir. Etik, insanın 
ahlaki ve dini değer yargıla-
rının etkisi altında kalmadan 
ortaklaşa bir biçimde evren-
sel ilkeler oluşturabileceğini 
ve bu ilkelerle davranabileceğini savunur. Günümüzde bir-
çok ülkede psikoloji alanında araştırma ve uygulama faali-
yetlerini düzenleyen etik ilkeler bulunmaktadır. Psikolojide 
uyulması gereken etik ilkelerin bazıları şunlardır:

• Yapılan kayıtların kişisel bilgileri açığa çıkarması ve 
zarara neden olacak durumlar yaratması söz konusuysa 
psikolog, araştırmaya katılanlardan onları herhangi bir şe-
kilde filme almadan ve kaydetmeden önce izin almalıdır. 

• Psikolog, araştırmaya katılım için aşırı ya da uygunsuz 
ekonomik teşvikler sağlamaktan kaçınmalıdır.

• Psikolog, yeterli sayıda gözlemde bulunmadan genel 
yargılara varmamalıdır.

• Araştırmada istatiksel verilerin doğru sonuç almayı en-
gelleyebilecek biçimde değiştirilmesi, araştırmacının bek-
lentileri doğrultusunda çıkmayan bulguların rapor edilmesi, 
araştırmada toplanmayan verilerin toplanmış gibi gösteril-
mesi yollarına gidilmemelidir. 

• Psikolog, araştırmasının fiziksel acı ya da ciddi duy-
gusal strese neden olacağını gördüğü durumlarda katılım-
cıları uyarmalıdır. 

• Psikolog, katılımcılara araştırmanın özellikleri ve so-
nuçları ile ilgili bilgileri elde etmeleri için olanak sunmalıdır. 
Araştırmanın sonunda katılımcıları bilgilendirmelidir. Araş-
tırma yöntemlerinin katılımcıya zarar verdiğinin farkına va-
rınca bu zararı en aza indirmek için gerekeni yapmalıdır. 

• Psikolog, hayvan deneylerinde hayvanlara eziyet edil-
meden bakılmasından ve onların sağlıklı bir ortamda tutul-
malarından sorumludur.

Ön Çalışma Görevi
On gruba ayrılınız. Her gru-

bun 31. sayfada temel kavramlar 
başlığı altında verilen alt dallardan 
birini seçerek onu tanıtan bir kart 
hazırlamasını sağlayınız.

Resim 1. 3: Bilim insanı etik 
ilkeleri gözetmelidir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki karikatürü inceleyerek altındaki soruları ya-

nıtlayınız.

1. Bir psikolog olsaydınız psikolojinin hangi alanında çalışmak isterdiniz? Nedenini açıkla-
yınız. 

2. “Psikoloji bilimi; yalnızca araştırmacıları, bilim insanları ve yayınları açısından değil, günlük yaşa-
mımızdaki etkileriyle de gelişmektedir. Yaşımız, statümüz, ilgilerimiz ne olursa olsun yaşamımız çeşitli 
alanlarda çalışan psikologların çalışmalarından bir şekilde etkilenmektedir.”12

Yukarıdaki sözden yola çıkarak yaşamınızın psikologların çalışmalarından hangi konularda, 
nasıl etkilendiğini tartışınız.

3. Karikatür 1. 8’de sözü edilen sürü psikolojisinin ne demek olduğunu düşününüz. Bu konu 
psikolojinin hangi alt dalı ile ilgili olabilir?

E. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

• Deneysel psikoloji

• Bilişsel psikoloji

• Gelişim psikolojisi

• Sosyal psikoloji

• Klinik psikoloji

• Sağlık psikolojisi

• Trafik psikolojisi

• Spor psikolojisi

• Endüstri ve örgüt psikolojisi

• Din psikolojisi

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 1. 8: Selçuk Erdem

Sürü psikolojisi
tamam ama

bu sürü, o sürü mü?

1. Psikolojinin Temel Bilim Alt Dalları

    1. ETKİNLİK

Aşağıda ve arka sayfada nokta imiyle verilen iki metni okuyunuz. 32. sayfadaki bilgi notundan da ya-
rarlanarak bunlarla ilgili soruları yanıtlayınız. 

• 1980’li yılların sonunda Mark Rozenweig (Mark Rozenveyg) ile David Krench (Deyvit Krenç) bir de-
ney düzeneği hazırlıyor. Deneyde iki grup fare kullanılıyor. İlk grup tek başına, sosyal uyaranlar açısın-
dan fakir bırakılırken ikinci grup içinde pek çok oyuncağın ve diğer farelerin bulunduğu zengin bir sosyal 
ortamda yetiştiriliyor. 14-16 tekrardan sonra zengin çevrede büyüyen farelerin beyin kabuğunun fakir 
çevrede büyüyen gruptakilere nazaran daha gelişmiş olduğu bulunuyor.13

1. Yukarıdaki deneyde hangi değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır? 

2. Deneyden hareketle deneysel psikolojinin hangi konuları ele aldığı söylenebilir?

3. Deneysel psikolojinin gelişimine özellikle hangi psikoloji yaklaşımlarının önemli katkıları ol-
muştur? Nedeniyle açıklayınız.
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• Danışman “Elmalar kırmızı.” der. Çocuk merakla so-
rar: “Kırmızı ne demek?” Danışman “Kırmızı boyası de-
mek, yani elmalar kırmızı ile boyanmış.” diye yanıtlar onu. 
Çocuk “Kim boyamış?” Danışman güler “Kırmızı elma-
nın rengi, yani elmalar boyalı büyüyor.” Çocuk yine so-
rar: “Peki, elmalar hep kırmızı mı olur?” Danışman “Hayır, 
farklı olanları da var.” der. 

1. Çocuk renkleri neden bilmiyor?

2. Danışman, renk kavramını çocuğun zihninde 
somutlaştırmak için hangi kavramı kullanmıştır?

3. Danışman, psikolojinin hangi alt dalında çalış-
maktadır ve bu alanda hangi konular ele alınıyor olabilir?

4. Bu alt dalın ortaya çıkışında hangi psikoloji yaklaşımlarının katkısı vardır?

Fotoğraf 1. 6: Çocuklar renkleri zamanla öğrenir. 

Bilgi Notu
PSİKOLOJİNİN TEMEL BİLİM ALT DALLARI

Psikolojinin temel bilim alt dallarında çalışan psikologlar; duyum, algı, öğrenme, bellek, güdü ve 
davranışın fizyolojik temelleri gibi konuları ele alırlar. Temel bilim dallarının amacı doğanın düzenini 
keşfetmek, onu anlamak ve açıklamaktır. İlke ve yasaları bularak kuramlar oluşturmaktır. Temel bilim 
alt dallarının yanında bir de uygulamalı bilim alt dalları vardır. Uygulamalı bilim alt dalları, temel bilim 
alt dallarının verilerini kullanır. Başlıca uygulamalı bilim alt dalları; eğitim, sağlık, din, spor, klinik, adli, 
trafik ve endüstri psikolojisidir. Psikolojinin temel bilim alt dalları, uygulamalı bilim alt dallarına temel 
oluşturur ve ona yol gösterir. Başlıca temel bilim alt dalları şunlardır:

Deneysel psikoloji, biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen fizyolojik psikolojiyle 
yakından ilgilidir. Deneysel psikoloji bu doğrultuda duyu organlarının yapısı ve işleyişi, kana karışan 
hormonların organizmanın bütününe ve dolayısıyla davranışa etkisi, değişik çevre koşullarının davra-
nışı nasıl etkilediği gibi konuları deneysel olarak ele alır. Bireylerin kendine özgü davranış, düşünme 
ve duygu biçimleriyle ilgilenir. Kişiliğin yapılaşmasını etkileyen değişkenleri çeşitli boyutlarda inceler. 
Yeni testler oluşturur. Klinik, danışmanlık, sosyal, eğitim ve endüstriyel psikoloji gibi uygulama alan-
larında psikologların kullanacağı ölçüm araçlarını ortaya koyar. Deneysel psikolojinin bu dalı psiko-
metri adını alır. 

Gelişim psikolojisi, bireylerin kronolojik yaşa bağlı olarak gösterdiği fiziksel, zihinsel ve sosyal 
değişimleri inceler. Duyu organlarının yaşa göre nasıl geliştiği, hangi yaşta ne gibi değişimlerin görül-
düğü, bireyin gelişmesinde çevrenin rolü, çocuğun gelişim aşamaları ve yaşlılık dönemi gibi konuları 
ele alır. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi gibi dallara ayrılır. Bu psikoloji dalının ge-
lişiminde psikodinamik, hümanistik ve özellikle de bilişsel yaklaşımın katkıları büyük olmuştur. 

Sosyal psikoloji, birey - toplum etkileşimini inceleyen psikoloji dalıdır. Sosyal psikoloji; başka 
insanları nasıl algıladığımız, bizim onlara, onların bize nasıl tepki gösterdikleri, toplumsal durum ve 
ortamların davranışı nasıl etkilediği gibi konular üzerinde durur. Bu psikoloji dalı özellikle davranışsal 
ve bilişsel yaklaşımın etkisiyle gelişmiştir. 

Bilişsel psikoloji; bellek, algılama, düşünme, hatırlama ve unutma, problem çözme gibi bilişsel 
süreçlerle ilgili deneysel araştırmalar yapar. Bilişsel yaklaşımın bilişsel süreçleri incelemesiyle geliş-
meye başlayan bir psikoloji alanıdır. Bilişsel süreçlerin beden yapısıyla ilişkisini inceleyen başka dal-
lar da vardır. Örneğin zihinsel süreçlerin bedensel süreçlere etkisini psikofizyoloji incelerken bedenin 
zihinsel süreçlere etkisini fizyolojik psikoloji inceler.
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2. Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları

    2. ETKİNLİK
Uygulamalı bilimin amacı temel bilim dallarınca elde edilen ilke ve kuramları toplumun yararına 

kullanmaktır. Sorunları çözerek toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Aşağıdaki tabloda psikolojinin 
uygulamalı alt dallarından bazılarının açıklamaları ve kutu içerisinde de bunların adları verilmiştir. Bilgileri 
inceleyerek uygun adları karşılarına yazınız.

PSİKOLOJİNİN UYGULAMALI ALT  DALLARI

Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşan psikoloji dalıdır. Bireylere 
düşünme, duygu ve davranış düzeyinde yardım edip onların çevreleriyle daha uyumlu 
bir ilişki içinde olmalarını sağlamaya çalışır.

Deneysel alanlarda elde edilen bilgilerin eğitim ve öğretimde uygulanmasıyla ilgili 
çalışmalar yapar. Zekâ, kişilik, öğrenme, düşünme, güdü, algılama gibi konulardaki 
psikoloji çalışmalarının sonuçlarını eğitim alanına uygular. Psikolojinin bu alt dalı, bi-
reye yaşamının değişik yönleriyle ilgili kararlar almasına yardımcı olabilecek bilgiler 
vermeyi ve yetenekleri doğrultusunda yol göstermeyi amaçlar.

Sağlığın korunması, sağlık ve hastalığa ilişkin değer yargılarının kültürel temelleri, 
sağlık hizmetleri alanlarında iletişim becerileri, sağlık eğitiminin yaşam kalitesini yük-
seltmedeki rolü, okul çağı çocuklarına verilecek bedensel, psikolojik ve sosyal des-
tek, çocuklarda yaralanmaların psikolojik boyutları, madde bağımlılığı gibi konularla 
ilgilenir.

Yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri in-
celer. Başlıca amacı trafik kazalarını ve bunların sonucu olan ölümleri azaltabilmektir. 
Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve bilişsel süreçleri, kişilikleri, 
risk alma davranışları, tutumları ve duyguları bu psikoloji dalının konuları arasındadır.

Sanıkları soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların sap-
tanması, suç işleme yöneliminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim 
yoluyla toplum yaşamına uyumlarının sağlanması gibi konularla ilgilenen psikoloji da-
lıdır.

Psikolojinin bedensel performansı etkileyen psikolojik ve zihinsel faktörlerini araş-
tıran dalıdır. Bulguları bireysel ve takım performansını arttırmakta kullanılır. Bu alanda 
yapılan çalışmalarla sporcular, zihinlerini gevşetip yarışma koşullarının üzerlerinde ya-
ratabileceği stres faktörünü azaltabilirler.

İş yaşamını iyileştirmek ve üretimi arttırmak amacıyla psikolojinin ilkelerinden ya-
rarlanan bir psikoloji dalıdır. Bu alanda çalışan psikologlar; plan yapma, kaliteli yöne-
tim, örgütsel değişim gibi alanlarda eleman örgütlenmesi ve eğitimi konularında çalış-
malar yaparlar. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, 
personelin geliştirilmesi gibi konularla ilgilenirler.

Dinsel inançları ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan psikoloji dalıdır. 
Dinsel inançların birey psikolojisindeki işlevi, din değiştirmenin psikolojik boyutu, di-
ni algıyı belirleyen psikolojik etmenler, konuyla ilgili bazı bilinç hâlleri bu alana giren 
araştırma konularıdır.

spor psikolojisi eğitim psikolojisi sağlık psikolojisi klinik psikoloji

din psikolojisi adli psikoloji trafik psikolojisi endüstri ve örgüt psikolojisi
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    4. ETKİNLİK
Psikolojinin alt dallarını yazarak aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

Şema 1. 4: Psikolojinin alt dalları

PSİKOLOJİ

 Uzmandan Dinleyelim
Sınıfınıza psikolojinin iş alanları ile il-

gili açıklama yapacak bir psikolog çağırınız ve 
bu konuda hazırlık yapınız. Uzmana sormak is-
tediğiniz soruları belirleyiniz.

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki iki fıkrayı okuyunuz. 2. etkinlikte verilen “Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları” adlı me-

tinden de yararlanarak bunlarla ilgili soruları yanıtlayınız.

ON İKİNCİ YENİLGİ

Arka arkaya gelen on iki yenilgiden sonra teknik direktör çok kızdı, 
oyuncularını topladı ve dedi ki: “Sanıyorum, bir kez daha en baştan 
başlamalıyız. Dikkatle bakın, şu kolumun altında duran şey toptur. 
Anlamayan var mı?” Arka sıradan bir oyuncu atılır: “Şu elinizdekini bir 
kere yakından görebilir miyim acaba?”

Fıkradaki teknik direktör, psikolojiden hangi konularda yarar-
lanabilir?

BENİM, BEN!

Temel bir gün arabasıyla giderken kırmızı ışıkta duran lüks bir ara-
ca arkadan çarpar. Aşağıya inerek başlar adama yalvarmaya: “Arka-
daş kusura bakma, lütfen affet, gördüğün gibi yoksul bir adamım.” 
Adam, hasarın da fazla olmadığını düşünerek “Tamam, tamam, affettim, haydi git.” der. Her ikisi de ara-
balarına binerek devam ederler. İlerideki bir başka kırmızı ışıkta Temel tekrar aynı araca arkadan çarpar 
ve kafayı camdan uzatıp aracın sahibine eliyle “Sakin ol!” işareti yapar: “Telaşlanma, benim, ben.” der.

1. Temel ve benzeri sürücüler neden psikolojinin konusu olabilirler?

2. Psikolojinin trafikteki yaya ve sürücülerin davranışları ile ilgilenmesinin ne gibi yararları ola-
bilir? 

Karikatür 1. 9: Jean Mc Carty
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Ceza evlerinde hükümlülerin tanı ve tedavisinde çalışabilirim. 
Ayrıca mahkemelerde bilir kişi olarak da görev yapabilirim. diyen bir 
kişi, psikolojinin hangi iş alanında görev yapıyor olabilir?

2. Okulunuzda psikoloji ile ilgili çalışma yapan kişiler var mı? 
Bunlar kimlerdir ve hangi konularda size yardımcı olmaktadırlar?

3. Askerî kurumlarda çalışan psikologların görevleri nedir? Tartışınız. 

F. PSİKOLOJİNİN İŞ ALANLARI

• Eğitim kurumları
• Sağlık kurumları
• Adli kurumlar
• Askerî kurumlar
• Araştırma merkezleri 
• Üniversiteler

TEMEL KAVRAMLAR

    ETKİNLİK
Aşağıdaki metinde bazı psikologlar sizlere çalıştıkları alanı tanıtmaya çalışmışlardır. Bu kişilerin 

altta verilen iş alanlarından hangisinde çalıştıklarını noktalı alana yazarak metni tamamlayınız. 

1. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlar, işletmelerin insan kaynak-
ları birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik yapabilirler. Kendi eğitim ve danışmanlık firmalarını kurarak iş-
letmelere personel seçimi ve eğitim konusunda yardımcı olur, danışmanlık yapar ve eğitim seminerleri 
düzenleyebilirler. Okullarda rehber öğretmenlik yapabilirler. Çocuk yuvalarında, huzur evlerinde, çeşitli 
firmaların halkla ilişkiler birimlerinde psikolog ya da sorumlu yönetici olarak hizmet verirler. Engellilerin 
eğitiminde ve rehabilitasyon merkezlerinde de psikolog olarak görevlendirilirler. 

2. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlar, kadın ve aile sağlığı mer-
kezlerinde, kliniklerde ve hastanelerde görev yaparlar. Bu kurumlarda psikolojik sorunu olan kişilere 
yardımcı olurlar. 

3. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlardan şirketlerde, kamu ku-
ruluşlarında, adli tıp kurumlarında, kamuoyu ve tüketici davranışı araştırma merkezlerinde yararlanıl-
maktadır. 

4. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlardan aile ya da ceza mahke-
melerinde bilirkişi olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca trafik psikolojisi alanında psikoteknik değerlendirme 
yapan merkezlerde psikolog ve yönetici olarak hizmet vermektedirler. 

5. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlar, askerî psikoloji ve harp 
psikiyatrisi konularında bilgi sahibidirler. Bu konularda dersler, kurslar, konferanslar, seminerler ve sem-
pozyumlar düzenler ve koordine ederler. Sağlık personelini, lider personeli, birliklerin emniyet ve kaza 
önleme personelini ve sıhhiye görevleri üstlenen askerî personeli eğitirler. Bireylere yönelik koruyucu 
eğitim programları düzenlerler. 

6. ...................................................... Benim alanımda çalışan psikologlar, akademik kariyer yaparak 
yükseköğretim kurumlarında araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev almaktadırlar. 

üniversiteler eğitim kurumları araştırma merkezleri sağlık kurumlarıaskerî kurumlar adli kurumlar
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıda nokta imiyle verilen iki metni okuyarak 

metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

• Yunuslar, ilginç ve bir o kadar da etkileyici yaratık-
lardır. Kişilik sahibidirler. Üzülerek acı çekebilir, yaralı olan 
hemcinsleri iyileşinceye kadar yanından ayrılmaz, yardım-
cı olurlar. İtalya’da bulunan Yunus Araştırma Enstitüsü 
tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, bu muhteşem ya-
ratıkların bilinenin çok ötesinde karmaşık bir iletişim meka-
nizmasına sahip olduğunu ve insanlar gibi zaman zaman 
diplomasi dili kullandıklarını gösteriyor. Yunusların insanla-
ra sıcak davranmaları, yeri geldiğinde birtakım tehlikelere 
karşı -köpekbalığı saldırıları örneklerinde olduğu gibi- bizle-
ri korumaları nereden kaynaklanıyor bilinmez ama yunuslar 
karmaşık canlılar ve haklarında daha bilmediğimiz çok şey 
var gibi görünüyor.14

• Sincap maymunları gen tedavisi sayesinde bizim gör-
düğümüz renkleri görebilir hâle geldi. Araştırmacılar, tama-
men renk körü olan maymunların gözlerine bir insan geni 
enjekte ederek onların tüm renkleri görmelerini sağladı. Bu 
sonuç, günün birinde insandaki renk körlüğüne ve diğer 
görme bozukluklarına yönelik gen tedavilerinin geliştirilme-
sini sağlayabilir.15

1. Yukarıda okuduğunuz iki çalışma hangi bilim dal-
larına aittir?

2. Yunus ve sincap maymunları ile ilgili bu çalışmalar 
psikolojiyi hangi yönlerden ilgilendirebilir?

G. PSİKOLOJİ VE DİĞER BİLİMLER

• Biyoloji • Fizyoloji

• Zooloji • Genetik

• Sosyoloji • Antropoloji

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 1. 7: Yunuslar

Fotoğraf 1. 8: Sincap maymunu

    ETKİNLİK
A. Yan sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak aşağıda verilen konularda psikolojinin hangi 

bilimden yardım alabileceğini belirtiniz.

a. Bir dâhinin zekâ bölümünün yüksek olmasının kalıtımsal nedenleri

b. Heyecan davranışında iç salgı bezlerinin rolü

c. Kent yaşamının insan psikolojisine olumsuz etkileri

ç. Sıkılganlıkla başarı ilişkisi

d. Maymun beyni ile insan beyni ve davranışları arasındaki benzerlikler

e. Günümüzde strese yol açan toplumsal faktörler

f. İlkel insandan modern insana doğru olan gelişim aşamaları
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Bilgi Notu

PSİKOLOJİ VE DİĞER BİLİMLER

Psikolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili 
bulunduğu bilimlerin başında biyoloji bilimleri ve sos-
yal bilimler gelir.

Biyoloji Bilimleri

Biyoloji: İnsan, bedeniyle biyolojinin, davranışlarıy-
la psikolojinin konusudur. Beden sağlığı ve ruh sağlı-
ğı birbiriyle ilişkili olduğundan biyoloji ve psikoloji yar-
dımlaşır. 

Fizyoloji: Sinir sisteminin, duyu organlarının ve iç 
salgı bezlerinin işlevlerini inceleyen biyoloji dalı fizyo-
lojidir. Beynin, sinir sisteminin, iç salgı bezlerinin, duyu 
organlarının yapısı ve işleyişi bilinmeden insan davra-
nışlarını açıklamak olanaksızdır. Bu nedenle biyoloji, 
fizyoloji ve psikoloji, konuları açısından farklıdır ama 
bulgularıyla da birbirine yardımcıdır.

Zooloji: Biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle in-
celeyen dalıdır. Eski çağlarda yaşamış ve günümüzde 
soyu tükenmiş birçok hayvan türü ve günümüzde ya-
şayan hayvanlar bu alanın konusunu teşkil eder. Hay-
van davranışlarını inceleyen psikoloji de zoolojiyle ilişki 
içindedir. Üzerinde deney yaptığı ya da incelediği hay-
vanlarla ilgili olarak zoolojinin bulgularından yararlanır. 

Genetik: Biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve 
çeşitliliği ele alan dalıdır. Canlıların kalıtımsal aktarım 
mekanizmalarını anlamaya çalışan modern genetik bi-

limi 19. yüzyılın ortalarında başlar. Kalıtım birimlerine gen adı verilmektedir. Genetik, organizmaların 
görünüşünün ve davranışının belirlenmesinde önemli bir rol oynarsa da organizmanın çevre ile etki-
leşimini de göz önüne almak gerekir. İnsanın ruhsal yapısı üzerinde hem kalıtımsal hem de çevresel 
etkenlerin rolü vardır. Bu nedenle de psikoloji ve genetik bilim dalları birbirleriyle ilişkidedir. 

Sosyal Bilimler

Sosyoloji: İnsanın gelişimi ve davranışları üzerinde içinde yaşanan kültürün de etkisi vardır. Bu 
yüzden psikoloji, toplumların genel niteliklerini, çeşitli kurumlarını, gelişimini inceleyen sosyolojiden 
yararlanır. İnsanın kişiliği, doğuştan gelen özelliklerle sonradan eğitimle kazanılan özelliklerin bir bü-
tünüdür. Bu nedenle insan davranışlarını anlamak, insanın içinde yetiştiği çevrenin de bilinmesini 
gerektirir.

Antropoloji: İlkel kavimleri fiziki ve kültürel yapıları açısından inceleyen antropoloji, gerek sosyo-
lojiye gerekse psikolojiye yardımcı bir disiplin sayılmaktadır. Sosyoloji ve antropoloji de psikoloji gibi 
insanı ele alan bilimlerdir. Fakat sosyoloji günümüz insanı ile ilgilenir. Antropoloji ise insanı geçmiş-
te kalan toplumsal yapının bir parçası olarak ele alır. Psikoloji, insanın davranışları ve bu davranışlar 
üzerinde etkili olan tüm unsurlarla ilgilenir.

B. Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisini 
gösteren aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

 

P
S
İK
O
LO

Jİ

Şema 1. 5: Psikoloji ve diğer bilimler
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. I. İnsan ve hayvan davranışlarında benzerliklerin bulunması
  II. İnsanlar üzerinde uygulanamayan deneylerin yapılabilmesi
  III. Hayvanların yaşam süreleri kısa olduğundan birkaç kuşağın gözlenmesi
  IV. Hayvanların davranışlarının çevresel etkilerden bağımsız olarak gerçekleşmesi
  V. Bu yolla insan davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi
  Yukarıdaki maddelerden hangisi psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin neden-
lerinden biri değildir?
  A. I B. II C. III D. IV E. V

 2. Psikoloji nesnel yasalara ulaşmak için davranışların görünen yüzünü ya da uyarılma sonucu 
oluşacak tepkiyi ele almalıdır. Ancak böylelikle pozitif bir bilim olabilecektir.
  Parçadaki görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

  A. Psikodinamik ekol B. Bilişsel ekol C. Davranışçı ekol
  D. İşlevselci ekol E. Yapısalcı ekol

 3. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim olmasını sağla-
mıştır?
  A. İnsan ruhu ile ilgili araştırmaların gelişmesi 
  B. İnsan davranışıyla ilgili çalışmaların artması
  C. Çeşitli psikoloji yaklaşımlarının ortaya çıkması
  D. William Harvey’in kan dolaşımını açıklayabilmesi
  E. Wilhelm Wundt’un ilk psikoloji laboratuvarını kurması

 4. Davranışa belirli bir açıklama getirilmişse ve nedeni biliniyorsa onun hangi durumlarda tekrar-
lanacağı da biliniyor demektir. Örneğin saldırganlık davranışının nedenleri anlaşılmış ve açıklanabil-
mişse onun hangi koşullarda ve ne zaman ortaya çıktığı bilinebilir. Bu ise bize davranış olumluysa 
tekrarını sağlama, olumsuzsa önleme olanağını verir.
  Bu açıklamada psikolojinin hangi amacı üzerinde durulmuştur?
  A. Davranışın saptanıp denetim altına alınması
  B. Davranışın anlaşılıp açıklanabilmesi
  C. İnsanın çevreyle uyumunun sağlanması
  D. Ele alınan olguların betimlenmesi
  E. Davranışın önceden tahmin edilebilmesi

 5. Zekâ bölümü ile okuma testi puanı arasındaki ilişki inceleniyor. Buna göre öğrencinin zekâ bö-
lümü yükseldikçe okuma testi puanının da yükseldiği görülüyor. 
  Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A. Zekâ bölümü ile okuma testi puanı arasında pozitif korelasyon vardır.
  B. Okuma testi puanı zekâ bölümünü doğrudan doğruya etkiler.
  C. Okuma testindeki başarı, zekâ düzeyindeki değişiklikleri etkiler.
  D. İki değişken arasında doğru orantı olduğundan korelasyon negatiftir.
  E. Zekâ düzeyi ve okuma başarısı arasında korelasyon yoktur.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 6. Psikolojide ilişkisel ve deneysel yaklaşımlardan yararlanılır. 
  Aşağıdakilerden hangisi deneysel değil, öncelikle ilişkisel yaklaşıma ait bir özelliktir?

  A. Değişkenler arasında nedensellik ilişkileri kurulabilir.
  B. Davranışın hangi ortam ve koşullarda ortaya çıkacağı belirlenebilir. 
  C. Davranışı anlama ve açıklama amacı gerçekleştirilebilir.
  D. Sayı ile ifade edilebilen veriler elde edilip sınıflandırılabilir.
  E. Davranışın ortaya çıkma sıklığı bilinebilir.

 7. Bilimsel bir araştırma yapabilmek için etik ilkelere uymak gerekir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojide etiğin gerektirdiği bir ilke değildir?

  A. Psikolog, araştırmasının strese neden olacağını gördüğü durumlarda açıklama yapmamalıdır. 
  B. Psikolog, yeterli sayıda gözlemde bulunmadan genel yargılara varmamalıdır.
  C. Hayvan deneylerinde hayvanlara eziyet edilmemeli ve sağlıklı bir ortam yaratılmalıdır. 
  D. Psikolog, katılımcılara araştırmanın özellikleri ve sonuçları ile ilgili bilgi vermelidir. 
  E. Psikolog, kişisel bilgilerin açığa çıkması gerekiyorsa katılımcıların iznini almalıdır. 

 8. Sürücülerin trafikteki algı, dikkat ve bilişsel süreçleri, kişilikleri, risk alma davranışları, 
tutumları ve duyguları hangi psikoloji dalının konuları arasındadır?

  A. Deneysel psikoloji B. Trafik psikolojisi C. Spor psikolojisi
  D. Sağlık psikolojisi E. Din psikolojisi

 9. İnsan davranışları hem sosyal ve fiziki çevrenin hem de kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla 
bir psikoloğun bu iki faktörü de ele alması gerekir. 
  Buna göre organizmaların özellikle görünüşünün ve davranışının belirlenmesinde psiko-
lojinin hangi bilim dalıyla yakın ilişkide olması gerekir?
  A. Zooloji B. Fizyoloji C. Genetik 
  D. Biyoloji E. Sosyoloji

 10. Aşağıdakilerden hangisi psikologların bilirkişilik ve psikoteknik değerlendirme yapma yo-
luyla hizmet verdiği alanlardan biridir?
  A. Fabrikalar B. Adli kurumlar C. Araştırma merkezleri
  D. Eğitim kurumları E. Üniversiteler 

 B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 1. .............................................. , içten ya da dıştan gelen uyarıcılara karşı organizmanın yaptığı 

tepkidir.

 2. Psikolojinin amaçları insan davranışlarını ......................................... , anlama, açıklama ve ön-

ceden tahmin edebilmedir.

 3. Psikoloji, insan zihninin yapısını incelemelidir, diyen psikolojik yaklaşım .................................. 

.......................... yaklaşımdır ve öncüsü ....................................’tur. 
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 4. ................................................... , psikolojinin kişilik konusunu ele alması ve kişilikteki aksaklık-

ların bilinçaltı nedenlerini bulması gerektiğini savunmuş ve ............................................... yaklaşımın 

öncüsü olmuştur.

 5. ....................................... yaklaşım, psikolojinin zihinsel süreçleri inceleyerek insan davranışlarını 

açıklaması gerektiğini savunmuştur.

 6. Psikolojide ......................................... yaklaşım, duyum, algı, öğrenme, bellek, güdü ve davra-

nışın fizyolojik temelleri gibi teorik konularla ilgilenir.

 7. Bireyin geçmişinde yer alan olayları anlatan öyküye .................................. denir. 

 8. ......................................................... , birey-toplum etkileşimini inceleyen psikoloji dalıdır.

 9. .......................................................... psikolojisi, çeşitli meslekler için insan yetiştirme, kurumlar  

arası iletişimi geliştirme, çalışanlara danışmanlık etme, yönetici yetiştirme gibi konularla ilgilenir.

 10. Psikoloji, insan davranışında kalıtım yoluyla gelen etkenleri ele alırken ................................ bili-

minden yararlanır.

 C. Aşağıda verilen psikolog adlarıyla psikolojik yaklaşımları eşleştiriniz. Bunun için yakla-
şımların başlarında verilen numaraları psikolog isimlerinin solundaki noktalı bölüme yazınız. 

  1. Psikodinamik yaklaşım ....... Wilhelm Wundt

  2. Bilişsel yaklaşım ....... İvan Pavlov 

  3. Yapısalcı yaklaşım ....... Sigmund Freud    

  4. Biyolojik yaklaşım ....... Abraham Maslow    

  5. Davranışsal yaklaşım ....... Jean Piaget 

  6. Hümanistik yaklaşım ....... Adolf Meyer    
 

 
 Ç. Aşağıdaki açıklamaların sonundaki yay ayraç içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. Davranışlar çıplak gözle doğrudan gözlemlenebildiği gibi çeşitli aletler yardımıyla dolaylı olarak 
da gözlenebilir.  ............................................................................................................................. (   )

 2. Din psikolojisi dini inancın insanların bilişsel süreçlerini ve davranışlarını nasıl etkilediğini araş-
tırır.    ...............................................................................................................................................(   )

 3. Anket çalışması yalnızca yüz yüze uygulanan bir etkinliktir.  ................................................ (   )

 4. Deneysel bir çalışmada neden bağımlı değişkeni, sonuç ise bağımsız değişkeni ifade eder.   (   )

 5. Gelişim psikolojisinin ilgi alanı doğumla başlar.  ................................................................... (   )
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 D. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

 1. Psikoloji eğitiminden geçmiş olan bir insanın kendisi ve çevresindekilerin davranışlarını 
değerlendirmesinde bu eğitimi almayanlara göre nasıl bir farklılık olabileceğini açıklayınız.

 2. Davranışçı yaklaşım “boş organizma yöntemi” diye eleştirilmiştir. Bu eleştirinin nedenini, dav-
ranışçı yaklaşım konusundaki bilgilerinizden yararlanarak açıklayınız.

 3. Köpeklerden aşırı korkan bir kimseyi inceleyen psikodinamik yaklaşımı benimseyen bir 
psikoloğun bu konuya getireceği açıklama ne olabilir? Yorumlayınız.

 4. Ortaöğretim programlarının öğrenci düzeyine göre yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir 
araştırmanın psikolojinin hangi uzmanlık alanını ilgilendirdiğini söyleyiniz.

 5. Gürültünün öğrencilerin matematik problemi çözme güçleri üzerindeki etkisini inceliyor-
sanız psikolojinin araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmayı tercih edersiniz? Nedenini 
açıklayınız.

 6. Yapılan bir deneyde fiziki ve parasal koşulları değiştirilerek çalıştırılan altı işçi kızın verimlilikle-
rinin genelde değişmediği gözlenmiştir. Grup içi insani ilişkilerin yakın olduğu durumlardaysa yüksek 
verimlilik belirlenmiştir. Bu deneyde bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtiniz.

 7. Trafik psikolojisinin önemini açıklayan bir yazı yazınız.

 E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 1. Organizmanın gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bilim.

 2. Biyolojik organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği ele alan bilim.

 3. Bir bilimde olayların oluş biçimini gösterip gözlem, 
hipotez ve deney aşamalarını kapsayan süreç.

 4. İçten ve dıştan gelen etkilere karşı organizmanın 
gösterdiği tepki.

 5. Canlı bir varlığı oluşturan organların uyumlu bütünlü-
ğü.

 6. Hümanistik yaklaşımın öncülerinden birinin soyadı.

 7. İlk psikoloji laboratuvarını kuran kişinin soyadı.

 8. Bir amaca ulaşmak için izlenen yol.

 9. Psikanalitik yaklaşımı kuran ve davranışı açıklamada 
biliçaltı unsurlara ağırlık veren kişinin soyadı.

 10. Psikolojinin uygulamalı alt dallarından biri.
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Aşağıda yer alan öz eleştiri tablosundaki soruları yanıtlayarak bu ünitede öğrendiklerinizi de-
ğerlendiriniz.

ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU

Bu bölümden önce psikoloji bilimi 
hakkında neler biliyordum?

Bu bölümde psikoloji bilimi ile ilgili

Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım?

Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim?

1. ÜNİTE DİPNOTLAR 
 1. http://serapbenlioglu.tripod.com/photo1.htm.
 2. Duane Schultz, Syney Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 54.
 3. http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/840/file/ogretmen%20adaylarinin%20kendini%20gerceklestirme%20duzeyleri.doc
 4. http://www.gevhernesibe.erciyes.edu.tr
 5. http://www.lynchforum.net/lynchforum/showthread.php?11889-Manisa-K%FClliyeleri&p=38302
 6. Duane Schultz, Syney Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 423.
	 7.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	148.
	 8.	 Birsen	Gökçe,	Toplumsal	Bilimlerde	Araştırma,	s.	175.
	 9.	 Clifford	T.	Morgan,	Psikolojiye	Giriş,	s.	58.
 10. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/deneme.htm
 11. George Orwell, 1984, s. 18.
 12. Duane Schultz, Syney Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, s. 28.
 13. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/basliklar.htm
 14. biltek tubitak gov tr haberler zooloji s524
 15. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/zooloji/s-503-4_11_haberler.pdf
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2. ÜNİTE

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLER‹

Resim 2.1: Uyku, Salvador Dali, 1937

KONULAR
A. DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

B. PSİKOLOJİK VE BİYOLOJİK SÜREÇLER

C. KALITIM VE ÇEVRE

Ç. YAŞAM BOYU GELİŞİM

D. GELİŞİM DÖNEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

E. ERGENLİK DÖNEMİ VE HIZLI DEĞİŞİM

F. ERGENLİK DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLER‹

G. DUYUMUN ÖZELLİKLERİ

H. UYARILMA VE DAVRANIŞ

I. ALIŞMA VE DUYARLILAŞMA

‹. ALGI

J. ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER

K. GÜDÜLENMEYİ ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER

L. KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME GEREKSİNİMİ

M. DUYGULAR

N. BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI

O. DİKKAT VE TÜRLER‹

Ö. BİLİNÇLİLİK TÜRLER‹

P. SOSYAL PSİKOLOJİ

R. SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ

S. DAVRANIŞ VE SOSYAL ETKENLER
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Masanın üzerinde duran bir bardak suyu alıp içtiğinizi dü-

şününüz. Suyu içebilmek için yapmanız gereken işlemleri defterinize 
yazınız. 

B. Aşağıdaki işlem basamaklarını okuyarak yazdıklarınızla karşılaştırıp gerekli düzeltmeleri yapınız. 

1. Su gereksinimi olduğunun farkına varmanız

2. Su bardağını ve içindeki suyu tanımanız

3. İçinde bulunduğunuz sosyal ortamda suyu içmenizin doğru olacağına karar vermeniz

4. Su bardağına uzanırken bardakla eliniz arasında mesafeyi doğru algılamanız ve bardağı yaka-
layabilmeniz

5. Elinizle bardağı belirli bir kuvvet derecesinde kavramanız (Çok aşırı sıkarsanız bardak kırılır, 
gevşek tutarsanız elinizden düşer.)

6. Elinizle kavradığınız bardağı ağzınıza uygun hız ve mesafede getirmeniz

7. Ağzınızın açılmasıyla bardağın dudaklarınıza dokunuşu arasında denge kurmanız

8. Yutkunma hızınızla ağza giren suyun miktarı arasında uyum sağlamanız

9. Yutkunma hızınızla nefes alma davranışınızı dengelemeniz

10. Ağzınıza girmesini istediğiniz su miktarıyla bardağın ağızla oluşturduğu açı arasında denge 
oluşturmanız

C. İşlem basamaklarının başlangıç ve bitiş noktasını söyleyiniz. Bunların gerçekleşmesi ve organiz-
mayla çevresi arasındaki iletişimin sağlanabilmesi için nelerin (duyu organları, sinirler vb.) gerektiğini 
tartışınız.

A. DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

• Uyarıcı

• Tepki

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK

Aşağıdaki şemaları inceleyiniz. 45. sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak soruları cevaplayınız.

UYARICI ORGANİZMA

Tepki 1
Uyarıcı 1

Uyarıcı 2

Uyarıcı 3

Uyarıcın

Uyarıcı 1

Uyarıcı 2

Uyarıcı 3

Uyarıcın

Tepki 2

Tepki 3

Tepki 4

Tepkin

Tepki 1

Tepki 2

Tepki 3

Tepki 4

Tepkin

ORGANİZMA

ORGANİZMA TEPKİ

Şema 2. 1: Uyaran, organizma ve tepki ilişkileri
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1. Uyarıcı, iç ve dış çevreden gelerek duyu organını harekete ge-
çiren (enerji, olay ya da nesne gibi) herhangi bir güçtür. Uyarıcıların 
bir kısmı, çevrede olup biten fiziksel ya da kimyasal enerji değişik-
likleridir. Bunlar yeteri kadar kuvvetli olunca duyu organlarını etkiler 
ve davranışa neden olur. Organizmaya uyarıcılar içten de gelebilir. 

İç ve dış uyarıcılara örnekler veriniz. 

2. Organizmada uyarıcılara karşılık meydana gelen davranışlara 
tepki adı verilir. 

Tepkilere örnekler veriniz.

3. Şema 2.1’in sol bölümünde bir uyarıcı birçok tepkiye neden 
olmuştur. Bu durumu bir örnekle açıklayınız.

4. Şemanın sağ bölümünde birçok uyarıcı aynı tepkiyi meydana 
getirmiştir. Yaşamınızdan bu duruma uygun bir örnek veriniz. 

5. Müzik eşliğinde tempo tutarız. Tanıdık birini gördüğümüzde 
gülümser, selam veririz, üşüyünce hırkamızı giyeriz. 

Bu örneklere ve şema 2.1’in alt bölümüne göre psikoloji-
de neden-sonuç ilişkileri hangi formüle göre açıklanabilir yani 
davranışın oluşum şemasının temelinde hangi ilişki vardır?

6. Şema 2.1’in alt bölümüne göre gece yükselen ayı gör-
memiz, yemeğin sıcak olduğunu algılamamız, yanımızdan ge-
çen kişinin çocukluk arkadaşımız olduğunu hatırlamamız, bir 
işe cesaretle atılmamız gibi psikolojik süreçler hangi iki unsur 
arasında yer almaktadır?

Bilgi Notu
   

U-T FORMÜLÜ

Psikolojide davranışların ne-
denlerine uyarıcı, uyarıcılara 
karşılık meydana gelen davra-
nışlara tepki denir. Böylece ne-
den-sonuç ilişkileri uyarıcı-tepki 
(U-T) formülüyle açıklanır. Ancak 
nedenleri bulmak kolay değildir. 
Çünkü davranışlar üzerinde dışa-
rıdan olduğu kadar organizma-
nın içinden gelen etmenlerin de 
rolü vardır. Bireyin davranışları-
nı daha iyi anlayabilmek için bu 
etmenleri de bilmek gerekir. So-
nuç olarak ruhsal olayları U-O-T 
(Uyarıcı - Organizma - Tepki) for-
mülü, U-T formülünden daha iyi 
açıklar. Duyum, algı, öğrenme, 
bellek, hatırlama, kişilik gibi psi-
kolojik süreçlerin tümü uyarıcı ve 
davranış arasında yer alır.

    2. ETKİNLİK

Davranış basitçe tanımlanabilir ancak davranışın oluşum süreci oldukça karmaşık bir yapı arz eder. 
Bu oluşum sürecinde pek çok faktör devreye girer. Bu faktörlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Verilenleri okuyunuz ve psikolojik süreçlere yaşamınızdan örnekler veriniz.

Psikolojik Süreçler Tanımı

Duyum
Duyu organlarından birinin uyarılması sonucu beynin ilgili bölgesinin aktif hâle gelmesiyle 

oluşan izlenimlerin farkında olma durumudur.

Algılama
Duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteliklerin veya olayların farkında olunması ve onun 

anlamlandırılmasıdır.

Dikkat
Çevresel uyarıcıların bazılarını görmezden gelip bazılarını seçmemizi, onun üzerine odak-

lanmamızı ve böylece seçilen uyarıcıyı daha net algılamamızı sağlayan süreçtir.

Bellek
Bilgiyi; algılama, kodlama, saklama ve hatırlama biçiminde düzenlememizi sağlayan bi-

lişsel süreçtir.

Öğrenme
Tekrar ve yaşantılar sonucu davranışta meydana gelen oldukça kalıcı davranış değişik-

liğidir.

Hatırlama Öğrenilen şeylerin ya da yaşantıların bellek izlerinin bilinç düzeyine çıkartılmasıdır.

Kişilik
Kişiyi diğer cinslerinden ayıran, onu kendisi yapan davranışsal ve bilişsel özelliklerinin 

toplamıdır.

45



B. PSİKOLOJİK VE BİYOLOJİK SÜREÇLER

   KONUYA HAZIRLANALIM
Karikatür 2. 1 ve 2. 2’yi  inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. Sağırlığın bir türü, kulakta salyangozdan 
çıkan sinir liflerinin dejenerasyonu sonucudur. 
Bu tür sağırlık aile üyelerinin çoğunda görülür 
ve yaşla ortaya çıkar. Hasta önce orta tonda-
ki sesleri, sonraları yüksek frekanstaki sesleri 
işitememeye başlar. Konuşmalar orta frekans-
taki sesler olduğundan konuşulanları anlaya-
maz. 

Örnekten yola çıkarak işitme duyumu ile 
ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz?

2. Karikatürlerde davranış üzerindeki 
hangi etki vurgulanmıştır?

3. Hans Eysenck (Hans Ayzenk) “Kalıtsal-
lık, sabit bir sayı değildir. Neyin kalıtımla geçti-
ğini bir kez anladıktan sonra bu bilgiyi değişik 
şekillerde kullanabilirsiniz.”1 demektedir.

Bu söz kalıtımla ilgili neyi vurgulamakta-
dır? Günümüzde kalıtımla ilgili bilginin de-
ğişik şekillerde kullanılabildiğini gösteren 
örnekler biliyor musunuz? Biliyorsanız bu-
nu arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Psikolojik süreçler

• Bilişsel süreçler 

• Duyuşsal süreçler 

• Hareketle ilgili süreçler 

• Zihinsel süreçler 

• Nöron

• Sinaps

• Dendrit

• Kalıtım

• Gen 

• Kromozom 

• Fenotip

• Genotip 

• DNA

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 2. 1: Kasım Özkan

SORMAYIN DOKTOR BEY...
HAFİF UZANSAM UYUYAKALIYORUM. UYUYUNCA 
DA TÜM PARA BİLGİLERİMİ BANKA ŞİFRELERİMİ 

SAYIKLAMAYA BAŞLI.. YO.. RUM.
BANKAMATİĞİMİN.. ZZZ.. ŞİFRESİ..

KASAM.. SALONDA.. ZZZ.. TABLONUN...

Karikatür 2. 2: Kasım Özkan

TARZAN ÇOK İHTİYAR!
BİR GÜN BAŞINA

BÜYÜK BİR
BELA ALMAK VAR.
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz, karikatürleri inceleyiniz ve karikatürün altındaki soruları yanıtlayınız.

Psikolojik süreçler; bilişsel, duyuşsal ve hareketle ilgili süreçlerin tümünü kapsar. Bilişsel süreçler; 
algılama, akıl yürütme, hatırlama, soyutlama ve hayal etme gibi davranışlardır. Duyuşsal süreçler; acı, 
sevgi, saygı, korku, coşku ve kıskançlık gibi davranışlardır. Hareketle ilgili süreçler doğrudan gözlenebilir 
tepkilerdir. Zihinsel süreçler, bilişsel ve duyuşsal süreçlerin tümüdür. 

1. Karikatürlerde hangi bilişsel süreçler söz konusudur?

2. Karikatürlerde söz edilen duyuşsal süreçler hangileridir? 

3. Karikatürlerde görüntülenen hareketle ilgili süreçleri söyleyiniz.

Karikatür 2. 3: Erdil Yaşaroğlu Karikatür 2. 4: Selçuk Erdem

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve şemayı inceleyiniz. Arka sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak 

soruları yanıtlayınız.

SİNİRLER

Sinir hücresi ya da nöron, sinir 
sisteminin temel fonksiyonel birimi-
dir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve 
kimyasal yolla iletir. Sitoplazma adı 
verilen hücre sıvısı ile dolu olan hüc-
renin gövdesi büyüktür ve çekirdek 
burada yer alır. Kısa uzantıları dend-
rit, uzun uzantıları akson olarak ad-
landırılan sinir sistemini oluşturan 
hücrelerdir. Nöron çeşitlerine göre 
nöron gövdesinden çıkan uzantıların 
sayısı ve şekli değişiktir. Başka hüc-
relerden gelen uyarılar dendritlerin 
uçlarından alınır ve aksonların uçlarından diğer hücrelere iletilir. Her türlü davranış, beynin değişik böl-
gelerinde yer alan bir grup nöronun etkinliği ile gerçekleşir.

Hücre çekirdeği

Dendritler Myelin kılıfı

Schwann Hücreleri

Akson

Hücre gövdesi

Akson uçları

Şema 2. 2: Sinir hücresi
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1. Sinir akımı bir hücreden diğerine nasıl geçer?

2. İnsanın çevresiyle ilişkide bulunmasını, bede-
nin çeşitli organları, dokuları ve hücreleri arasında 
iş birliği yapılmasını hangi sistem, nasıl sağlayabilir?

3. Nöronlar arasında iletişim olması neden önem-
lidir?

4. Fotoğraftaki bebeğin ağlama davranışını nasıl 
gerçekleştirdiğini yorumlayınız.

Fotoğraf 2. 1: Yeni doğan bebekte ağlama davranışı

    3. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki tabloyu ve görselleri inceleyerek 49. sayfadaki soruları yanıtlayınız.

BEYİN ALANLARI
Arka kafa 

lobu
Şakak lobu Çeper lobu Alın lobu Beyincik

BİLİŞSEL

SÜREÇLER

VE

ÖZELLİKLERİ

Görme

İşitme

Nesne algısı

Dili anlama

Beden

duyumu

Görsel alanda 

yer belirleme

Göz hareketleri

Motor alanlar

Konuşma

Çalışma belleği

Yönetici işlevler

Beden dengesi

Uyum ve

hareketler arası iş 

birliği

Karikatür 2. 5: İsmail Baban Karikatür 2. 6: Segundo Habito

BU EKREM DE HER
SINAV ÖNCESİ ÇALIŞ-

TIKLARINI UNUTMAMAK 
İÇİN BÖYLE YAPAR.

Bilgi Notu

NÖRONLARIN OLUŞUMU

Nöronların oluşumunun ilk aşamasın-
da kalıtsal ve gelişimsel etkenler söz ko-
nusudur. Bu etkilerle oluşan yapı, yeni 
doğan bebeğin çevreye uyumunu kolay-
laştırır. Bebeğin çevreye uyumunda ağla-
ma önemli bir işlev görür. Yardıma muh-
taç bebek için ağlama önemli bir iletişim 
aracıdır. Yeni doğan bebekte gelişmenin 
ikinci aşaması, yaşamın ilk yıllarında ger-
çekleşir. Bu dönemde yoğun bir sinaps 
oluşumu vardır. Çevresel uyarılar bunların 
bazılarını koruyup geliştirirken bir kısmını 
yok eder. Sinaptik bağlantıların kullanıl-
ması, gelişmenin son aşamasını oluştu-
rur. Çevresel etmenlerin ve öğrenmenin 
sinapsın yapısında oluşturduğu biyokim-
yasal, elektriksel ve yapısal değişiklikler, 
onun üzerinden iletilen uyarıların güçlen-
mesine ya da zayıflamasına yol açar.
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1. Karikatür 2. 5’teki çocuk öğrendiklerini unutmamak için neden böyle bir yol seçmiş olabilir?

2. Karikatür 2. 5’teki çocuğun öğrenme davranışı beynin hangi bölgesiyle ilgilidir?

3. Karikatür 2. 6’da anlatılmak istenen beynin hangi özelliğidir? Tabloda verilenlerden yarar-
lanarak cevaplayınız.

B. Aşağıdaki metni okuyarak metnin altında verilen şemaya beyin loblarının adlarını yazınız.

BEYİN

Beyin, en karmaşık psikolojik davranışların gerçekleştiği merkezdir. Beynin dış yüzeyi, beyin kabuğu 
(korteks) adı verilen ince bir tabakayla kaplıdır. Bu tabaka, milyarlarca sinir hücresiyle doludur. Beyin 
kabuğu üzerinde gözlerden, kulaklardan, burundan ve kaslardan gelen mesajları değerlendiren ve yanıt-
layan farklı alanlar vardır. Bu da farklı etkinlikleri aynı anda yapabileceğimiz anlamına gelir. Beyin kabu-
ğunun altında beynin rengi pembeden beyaza dönüşür. Akmadde adı verilen bu kısım, beyin kabuğuna 
giden ve oradan gelen aksonlardan oluşur. 

İnsan beyni iki yarım küreye ayrılmıştır. Bu yarım kürelerde beş beyin lobu yer alır (Şema 2. 3). Beynin 
sol üst tarafında bilinçli düşünme olayının gerçekleştiği ön lob, sağ üst tarafında duyguları işleme mer-
kezinin bulunduğu yan lob (çeper lobu), bu lobun sağ altında görme olayının merkezi arka lob (artkafa 
lobu), alın lobunun sol altından başlayıp arka loba uzanan ses ve koku algılama merkezinin bulunduğu 
şakak lobu, sol altta beyincik ve onun sol tarafında da beyin sapı bulunur.  Beynin sol yarım küresi be-
denin sağ, sağ yarım küre de bedenin sol yanına mesajlar gönderir ve alır. Çünkü beynin sol ve sağ ta-
rafından gelen sinirlerin bir kısmı, omurilik soğanı adı verilen, omuriliğin beyin içine giren kısmında çap-
razlaşır. Omurilik soğanı; nefes alma, yutma, sindirim ve kalbin çarpması gibi eylemler üzerinde etkilidir. 
Sağ ve sol yarım küre, milyonlarca sinirden oluşan kalın bir sinir demetiyle birbirine bağlıdır. Beynin alt 
arka tarafında beyincik denen küçük bir bölge yer alır. Beyincik, bedenin dengesini, hareketler arasın-
daki iş birliğini ve uyumu sağlar. 

Şema 2. 3: Beyin bölgelerini gösteren temsili şema
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    4. ETKİNLİK
Yandaki görselleri inceleyerek alttaki soruları yanıtlayınız.

1. Başka çevrelerde yetişmiş on dokuz aynı (tek) yumur-
ta ikizi incelenmiştir. Bunların hepsi de fiziksel olarak birbiri-
ne benzemektedir. Birlikte yetişen ikizlerin zekâ bölümlerindeki 
fark, ortalama beş puan kadardır. Birbirinden ayrı yetişen ikiz-
lerde ise bu fark sekiz puana kadar yükselmektedir. Birlikte ye-
tişen aynı yumurta ikizleri arasında ortalama beş, aynı yumurta 
ikizi olmayanlar arasında ise dokuz puan fark bulunmaktadır.2

Bu araştırmadan çıkaracağınız sonuç nedir?

2. Zekâ düzeyi düşük bir çocuğun annesi ile babası, bunun 
nedenini bebekken geçirdiği difteri hastalığına bağlarlar. Ünlü 
bir piyanist, kendisine başarısının sırrı sorulduğunda işin sırrı-
nın devamlı çalışma olduğunu söyler. Bu kişilerin söyledik-
lerinde haklılık payı nedir? Haklı olmalarının nedeni nedir? 
Tartışınız. 

3. “Ben toprağı gönlümce kazdıktan 
sonra başka yerlere doğru yol almayı se-
verim. Sıkılırım. Çünkü kanıtlamayı değil, 
keşfetmeyi seviyorum.”3 diyen Abraham 
Maslow’un keşif sevgisi doğuştan mı-
dır, yoksa çevresel koşulların etkisiyle 
mi ortaya çıkmıştır?

4. Yandaki görseller, genetiğin rolü 
hakkında size neler düşündürmekte-
dir?

Fotoğraf 2. 2: Aynı yumurta ikizleri

Karikatür 2. 7: İsmail Baban

BİZİM OĞLANIN ÇOK İYİ 

BİR MÜZİK KULAĞI VAR...

SİZİN OKULA ALSANIZ...

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz ve yan sayfadaki görselleri inceleyiniz, aynı sayfadaki bilgi notundan 

da yararlanarak soruları yanıtlayınız. 

TEMEL GENETİK UZMANI

Hepsi de birbirinden iddialı üç genetik uzmanı yeni buluşlarını karşılaştırıyorlar. Hayvanlar konusunda 
uzman olan genetikçi anlatır: 

“İnek ve tavuk genlerinden harika bir hayvan meydana getirdim. Süt veriyor, yumurtluyor, eti kırmızı 
et tadında ama beyaz et kadar yararlı. Bence bu yüzyılın buluşu. İnsanlar artık istedikleri kadar et, süt, 
yumurta yiyebilecekler.”
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Böcek genetiği uzmanı, ona şöyle bir bakıp çalışmasını açıklar. “Arı ile ağustos böceği genlerini ka-
rıştırdım. Yeni türümüz yeşilliklerden bal yapıyor. Bu sayede bol miktarda ve inanılmaz kalitede bal elde 
edebiliyoruz. İnsanlık için çok faydalı bir gelişme sağladım.”

Genel genetikçi Doktor Temel iki meslektaşını küçümseyen bir tavırla anlatır: “Ben de karpuzla ha-
mam böceği genlerini birleştirdim. Şimdi karpuzu kesiyorsun, bütün çekirdekler yürüyüp gidiyor.”4 

1. Karikatür 2.8’deki kadının elindeki alet neden gen şeklindedir?

2. Karikatür 2.9’daki adamın kaçma nedeni ne olabilir?

3. Fıkradaki genetik uzmanları, buluşlarını yaparken neyden yararlanmışlardır? Bu kavramı 
tanımlayınız.

4. Temel’in ve diğer genetik uzmanlarının araştırma etkinliğinde sinir hücreleri etkilidir. Sinir 
hücrelerinin oluşumunda ve aralarındaki iletişimin sağlanmasında etkili olan nedir?

Bilgi Notu

KALITIM

Kalıtım, çoğalma sürecinde anne ve babada bulunan bazı niteliklerin genler yoluyla çocuğa geç-
mesidir. 

İnsanın genetik yapısı, kromozom adı verilen ve hücre çekirdeğinde yer alan, düz şekilde sıra-
lanmış gen ya da kalıtım ünitesinden oluşur. İnsanlarda kromozom sayısı yirmi üç çifttir. Bu ünitenin 
sayısı ve yapısı bireyden bireye ve türden türe farklılık gösterir. Yalnızca aynı yumurta ikizlerinde bu 
genetik yapı birbirinin aynıdır. 

Anne ve babanın kromozomlarındaki genler ne kadar çok birbirlerine benzerse anne, baba ile ço-
cuklar ve kardeşler o kadar çok birbirlerine benzerler. Organizmanın genetik yapısı genotip, genetik 
ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması fenotip adını alır. 

Genler, kimyasal olarak deoksiribonükleik asit (DNA) denilen yapılardan oluşur. DNA yapılarında 
insan bedeninde yer alan çeşitli yapısal proteinlerin kalıpları bulunur. Yani proteinler, bu DNA dizileri 
aracılığıyla üretilir. Davranışın meydana gelmesinde aracılık eden sinir hücrelerinin hem oluşumunu 
hem de aralarındaki iletişiminin sağlanmasını, sonsuz sayıda değişkenlikle dizilmiş DNA birimlerinden 
oluşan genlerin bir kısmı yönetmektedir.

Karikatür 2. 8: Chris Madden Karikatür 2. 9: Jan Tomaschoff
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C. KALITIM VE ÇEVRE

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları ya-

nıtlayınız.

“Bir araştırmada kuzeydoğu Amerika’daki martıların gaga-
lama davranışları incelenmiştir. Yavru kuşlar, aç olduklarında 
annelerinin kırmızı gagasını bulmaya çalışmakta ve gagala-
maktadır. Anne de gagasına isabet eden gagalamalara karşı-
lık getirdiği yemi yavrularına vermektedir. Konu ile ilgili yapılan 
deneyde birçok karta yetişkin kuşun başı çizilmiştir. Bu kartlar 
yavrulara gösterilmiş ve bunlardaki resimlerin yavrular tara-
fından kaç kez isabetli olarak gagalandığı sayılmıştır. Kuşla-
rın yumurtadan çıktıktan sonraki ilk gün, gagalamaların yüzde 
otuz üçü, dördüncü gün ise yüzde sekseni isabetli olmuştur.”5

1. Deneyden hareketle, davranışlar üzerinde doğuştan 
ve deneyim sonucu kazanılan bilgilerin etkisini nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

2. Genetik etkiler zamanla artar mı, yoksa azalır mı? 
Tartışınız.

• Çevre

• Fiziksel çevre

• Sosyal çevre

• Kültürel çevre

• Edinilmiş donanım

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 2. 3

    ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz, görselleri inceleyiniz ve 53. sayfadaki bilgi notundan da yararlana-

rak soruları yanıtlayınız. 

“Bir çalışmada maymun yavruları üç farklı durum-

da yetiştirilmiştir. Bunların bir kısmı kontrol grubu ola-

rak ayrılmış, anneleriyle birlikte büyütülmüşler, diğer 

yavrularla oynamalarına izin verilmiştir. Deney gru-

bundaki maymunların bir kısmı, doğduktan hemen 

sonra annelerinden alınıp diğer yavruları görebile-

cekleri, işitebilecekleri kafeslerde tek başına büyütül-

müştür. İkinci deney grubundaki maymun yavrularının 

diğerlerini görmelerine ve dinlemelerine izin verilme-

miş, tam anlamıyla yalnız bırakılmışlardır. Sonuçta iki 

deney grubundan gelen maymunlar sosyal, duygu-

sal ve diğer yönlerden diğerlerinden farklı davranışlar 

sergilemişlerdir. Örneğin maymunlara özgü flört etme 

davranışları göstermemişlerdir. Kontrol grubundakiler 

gibi canlı ve yaşına uygun oyunlar oynamamışlar, ta-

mamen yalnız bırakılanlar tehdit edici durumlarda bo-

yun eğme ve korkma eğiliminde olmuşlardır.”6 Fotoğraf 2. 4
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1. Deneyden sosyal ve duygusal davranımın geli-
şiminde hangi donanımın daha etkili olduğu sonucu 
çıkmaktadır? 

2. Fotoğraftaki kız, kardeşini neden sevmekte-
dir?

3. Kızın kardeşini sevme davranışı öğrenilmiş bir 
davranış mıdır? Bunun nedeni ne olabilir?

4. Çevresel etkenler, kızın sevme davranışı ve 
sonuçta ortaya çıkan durum, psikolojide hangi kav-
ramlarla ifade edilebilir?

5. Doğuştan ve edinilmiş donanım etkisiyle orta-
ya çıkan davranışlarınıza örnekler veriniz. Bu davra-
nışlarınız üzerindeki kalıtım ve çevrenin göreli etki-
lerini tartışınız.

Bilgi Notu
ÇEVRE VE EDİNİLMİŞ DONANIM

Geniş anlamıyla çevre, insan davranışlarını etkileyen ve kalı-
tımsal olmayan bütün etkenleri içerir. Çevre, insanların ve canlı-
ların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ortamdır. Yaşamak, çevreye uyma ve onu kendine uydur-
ma işlemidir. Çevrenin fiziksel, sosyal ve kültürel boyutları vardır. 
Fiziksel çevre, insan dâhil tüm canlıların doğup barındıkları, ha-
yat boyu ilişkilerini sürdürdükleri ve cansız varlıklarla da paylaştık-
ları ortamdır. Sosyal çevre; belli bir yaşam biçimini sürdüren, bir-
likte yaşayan, aynı kültürü paylaşan, aralarında etkileşim bulunan 
insanların oluşturduğu çevredir. Kültürel çevre ise tarihsel, top-
lumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların oluşturduğu çevredir. Yaşam boyunca kazanılan deneyimler, çevre etkisiyle kazanılan bilgi 
ve alışkanlıklar edinilmiş donanım adını alır. Davranışların büyük bölümü üzerinde hem kalıtımın hem 
de edinilmiş donanımın etkisi vardır. Doğuştan donanım, davranış için gerekli alt yapıyı, gizil gücü 
sağlar. Edinilmiş donanım ise bu gücün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tayin eder.

Ön Çalışma Görevi
Psikoloji sözlüğünden, psikolojiye giriş kitaplarından ve İnternet’ten büyüme, gelişme, ol-

gunlaşma ve öğrenme kavramlarının anlamlarını ve büyüme, gelişme ve olgunlaşmanın öğrenmeyle 
ilişkisini araştırınız. Araştırmanızı, örnek hikâye ya da şekil, şema, fotoğraf vb. görseller ile destek-
leyiniz.

Fotoğraf 2. 5

KALITIM VE ÇEVRE

Bir çocuğun genel fizik-
sel özelliklerinin ve nitelikleri-
nin belirlenmesinde kalıtımın; 
dil gelişimi, kişilik özellikleri, 
yetişme tarzı gibi konularda 
çevrenin etkisi daha fazladır. 
İnsan gelişiminde kalıtım ve 
çevre birlikte rol oynar.
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Ç. YAŞAM BOYU GELİŞİM

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki şemayı inceleyiniz ve fıkrayı okuyunuz. Fıkranın 

altındaki soruları yanıtlayınız.

HERKESİ TANIYAN YAŞLI BAYAN

Mahkeme salonunda tanıklık etmesi için kürsüye yaşlı bir hanım çağrılır. Davalının avukatı kadına 
yaklaşır. “Sayın bayan, beni tanıyor musunuz?” Yaşlı bayan cevap verir: “Ah evet bayım, sizi çocuk-
luğunuzdan beri tanıyorum! Büyüdünüz ama çok da değişmediniz. O zamanlar bile aileniz için tam 
bir baş belasıydınız. Zekisiniz ama sürekli yalan söylersiniz, en yakınım dediğiniz insanların arkasın-
dan konuşursunuz, fazla kazanmak için herkesi aldatabilirsiniz.” Davalının avukatı başta olmak üzere 
bütün salon şok olur. Avukat ne yapacağını bilemez bir hâlde kadına tekrar sorar: “Peki, sayın bayan, 
karşı tarafın avukatını tanıyor musunuz?” Kadın yine cevaplar: “Elbette tanıyorum. Çocukluğunda ona 
dadılık yapmıştım. Tembel ve korkak adamın tekidir. Etrafında bir tek dostu yoktur ve herkes onun 
hâlâ geceleri evde yalnız kalamadığını söylüyor.” Yine herkes şoktadır. Hâkim kürsüye vurup salonda-
kileri susturur, her iki tarafın avukatını da kürsüye çağırır, ikisine de eğilmelerini söyleyerek kulaklarına 
şunu fısıldar: “Eğer bu kadına beni tanıyıp tanımadığını sorarsanız fena olur.”7

1. Yukarıda incelediğiniz şekilde gelişimin farklı evrelerde tamamlandığını gördünüz. Siz de 
gözlemlerinize dayanarak hangi gelişim dönemlerinde neleri öğrendiğimize örnekler veriniz.

2. İki avukatı yıllardır tanıyan yaşlı kadın, onların bedensel büyümeye bağlı hangi yaş dö-
nemlerini izlemiş olabilir?

3. Avukatlar, yürümeye ve kavramsal öğrenmeye hangi yaşta başlamış olabilirler? Tahmin 
ediniz ve bundan farklı psikolojik süreçlerin gelişimi ile ilgili hangi sonuca ulaştığınızı söyleyi-
niz.

4. Yaşlı kadının irdeleme yeteneği hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

• Gelişim

• Olgunlaşma

TEMEL KAVRAMLAR

1 Duyu-motor evresinde
bebekler dünyayı 

dokunarak ve diğer 
duyularıyla öğrenirler.

Jean Piaget’ye Göre Gelişimin Dört Evresi

2 Çocuklar işlem
öncesi evrede

nesneleri mantıklı
şekilde düzenlerler.

3 Somut işlem
evresinde çocuklar

nesnenin farklı biçimler
alabileceğini
öğrenirler.

4 Soyut işlem
evresinde sözel
muhakeme ve

kuramsal düşünce
gelişir.

?

Şekil 2. 1

54



    ETKİNLİK
Aşağıda Otuz Beş Yaş şiirinden iki kıta verilmiştir. Şiiri ve yanındaki bilgi notunu okuyarak şiirin 

altındaki soruları yanıtlayınız. 

1. Şiirde gelişim sırasında meydana 
gelen hangi fiziksel, bilişsel ve duygusal 
gelişmelerden söz edilmektedir?

2. Bu gelişim aynı anda mı gerçek-
leşmektedir? Örnek vererek açıklayınız.

OTUZ BEŞ YAŞ
...
Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.10

... 
Cahit Sıtkı Tarancı

Bilgi Notu

GELİŞİM, OLGUNLAŞMA VE ÇALIŞMA BELLEĞİ

Gelişim, döllenmeden ölüme dek organizmanın bü-
yüme, olgunlaşma ve öğrenmelerinin etkisiyle sürekli 
bedensel, zihinsel ve psikolojik değişimleridir. Olgun-
laşma ise kalıtımın etkisiyle organizmanın kendisinden 
beklenen işlevleri yerine getirebilecek düzeye ulaşma-
sını sağlayan biyolojik değişimleri kapsar. Gelişim ya-
şam boyu devam eder. Büyümenin sonlanmasıyla ya da 
olgunlaşmayla tamamlanmaz. Doğumdan ölüme kadar 
ortaya çıkan fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimler bir bü-
tündür ve farklı dönemlerde gerçekleşir. Örneğin insan-
lar ,1-1,5 yaşında yürüdükleri hâlde kavramsal öğrenme 
ve hipotez kurma ancak ergenlik çağında tamamlanır. 

Çalışma belleği, yaşlanmadan en fazla etkilenen bel-
lek sürecidir. Çünkü yaşlılar, gençlere göre daha az bi-
lişsel enerjiye ve kaynağa sahiptirler. Ayrıca bilgileri bel-
lekte uzun süre tutma gücü zamanla azalır. Bu nedenle 
yaşlılar, yeni bilgileri organize etme ve değerlendirme 
konusunda fazla başarılı olamazlar. Ancak bireyin irde-
leme yeteneği ömrünün sonuna kadar devam eder.

Ön Çalışma Görevi
Ön çalışmada hazırladığınız ödevinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunumlar üzerinde 

tartışınız. 

Paylaşılan hikâye veya şekil, şema ve fotoğrafları değerlendiriniz. En beğenilen çalışmayı sınıf 
panosunda sergileyiniz.

5. Yaşlı kadın, avukatların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimleri hakkında neler söylemiş-
tir?

6. Avukatların fiziksel, bilişsel ve duygusal özellikleri neden bir bütündür?

7. Yaşlı kadın, tüm gelişim bilimleri için geçerli olan “Geçmiş geleceğin malzemesidir.”8 ilkesinden 
hareket etmektedir. Bu ilke doğru mudur? Tartışınız. 

8. Erik Erikson (Erik Eriksın)’ın “Gelişim, içsel dürtülerle dışsal kültürel ve sosyal talepler arasın-
daki etkileşimin bir sonucudur ve tüm yaşam boyu devam eder.”9 sözünü bir örnekle açıklamaya 
çalışınız.
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D. GELİŞİM DÖNEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıdaki resmi inceleyiniz ve gördüğünüz yaş dö-

nemlerinin temel özelliklerinin neler olabileceğini tartışınız.

B. Bağlılık, bir kişiye özgürce sevgi ve saygı ile yakınlık duymak ve yakınlık göstermek demektir. 
Bağımlılık ise başka bir kişiye bağlı olmak, muhtaç olmak, özgür ve özerk olmamak anlamına gelir. 
Bu iki kavramı resimde gördüğünüz yaş dönemlerine göre değerlendiriniz. Sizce kimler kimlere bağlı, 
kimlere bağımlıdır?

• Bağlılık

• Bağımlılık

• Zigot

• Embriyo

• Fetüs

• Yeni doğan

• Gelişimsel görev

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 2. 2: Büyüme

1. Gelişim Dönemleri
a. Yeni Doğan

    1. ETKİNLİK
Yakın çevresinde yeni doğan, üç aydan bir yaşına kadar ve iki ile beş yaş arasındaki çocuklar 

bulunan arkadaşlarınız üç grup oluştursunlar. Sınıfa bu yaş dönemlerindeki çocukların neler yapabildik-
lerini anlatsınlar. Bebeklik ve okul çağına kadar olan gelişimi bilgi notundan da yararlanarak hep birlikte 
değerlendiriniz.

Bilgi Notu
YENİ DOĞAN

Tüm organizmalar gibi insan organizması da tek hücreden başlayarak çok karmaşık bir gelişim 
süreci sonunda oluşur. Döllenen yumurta hücresi olan tek hücreye zigot, üçüncü ve yedinci hafta 
arasında gelişmekte olan hücre grubuna embriyo adı verilir. Aynı hücre grubu gelişmesini sürdürür 
ve sekiz ile kırk hafta arasında fetüs adını alır. Fetüs, yaklaşık dokuz ayın sonunda annenin bedenin-
den ayrılır. 

Yeni doğan terimi, doğumdan sonraki ilk ayı da kapsar. Anne karnındaki bebeğin ikinci aydan iti-
baren yüz, el ve ayak parmakları fark edilebilir hâle gelir. Dört ve beşinci aylarda organizmanın temel 
yapısı tamamlanır. Yeni doğan bebekte birkaç hafta içinde bütün duyumlar işlevlerini gerçekleştire-
cek hâle gelir. Bebek, doğduğu günden itibaren çevresini keşfetme çabası içine girer. Dokunma gi-
bi basit duyusal verilerden, tutma ve emme gibi basit hareketlerden işe başlar, bu temel süreçlerin 
üzerine yenilerini koyarak çevresini anlayabilecek bir bilişsel sistem geliştirir. Doğumla gelen bu özel-
liklerin üzerine algılama ve hareketle ilgili yeni beceriler öğrenmeye başlar. Ancak bütün bu süreçte 
bakıma muhtaç ve anneye bağımlıdır.
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b. Bebeklik ve Çocukluk

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki iki fıkrayı okuyunuz ve bilgi notundan da yararlanarak fıkranın altındaki soruları ya-

nıtlayınız. 
KONTROL EDERKEN

Çocuk eve geldiğinde burnu kanıyordu. Annesi telâşlanarak sordu: “Hokkabaza gitmediniz mi siz?” 
Çocuk sakin yanıtlar annesini. “Evet, hokkabaz burnumdan üç tane lira çıkardı.” Annesi “İyi de hokka-
baz burun kanatmaz ki burnuna ne oldu?” Çocuk sakin sakin anlatır: “Zaten burnum orada kanamadı, 
bunu eve dönerken burnumda para kalıp kalmadığını kontrol eden arkadaşlarım istemeden yaptı.”11

OYUN BİTER

Bir iş adamı tıraş olurken bir yandan da çocukluk arkadaşı olan berberiyle sohbet etmektedir. Der-
ken kapının önünden ağır ağır geçen bir çocuk görünür. Berber, iş adamının kulağına fısıldar: “Bu ço-
cuk dünyanın en aptal çocuklarından biridir. Şimdi seyret.” Berber çocuğa seslenir: “Ali, buraya gel!” 
Çocuk sakince içeri girer. Berber bir eline yüz, diğer eline beş lira alır ve çocuğa şöyle söyler: “Hangisini 
istiyorsan alabilirsin?” Çocuk dalgın dalgın bakar ve sonunda beş lirayı berberin elinden alır. Berber, iş 
adamına döner ve gülerek “Gördün mü? Sana söylemiştim.” der. Tıraş bitince iş adamı sokağa çıkar ve 
az ileride kendi kendine oynayan Ali’yi görür. Yanına giderek neden yüz lirayı değil de beş lirayı aldığını 
sorar. Ali gülerek yanıt verir: “Eğer yüz lirayı alırsam oyun biter!”12

1. Okuduğunuz iki fıkradaki çocukların yaşlarını tahmin ediniz.

2. İlk fıkradaki çocuk hangi gelişimsel (fiziksel, bilişsel, ahlaki) özellikleri gösterir?

3. İkinci fıkradaki çocuk, diğerinden hangi bakımlardan daha farklı gelişim özellikleri gösterir?

Bilgi Notu

BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK
Bebek, ilk üç ayda özellikle renkli objeleri gözleriyle izler. Dördüncü ayda eşyaları inceler, beşin-

ci ayda nesneleri eline alıp incelemeye çalışır. Yedi ayla on bir ay arasında kendisine bakan kişiyle 
duygusal bağ kurar.  Bebekte hareket gelişimi baştan bacaklara doğru olur. Doğumdan hemen son-
ra başını dik tutabilen çocuk, dört ve altıncı ay arasında el ve kollarıyla amaca yönelik hareketlerde 
bulunur. 

Bir yaşına doğru çocukta bilişsel gelişim hızlıdır. Öncelikle bellek ortaya çıkar, çocuk kaybolan şeyi 
hatırlar ve arar. İlk kelimeyi söylemeyi genellikle on aylıkken başarır. Ancak iki yaşına geldiğinde iki 
kelimelik cümleler kurabilir. İki ile beş yaş arasında sözcükleri kullanmaya başlar ve ilkel bir düzeyde 
sembol ile onun temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi anlar. Dil, üç ile beş yaş arasında hızlı bir gelişim 
gösterir, beş yaşında ise çocuk gramer kurallarına uygun cümleler kurar.

Gelişimsel görev, bir toplumda belli bir yaş dilimi için toplumsal açıdan uygun görülüp gerekli sa-
yılan davranış özellikleridir. Bunlar her dönemde farklıdır ve başarılması gereken görevlerdir. Belli bir 
yaşam döneminin gelişimsel görevleri fiziksel olgunlaşma, toplumsal beklentiler ve kişisel değerlerin 
etkisiyle belirlenir. İki yaşından altı yaşına kadar olan gelişimsel görevler; yürümeyi, katı yiyecek-
leri yemeyi ve konuşmayı kapsar. Çocuk bu dönemde kendi kendine giyinmeyi, anne ve babaya bağ-
lılığı, cinsiyet farklılığını ve cinsiyeti teşhir etmemeyi öğrenir. Sosyal ve fiziksel gerçekliği tanımlamak 
için kavram oluşturur. Dili öğrenme, okumaya hazır hâle gelme, doğru ile yanlışı ayırma ve vicdan 
gelişimine başlama da bu dönemin gelişimsel görevleri arasındadır. 
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Çocuklar, sosyalleşme becerisinin kazanıldığı üç yaşa kadar anneye bağımlılıklarını devam et-
tirirler. Bu bağımlı ilişki üç yaştan sonra bağlılık hâlini alır.  Üç yaştan sonra devam eden bağımlılık 
durumlarında anne ve babaların her şeyden önce çocuklarının artık bakıma muhtaç bir bebek değil, 
büyüyen bir birey olduğunu kabullenmeleri gerekir. Anne ve babalar, üç yaştan sonra çocuklarını 
kendi başına yapabileceği işler konusunda desteklemeli, ona yol göstermeli, güven vermeli, istekle-
rini dile getirme şansı tanımalıdırlar. 

Beş ile on iki yaş arasında çocuk boy atar, bedensel gücü artar, bilişsel gelişimi hızlıdır. Cinsiyet 
rollerinin değişmezliğini anlar. Ayrıca gerçek dünya ile hayal dünyasını da ayırt edebilir. Bebeklikte 
bağımlılık ilişkisi bu dönemde aileye bağlılığa dönüşmeye başlar. 

Okul çağının gelişimsel görevleri; gündelik oyunlar için gerekli fiziksel becerileri edinmeyi, uy-
gun erkek ya da kadın rolünü öğrenmeyi, okuma, yazma, hesap yapma ile ilgili temel becerileri ve 
zaman kavramını öğrenmeyi kapsar. Ayrıca kendine karşı yararlı bir tutum oluşturma, yaşıtlarıyla 
geçinme, gündelik yaşam için gerekli kavramları geliştirme bu dönemin gelişimsel görevlerindendir. 
Çocuk okul çağında vicdan, ahlak ve değerler sistemi oluşturur, kişisel bağımsızlığa ulaşır, sosyal 
grup ve kurumlara karşı tutum geliştirir.

    3. ETKİNLİK
Aşağıda kutu içinde kavramlar, kavramların altında başında noktalı alan bulunan bir cümle ve 

cümlenin altında çeşitli öneriler verilmiştir. Kavramları, cümleyi ve önerileri inceleyerek önerilere göre nok-
talı alana hangi kavramın yazılması gerektiğini tespit ediniz. Neden bu tür sonuçlara yol açtığını tartışınız.

bağlı bağımlı çalışkan iyi sağlıklı nazlı kibar

Uzmanlar anne babalara şöyle diyorlar: 

.................................................... bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız şöyle davranmalısınız:

• Her işi onun yerine yapınız.
• O söylemeden isteklerini anlayıp yerine getiriniz.
• Büyüdüğünü kabullenmeyip ona hâlâ bir bebekmiş gibi davranınız.
• Becerilerinin gelişmesi için fırsat tanımayınız.
• “Yapamazsın, beceremezsin.” diyerek kendi başına yapmakta ısrar ettiği etkinlikleri engelleyiniz.
• Yürüyebildiği hâlde onu bebek arabasında ya da kucağınızda taşıyınız.
• Yanınızdan hiç ayırmayınız.

c. Ergenlik Dönemi

    4. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

SATRANCIN MOZART’I

“Dünya satrancının yeni bir numarası 19 yaşında bir Norveçli. İsmi Magnus Carlsen (Magnus Karlsın). 
O, satrançta yirmi hamle ilerisini görebiliyor ve altı yıl önce yaptığı maçı hamle hamle hatırlayabiliyor. 
2010’a başlarken satrancın zirvesine çıkan bu ergen, dünya tarihinde bir numara olmuş en genç isim. 
Kendisi gibi genç yaşlarda zirveye çıkan, efsane isim Bobby Fisher (Babi Fişır) ile karşılaştırılmasını nor-
mal karşılayan Carlsen, ‘Bobby Fisher’la karşılaştırılmak güzel ama belirgin farklarımız var. Ben oyun dı-
şında normal bir ergenim, hayatımla satrancı karıştırmıyorum.’ diyor. Bobby Fisher, dünya satranç şam-
piyonu olmasının ardından Birleşmiş Milletlerin Yugoslavya’ya uyguladığı ambargoya rağmen bu ülkeye 
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ç. Yetişkinlik Dönemi

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki şiiri okuyunuz, görseli inceleyiniz ve 60. sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak 

şiirin altındaki soruları yanıtlayınız.

YETİŞKİNLİKTEN İSTİFA EDİYORUM

Yağmur sonrası çamurlu sularda tahta parçası yüzdürmek, 
kayalarda yürümek istiyorum. 

Çikolatanın paradan daha iyi olduğunu çünkü daha tatlı ve 
yenilebilir olduğunu düşünmek istiyorum. 

Hayatın daha basit olduğu zamana dönmek istiyorum. 

Dünyanın adil olduğunu, herkesin iyi ve dürüst olduğunu 
düşünmek istiyorum.

Her şeyin mümkün olduğuna inanmak istiyorum.

Yaşamın karmaşıklığını unutup yeniden küçük şeylerden 
fazlasıyla heyecanlanmak, zevk almak istiyorum. 

Tekrar basit yaşamak istiyorum. 

Günümün, bilgisayar arızaları, kâğıt yığınları, üzücü haberler, ay sonunu getirme kaygıları, hastalık ve 
sevdiklerin kaybedilmesinden ibaret olmasını istemiyorum. 

Gülümseme, kucaklaşma, tatlı bir söz, doğruluk, adalet, barış, rüyalar, hayaller ve kardan adam yap-
manın gücüne inanmak istiyorum. 

İşte, çek defterim ve arabamın anahtarları, gelir belgelerim. Resmî olarak yetişkinlikten istifa ediyorum.14

1. Şiirde yetişkinlerin hangi sorumluluklarından söz edilmektedir?

2. Şair, neden yetişkin olmak istemiyor? Görselde bu sorunun yanıtı ile ilgili ipuçları buluna-
bilir mi?

Resim 2. 3: Arka Bahçe, Donald Zolan, 1992 

girip gizlice satranç şampiyonasına katılmıştı. Amerikan Hükûmetinin 
şampiyonaya katılmama kararına uymamış ve bu yüzden ölümüne ka-
dar kanun kaçağı olarak yaşamak zorunda kalmıştı. 

Daha 12 yaşında ‘Satrancın Mozart’ı’ olarak gösterilen Norveçli gen-
cin en büyük rakibi bilgisayar. Bilgisayarla oynaması durumunda kendi-
ne fazla şans vermeyen Magnus Carlsen, üç yıl sonra ergenlik dönemini 
atlatıp bu konuda kendisini de dünyayı da şaşırtabilir.”13

1. Metinde, Magnus Carlsen’in ergenlik dönemini hangi yaşlar 
arasında yaşadığı belirtilmiştir?

2. Magnus Carlsen’in “normal bir ergen” sözünden ne anlıyor-
sunuz? 

3. Ergenlik döneminin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik özellik-
leri nelerdir?

4. Boby Fisher’ın davranışında ergenlik döneminin hangi özel-
likleri etkili olmuştur?

5. Ergenlik döneminde ne gibi fizyolojik ve psikolojik değişmeler yaşadınız? Büyüdüğünüz için 
toplumun sizden beklentilerinde değişiklik oldu mu?

6. Bu değişmeler karşısında neler hissettiniz ve onlarla nasıl baş ettiniz?

Fotoğraf 2. 6: Magnus Carlsen 
dünya satranç şampiyonasında. 
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Bilgi Notu
YETİŞKİNLİK

Yetişkinlik 20-64 yaş arasındaki dönemdir. Bu dönemin 19-
34 yaş arası genç yetişkinlik, 35-65 yaş arası ise yetişkinlik dö-
nemi diye adlandırılır. Genç yetişkinliğin temel özellikleri, ge-
nelde ergenlikte ulaşılan zihinsel olgunluğa dayanır. Kimliğin 
kararlılık kazanması, toplumsal rollerin bütünüyle benimsenme-
si yetişkinlikte gerçekleşir. Gelişen kimlik duygusu, başkalarının 
biricik oluşunu kendi kimliğinin sağlam temelinden hareketle 
keşfetmeye katkıda bulunur. Bunun sonucunda birey, kendi-
sinden farklı biriyle ilişkilerinde daha duyarlı olur. 

Genç yetişkinlik dönemi, ilgilerin derinleştiği ve girişilen işle-
rin yürekten yapıldığı bir dönemdir. Bunların hepsi de gerçek bir 
başarı elde etmek amacıyla yapılır. Ayrıca birey, ilgi duyduğu 
alanda uğraşmaktan yarar beklemeksizin de zevk alabilir. İlgi-
nin böyle derinleşmesi, meslek seçimini ve ilginin paylaşıldığı 
bir başka insana duyulan bağlılığı da etkiler. Bu dönemde birey, 
fiziksel gelişiminin doruğundadır.  

Çocukluk ve ergenlikte çok hızlı olan bilişsel süreçler, genç 
yetişkinlikte sabit kalır. Yıllar içinde toplanan bu bilgi, hem mes-
leki amaçlar için hem de özel yaşamda uygulanır. 

Yetişkinlik yılları, gelişimde inişe geçişin belirtilerini taşır. 
Derinin kırışmaya, saçların aklaşmaya başladığı, iç organların çalışmasında aksaklıkların görüldüğü, 
damar sertliği, buna bağlı kalp ve tansiyon hastalıklarının ortaya çıktığı, kilo almanın süreklilik kazan-
dığı yıllardır. Tepki zamanında artış, karmaşık işlerin yapılmasında başarı düşüşü gözlenir. Çabuk 
yapılması gereken işlerde hız azalması başlar. Görme, işitme ve tat duyusu azalır. Ancak bunu bir 
bunalım dönemi olarak görmek de doğru değildir. Düşünme yeteneği genç yetişkinliktekinden iyidir. 
Yaratıcılık yeteneği de azalma göstermez. 

Yetişkinlik dönemi, aile ilişkilerinin en zengin olduğu dönemdir. Eşler; refahı korumak, mesleki 
sorumluluklarını geliştirmek, yaşlı anne ve babalarla ilgilenmek, toplum için yararlı olmak gibi işlerle 
ilgilenirler. Bu dönem, meslekte en üretken olunan yılları kapsar ve emeklilikten yaşlılığa geçişi belir-
leyen toplumsal bir dönüm noktasıyla sona erer. 

Yetişkinlikteki gelişim görevleri; yurttaşlık ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirme, yaşamak 
için ekonomik bir standart oluşturma ve sürdürme, boş zaman etkinliklerini gerçekleştirme, ergen 
çocuklara sorumlu ve mutlu yetişkinler olmada yardım etme, orta yaşın fizyolojik değişimlerini kabul 
edip bunlara uyum sağlama, yaşlı anne ve babaya uyum sağlamadır.

Fotoğraf 2. 7: Genç yetişkinlik, bi-
reylerin özerk olarak yaşama adım attık-
ları dönemdir.

Ön Çalışma Görevi
“Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki arkasından bahar gelmez. 

(Firdevsi)” “Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır 
ama görüş açınız genişler. (İ. Berkman)”15

Yukarıdaki sözleri tanıdığınız beş yaşlı kişiye okuyarak onların bu konudaki düşüncelerini defter-
lerinize yazınız. Yazdığınız görüşlerin ortak özelliklerini ve farklı yönlerini belirleyiniz. Yazdıklarınızı 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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d. Yaşlılık Dönemi

Bilgi Notu

YAŞLILIK

Emekliliğin ardından birey, kendine özgü rolleri, 
beklentileri ve sorumlulukları olan yeni bir toplumsal 
konuma geçer. Bu değişim, üstlenilen rollerdeki ve 
yaşam standardındaki bir düşüşü de içerir. Azalan 
rollere ve artan boş zamana karşın toplumsal deği-
şim olumsuz yöndedir. Esnek bir kişilik yapısına sa-
hip kişiler buna kolayca uyum sağlayabilirler. 

Yaşlılık dönemi, bütün duyularda düşüşün gö-
rüldüğü bir dönemdir. Koku ve tat duyumlarındaki 
azalma beslenmeyi bozar. Mekân algısındaki azal-
ma, bireyin dengesini etkileyebilir. Uzağı görme ye-
teneği azalır. İşitme duyusu azalır ve konuşmayı da 
etkiler. Kemiklerin kırılma olasılığı artar. Merkezî si-
nir sisteminin aracılık ettiği her davranış yaşlanmay-
la yavaşlar, refleks ve tepkiler daha yavaş, daha az 
etkili olur. 

Yaşlılık döneminin gelişimsel görevleri; sağlıktaki 
düşüşe, gelir azalmasına, eşin ölümüne uyum sağla-
mak, yaş grubuyla açık bir bağlılık kurmak, toplum-
sal ve yurttaşlık sorumluluklarını yürütmek, yaşamını 
ekonomik durumuna ve sağlık koşullarına uygun bir 
şekilde düzenlemektir.

Resim 2. 4: Yaşlılık, (Dianne Dengel)

Ön Çalışma Görevi
Tanıdığınız yaşlı kişilerin oku-

duğunuz sözle ilgili düşüncelerini ar-
kadaşlarınızla paylaşınız ve hep birlikte 
yaşlılık döneminin özelliklerini değer-
lendiriniz.

    6. ETKİNLİK
A. Aşağıda verilen gelişim görevlerinin hangi gelişim dönemine ait olduğunu yanındaki boşluğa 

yazarak tabloyu tamamlayınız.

Gelişim Görevleri  Gelişim Dönemi

Fiziksel güçteki ve sağlıktaki düşüşe uyum sağlamak

Vicdan, ahlak ve değerler sistemi oluşturmak

Kendi cinsine uygun bir toplumsal rolü gerçekleştirmek

Yaşına uygun günlük oyunlar için gerekli becerileri kazanmak

Toplumsal değer ve normları öğrenip dünya görüşü geliştirmek

Bir aile kurmak ve ev yönetmeyi öğrenmek

Aileden ve diğer yetişkinlerden bağımsız bir kişilik oluşturmak
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Ön Çalışma Görevi
Lawrens Kohlberg (Lavrıns Kohlberg)’e ait olan aşağıdaki öyküyü değişik yaşlardan on kişiye 

okutarak soruya verdikleri yanıtları seçtiğiniz kişilerin yaşlarını belirterek kaydediniz. 

“Kanser olan bir kadın ölmek üzeredir ve onu bir tek ilaç kurtarabilir. O da aynı kentte yaşayan 
bir eczacının yaptığı radyumdur. Adam ilaç için maliyetinin on katı olan bir fiyat istemektedir. Ka-
dının eşi, tüm tanıdıklarından borç isteyerek bu paranın yarısını toplar ve eczacıdan eşinin ölmekte 
olduğunu söyleyerek ilacı satmasını ister. Paranın kalanını sonra getirecektir. Ancak eczacı, ilacı 
kendisinin bulduğunu ve ondan para kazanması gerektiğini söyleyerek reddeder. Adam çaresizlik 
içinde eczacının dükkânından ilacı çalar.”16

Metinde sözü edilen davranış gerekli midir?

2. Bilişsel ve Ahlaki Gelişimin Kuramları

    7. ETKİNLİK
Bilişsel ve ahlaki gelişimle ilgili kuramların başında Jean Piaget (Jan Piyaje, 1896-1980) ve onu 

izleyen Lawrens Kohlberg (Lavrıns Kohlberg, 1927-1987)’in kuramları gelir. Aşağıda bu kuramlarla ilgili 
bir metin verilmiştir. Metni okuyarak Jean Piaget ile Lawrens Kohlberg’in kuramları arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları 63. sayfadaki tabloya yazınız. 

Çocuklar üzerinde araştırmalar yapan Jean Piaget, zekâ gelişiminin yaşa bağlı olduğunu savunmuş-
tur. Jean Piaget’ye göre zihinsel gelişim evreleri şöyle sıralanır:

İlk dönem duyu-hareket dönemidir. İki yaşına kadar olan bu dönemde çocuk, düşünme ve anlama 
gibi zihinsel faaliyetlerde bulunmaz. Daha çok duyu-hareket eylemleriyle ilgisini çeken şeylerin yanına 
gider ve dokunur. Her şeyi tehlikesiz sayar. İkinci dönem, işlem öncesi dönemdir ve iki-altı yaş arasıdır. 
Bu dönemde düşünme, sadece görünen koşulları değerlendirme biçimindedir. Bilgi, sistemli biçimde 
işlenmez. Bir durumun sadece bir yönü ele alınır. Üçüncü dönem, somut işlemler dönemidir ve ye-
di-on iki yaş arasıdır. Bu dönemde bilgi, sistemli ve mantıklı bir biçimde işlenebilir ama somut biçimde 
verilmesi şarttır. Soyut bilgiler verildiğinde bu dönem çocukları yetersiz kalırlar. Belirli bir zamanda bir 
durumun birçok yönünü ele alabilir ve somut bir dönüşümü zihinsel olarak tersine çevirebilirler.  Dör-
düncü dönem soyut işlemler dönemidir ve on iki yaşla üzerini kapsar. Bu dönemde varsayımlar ku-
rulabilir, mantıksal sonuçlar çıkarılabilir ve ister somut ister soyut biçimde sorulsun karmaşık sorunlar 
sistemli biçimde çözülebilir.

B. Aşağıdaki tabloda belirtilen gelişim dönemleri için etkinliğin A. bölümündekilerle aynı olmayan bi-
rer gelişim dönemi görevi yazınız.

Çocukluk

Yetişkinlik

Yaşlılık
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Bilişsel gelişimle ahlaki gelişim arasında paralellik kuran Jean Piaget, soyut işlemler dönemine doğru 
ilerledikçe çocukların özerkleştiğini söyler. Ona göre zihinsel açıdan gelişimi geri olan bireylerin ahlaki 
gelişimleri de geri kalacaktır. Ancak bu sonuç pek de doğru sayılamaz. Çünkü ahlaki gelişimi etkileyen 
tek faktör zihinsel gelişim değildir. Bu gelişimde içinde bulunulan koşullar, deneyim, öğrenme yaşantı-
ları da rol oynamaktadır. 

Lawrens Kohlberg, Piaget’nin bulgularını genişletmiştir. Onda da ahlaki gelişim sürecinin değiş-
mezliği ve evrenselliği esastır. Ahlaki gelişimde de gelişme ileriye dönüktür ve evreler sırasıyla izlenir. 
Lawrens Kohlberg, çocuğa ahlaki ikilemler içeren öyküler anlatarak onun tepkisini değerlendirir. Bu de-
ğerlendirmeler sonucunda üç düzey ve altı ahlak gelişim evresi saptar. Bu evreler; gelenek öncesi, ge-
leneksel ve gelenek sonrası evrelerdir. 

Gelenek öncesi düzey: Birinci evresi, ceza ve itaat evresidir. Bu dönemde davranışın sonucunun 
doğruluk ve yanlışlığına bakılır. İlkel özellikler taşıyan bu dönemde çocuk, tüm sorunlara fiziksel cezalarla 
çözüm arar. Doğru davranışın da ödül getireceği kanısındadır. İkinci evrede göze göz, dişe diş anlayışı 
egemendir. Kurallara gereksinim duyulduğu sürece uyulur. Birey için her şey karşılıklıdır. 

Geleneksel düzey: Ailenin ya da grubun beklediği davranışların kişinin kendi inançları kadar değerli 
olduğu bir dönemdir. Bu düzeyde yer alan üçüncü evrede kişiler arası uyum iyi davranışla sağlanır. İyi 
davranış ise başkalarının hoşuna giden, beğenilen ve insanlara yardım etmeyi amaçlayan davranıştır. 
Dördüncü evrede yasa ve kurallara yönelme, otoriteye uyma ve toplumun isteklerini yerine getirme 
başlar. 

Gelenek sonrası düzey: Evrensel geçerliliği olan ahlak kurallarını, değerleri ve hukuksal anlaşmaları 
koruma düzeyidir. Bu aşamada gerçekleşen beşinci evrede iyi eylem, toplum tarafından kabul edilmiş 
normlara göre tanımlanır. Bu evredeki anlayışa göre hiçbir yasa bir insanın ölümüne neden olabilecek 
uygulamayı meşru gösteremez. Ancak aynı zamanda kimse de çalma hakkına sahip değildir. Altıncı 
evrede kişisel ahlaki değerler soyut özelliklere dayanır. Yaşamın değeri, her türlü kişiler arası ilişkiden 
öte bir zorunluluk olarak kabul edilir. Lawrens Kohlberg, denekleri arasında filozoflar dışında altıncı evre 
doğrultusunda yargıya rastlanmadığını ancak beşinci evre özellikleri gösteren, yargı geliştiren deneklere 
bu özellikler gösterildiğinde altıncı evreyi tercih ettiklerini belirtmektedir.

İki Kuram Arasındaki Benzerlikler İki Kuram Arasındaki Farklılıklar

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Ön Çalışma Görevi
Ön çalışma yaparak on kişiye okuttuğunuz öykü için aldığınız yanıtları bilişsel ve ahlaki ge-

lişim kuramlarına göre değerlendiriniz.
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E. ERGENLİK DÖNEMİ VE HIZLI DEĞİŞİM

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin altındaki soruları yanıt-

layınız.

On iki yaşındaki Berk, bir gün önce günlüğüne şöyle yazmıştı: Bu-
günlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Annem kilo verdiğimi söylüyor 

ama önemli değil, boyum epeyce uzadı. Daha da uzamasını istiyorum, basketçi olacağım. Geçen gün 
sınıf arkadaşlarıma televizyondan öğrendiğim birkaç basket numarası gösterdim bayıldılar. Ama şu 
Serkan yok mu? Beni çok kıskanıyor. Herkesin içinde numaralarıma burun kıvırdığı yetmezmiş gibi 
sesimle de alay etti. Sanki kendi sesi daha güzelmiş gibi. Onun sesi de kalın ne olmuş yani? Üstelik 
sivilceleri de var. Yine de kendimi çok kötü hissettim. Neyse önemli değil, ben yine de her gün ünlü 
bir basketçi olacağım günleri hayal edeceğim. Annem  rahat verirse tabii. Beni bir türlü yalnız bırak-
mıyor. Ne zaman odama gitsem “Yine ortadan yok oldun.” diye söylenip duruyor. Ya babam? Bas-
ket oynamak ona göre meslek falan değil. İlle de ders çalışmak gerekirmiş. Okuyup adam olmalı, top 
peşinde koşmamalıymışım. Ders çalışmıyorum diye sakladığım basketbol dergilerinin yerini buldu ve 
hepsini attı. Annemle de babamla da anlaşamıyorum. 

1. Metinde sözü edilen fizyolojik değişmeler nelerdir?

2. Berk’in arkadaşlarıyla ilişkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

3. Berk’in ailesiyle ilişkileri neden iyi değildir?

• Fiziksel değişmeler

• Bilişsel değişmeler

• Sosyal değişmeler

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK

Aşağıdaki mektubu okuyunuz. 65. sayfadaki bilgi notun-
dan da yararlanarak mektubun altındaki soruları yanıtlayınız.

BİR ERGENİN MEKTUBU

Ben ergenim, bana bir şeyler oluyor. Boyum uzuyor, geli-
şiyorum. Duygularım boyumdan da hızlı büyüyor, dur durak 
bilmeden koşuyor ve daldan dala konuyor. Kabıma sığamı-
yorum, kendime yeni bir duruş, yeni bir tarz oluşturma ih-
tiyacındayım. Arkadaşlarım her şeyimmiş gibi geliyor bana. 
İstiyorum ki onlarla gece gündüz oturalım, konuşalım, hayal 
kuralım, çocuklar gibi koşup zıplayalım ve kimse bize karış-
masın. 

Ben ergenim, bırakın itiraz edeyim, bırakın eleştireyim.  
Çalkalanıyorum hayat denizinin dalgalarında. Nasıl yapar-
sam kendim olurum bilmiyorum. İtirazları sürekli baskı altına 
alınanlar, hayatta da itiraz etmeyi unutuyor. Şimdi itirazlarım 
anlamsız olabilir fakat zamanla bu da oturacak. Bazen saç-
maladığımın farkındayım ama engel olamıyorum. Bazen duy-
mazdan, görmezden geliverin, susuverin ne olur? Fotoğraf 2. 8: Ergenlik, çocukluktaki fizik-

sel değişmelerin hızlandığı bir dönemdir.
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Ben ergenim, nasıl durursam, nasıl bakar-
sam daha alımlı, daha güzel ya da daha yakı-
şıklı olurum bilmiyorum, deniyorum. Diken gi-
bi saçlarla ilgi toplar mıyım acaba ya da şöyle 
bol, düşecek gibi duran pantolonlarla? Bunların 
hepsi bana yabancı ve zor geliyor aslında fa-
kat arkadaşlarımdan ayrı düşmek ve onlardan 
farklı olmak istemiyorum. Yaptıkları her şey ba-
na güzel geliyor. Onlar gibi olmazsam bana il-
gi göstermezler ve yanlarında küçük düşerim, 
belki de dışlarlar diye korkuyorum. Onlara ben-
zediğimde kendimi daha güçlü ve güvenli his-
sediyorum.

Ben ergenim, anne, babacığım beni bu hâ-
limle sevmenizi o kadar çok istiyorum ki... Ne 
olur azıcık geç kalsam, ne olur eve girer gir-
mez eleştiri okları üzerime yağmasa ve gönlüm 
yaralanmasa? Tamam siz de anne babasınız, 
elbette sınır koyacaksınız ve beni bilmediğim 
tehlikelere karşı uyaracaksınız fakat sizi dinle-
yebilmem ve görebilmem için elimden tutmalı, 
sevgiyle gözlerime bakmalısınız. Siz yaptıkları-
mı beğenmeyince kendimi işe yaramaz ve de-
ğersiz biri gibi hissediyorum. Kendime güvenim 
azalıyor, moralim bozuluyor ve gerginleşiyorum. 

Ben ergenim, yüzümdeki bir sivilce beni allak 
bullak ettiğinde, ayna karşısından ayrılmadığım-
da beni küçümsemeniz ve anlamamanız var ya 
canımı çok acıtıyor. Odamdaki resimler ve da-
ğınıklık korkutmasın sizi. Kafamın içi dağınık da 
ondan böyle. Aslında arada sırada benim size 
yaklaştığımı ve şirinleştiğimi fark edemeyecek 
kadar yanlışlarıma takılısınız. O dönemlerimi bir 
yakalayabilseniz ve beni anlamaya çalışsanız iki 
taraf da çok mutlu olabilir inanın. (Kısaltılıp dü-
zenlenmiştir.)17 

1. Mektubu yazan kişinin sizinle benzer 
yönleri var mıdır? Varsa bunun nedeni ne 
olabilir?

2. Aşağıdaki bilgi notundan da yararlana-
rak mektupta ergenlik döneminin hangi fiz-
yolojik, psikolojik ve sosyolojik özelliklerin-
den söz edildiğini belirtiniz.

3. Kendi deneyimlerinizden yararlanarak 
metinde sözü edilen özelliklere neler ekle-
yebilirsiniz? 

Bilgi Notu

ERGENLİK

Ergenliği fizyolojik, psikolojik, sosyolojik yönleri 
bütünlük içeren bir dönem olarak görmek gerekir. 
Çünkü bu yönlerin hepsi birbirine bağlıdır. Örneğin 
bedendeki gelişmeler, psikolojik bazı gelişmeleri 
doğurur. Aynı şekilde toplumun bireyden beklen-
tilerindeki değişimler de psikolojik bazı sonuçlara 
yol açar. Bu dönemdeki hızlı değişmeler doğaldır 
ve gelişim sürecinin bir gereğidir.

Fiziksel değişmeler: Boy ve ağırlık artar. Büyü-
me sonucu vücudun oranları çok değişir. Boy artışı 
on beş yaşına kadar çok hızlıdır ama on beş yaşın-
dan sonra kilo artışının boy artışından fazla olduğu 
görülür. İskelet, beyin ve kalp büyür. Mide, bağır-
sak hacmi oldukça gelişir, tükürük ve mide suları-
nın miktarı artar. Yüz büyür, kol ve bacakların hızla 
uzaması, beden oranlarının değişmesi hareketlerin 
ahengini bozar. Ses değişir. Hormon faaliyetleri ar-
tar ve hormonlar belirli faaliyetleri oluşturarak özel-
likle cinsel olgunluğu ortaya çıkarır.

Sosyal değişmeler: Ergenlik dönemi sorunları-
nın başında statü sorunu gelir. Ergenler; evde, okul-
da, toplumda bekledikleri konumu elde edemezler-
se ya saldırgan olurlar ya da tüm toplumsal kuralları 
reddederler. Toplumda var olan kuralların modasının 
geçtiğini ve değişmesi gerektiğini savunurlar.

Ergenlerde sık sık toplumsal değerlere ters düş-
me durumu da gözlenir. Bu durum kuşak çatış-
masını ortaya çıkartır. Anne, baba, öğretmen gibi 
kişilerin benimsedikleri değerler gence çağın koşul-
larına uygun değerler gibi gelmez. O, daha çağdaş, 
daha yeniliklere açık değerlerin benimsenmesi ge-
rektiğine inanır, yakınlarının değerlerine karşı çıkar 
ve çatışma yaşanır. 

Bilişsel değişmeler: Ergenlik dönemi, dostlu-
ğun şiddetli bir duygusallıkla, derin bir güvenle ya-
şandığı dönemdir. Genellikle bu dönemde ergenin 
ailesine karşı beslediği sevgi, başka bir yetişkine 
yöneltilir ve o örnek alınmaya başlanır. Ergen, ken-
disine ait şeyleri çoğu zaman gizli tutar. İçe dö-
nüktür ve bu da onun kendi kendisine yetmediğini 
gösterir. Gerçeklerden uzaklaşmaya çalışır ve bunu 
vaktinin çoğunu hayal kurmaya ayırarak yapabilir.
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Ergen, kendine gizli bir güvensizlik duyduğu hâlde son derece güvenli görünür. Onun gelecekle 
ilgili beklentileri de bu nedenle fazladır. Fakat yapabileceğinden fazlasını istemek, henüz uyum so-
runlarını çözümleyememiş birisi için tehlikeli olabilir. Beklentilerini yerine getiremediğinde ergenin 
uğrayacağı hayal kırıklığı fazla olur ve onda onarılması güç yaralar açabilir.

Ergende yetişkine göre eksik olan şey ölçüsüzlük, olayların gerçek değerini verememektir. Ge-
nellikle onun duygularında, düşüncelerinde ve davranışlarında aşırılık vardır. Bu nedenle ilgileri ça-
buk söner. Büyüdükçe sorumluluk ve görevler artar. İlgiler de yerini gerekli sosyal becerilere bırakır.

Ergenlik döneminde bir gruba ait ve popüler olmak son derece önemlidir. Dışında kalmamak için 
grubun tüm kurallarına uyulur. Her grubun kendine uygun giyinme ve davranış biçimi, müzik türü, 
etkinlikleri vardır. Grup içinde popüler olmak derslerde üstünlük göstermeye değil, gruba ait olmaya 
bağlıdır. Grup çoğu kez aileden bile daha önemlidir.

Ergenlik döneminin gelişimsel görevleri şunlardır: bedensel özelliklerini kabul etmek, kendi cinsine 
uygun bir toplumsal rolü gerçekleştirmek, anne, babadan ve diğer yetişkinlerden bağımsız bir kişilik 
oluşturmak, bir mesleğe yönelmek, aile yaşamına hazırlanmak, toplumsal bakımdan sorumluluk üst-
lenmeyi istemek ve gerçekleştirmek, toplumsal değer ve normları öğrenip bir dünya görüşü geliştir-
mek.

    2. ETKİNLİK
1. Ergenlik döneminde yaşadığınız ya da gözlemlediğiniz, bilişsel, sosyal ve fiziksel değişimleri 

kısa cümlelerle aşağıdaki noktalı alana yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. İfade edilen değişim örneklerinden hareketle aşağıdaki noktalı alana, ergenlik döneminin genel 
özelliklerini yazınız. 

Düşünelim Yazalım
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Düşünelim Yazalım
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F. ERGENLİK DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

   KONUYA HAZIRLANALIM
Bir dosya kâğıdına aşağıdaki tabloyu çizerek yanınızda varsa 

bir fotoğrafınızı yapıştırınız. Tabloda istenen soruları yanıtlayınız. Aşa-
ğıda başlayıp 68. sayfada devam eden bilgi notunda verilen bilgile-
ri okuduktan sonra yazdıklarınızı yeniden değerlendiriniz. Sözü edilen 
aşamaları yaşayıp yaşamadığınızı düşününüz.

• Rol karmaşası

• Kimlik karmaşası

• Kimlik bunalımı

TEMEL KAVRAMLAR

KİMLİĞİM

İDEAL KİMLİĞİM
Hayattan ne istiyorum? Benim için neler değerlidir? Neler yapabilirim? Ben kimim?

Fotoğraf

GERÇEK KİMLİĞİM

Bilgi Notu

KİMLİK OLUŞUMU
Ergenlik dönemindeki en önemli olaylardan biri kim-

lik oluşumudur. Kimlik; bir bireyin yalnızca ona özgü 
tutumlarından, duygularından, algılarından, değerlerin-
den ve davranışlarından ibaret olan, kendisi hakkındaki 
görüşüdür. Kimlik üzerinde diğer insanlarla etkileşim, 
bireyin kendi duygu ve düşünceleri etkilidir. Kimlik birey 
tarafından yapılandırılır. Dinamiktir, bireyin yetenekleri-
ni, inançlarını, her alandaki yaşantılarını kapsar. 

Kimlik oluşumunun aşamaları şunlardır:

Dağınıklık: Birey, kendisine örnek oluşturabilecek, 
benimseyebileceği seçenekleri henüz gözden geçir-
memiş ve bir seçim yapmamıştır. Statüsünü, dolayı-
sıyla hangi rolü oynayacağını bilemez. 

Körü körüne bağlılık: Birey, kendisine daha önce 
öğretilen, anne ve babasına ait görüş ve değerlere kö-
rü körüne bağlıdır. İncelemeden ve kendisi bu konuda 
önemli bireysel bir deneyim geçirmeden, sanki kendi 
değerleriymiş gibi ana-babanın görüş ve değerlerini 
sürdürür. Birey, bu dönemde kalırsa buna erken ka-
panma adı verilir. Erken kapanma, bireyin bağımsızlı-
ğını gerçekleştirememesi sonucunu doğurur.

    1. ETKİNLİK
Yandaki bilgi notundan da yarar-

lanarak aşağıdaki bulmacanın sorularını def-
terinize yazınız.
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Askıya almak: Bu devrede birey, henüz hiçbir görüş ve değere bağlanmadığı için kendisini kötü 
hisseder. Gerçekleştirmesi gereken roller arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle gergindir ve rol çatışması 
yaşar. Tüm değerlerini askıya almış ve bir seçim yapamamıştır. Yaşadığı kimlik bunalımıdır. Kimlik 
bunalımı, bireyin henüz kimliğini bulamadığı için içine düştüğü durumdur ve doğaldır. 

Kimlik bunalımı atlatılamazsa uyum daha fazla bozulur ve kimlik karmaşası ortaya çıkar. Kimlik 
karmaşasına düşen ergen ne istediğini, neleri amaçladığını bilemez. Diğer insanlarla ilişkilerinde ba-
şarısızdır ve toplumun onaylamadığı davranışlarda bulunabilir.

Rol karmaşası: Erikson’a göre ergenlik döneminde ergen, kimlik kazanma sorununu çözemezse 
rol karmaşasına düşer. Bu anlamda rol karmaşası, bireyin çocuk rolleri ile yetişkin rolleri arasında 
bocalamasıdır.

Özdeşleşmenin başarılması: Bu aşamada birey, çeşitli değer ve görüşleri gözden geçirmiş, ken-
disi için en uygun bulduğu bir örnekle özdeşleşmeyi gerçekleştirmiştir. Araştırmalar, özdeşleşmenin 
başarılmasının 18 - 24 yaşları arasında gerçekleştiğini gösterir.

Kimlik oluşturma, yaşamın bir döneminde olup biten bir olay değildir. Yaşam boyu devam eden 
bir süreçtir. Kişi daha önce yaptığı seçimleri, verdiği kararları, yeni deneyimler ışığında tekrar değer-
lendirir, özümler ve kendinde gerekli değişiklikleri yapar. Kimlik oluşumunun başarısız olması, bireyin 
gelişim görevinin gerçekleşmemesine ve ruh sağlığının bozulmasına yol açan bir etken olabilmektedir.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz, yandaki 

bilgi notundan da yararlanarak fıkranın altındaki 
soruları yanıtlayınız.

Genç, heyecanla annesine gelir ve bir kıza 
âşık olduğunu, evlenmeyi düşündüğünü ve onu 
kendisiyle tanıştırmak istediğini söyler. Eve üç 
kız getireceğini belirtir ve annesinden evleneceği 
kızı tahmin etmesini ister. Ertesi gün üç güzel kız-
la eve gelir. Otururlar, bir süre konuşurlar. Kızlar 
gittikten sonra genç heyecanla annesine sorar: 
“Tahmin ettin mi?” Anne duraksamadan “Orta-
daki kızıl saçlı.” der. Genç hayretle bakar: “İna-
nılmaz, nasıl bildin?” Anne cevap verir: “Çünkü 
bir tek ondan hoşlanmadım.”18

1. Anne gencin evleneceği kızdan neden 
hoşlanmamış olabilir?

2. Genç annesinin tepkisinden sonra  neler 
hisseder?

3. Çatışma yaşanmaması için annenin na-
sıl davranması gerekirdi?

Bilgi Notu

KUŞAK ÇATIŞMASI

Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesi, top-
lumların da hızlı bir biçimde değişmesine neden ol-
maktadır. Toplumsal kural ve değerler değişime 
uğramakta, bireyler bunlara uymakta zorlanmak-
tadırlar. Ancak eski nesil, kendi değerlerine sım-
sıkı bağlanıp yenileri görmezden gelirken gençler 
her zaman yeniliklerden yanadır. Dolayısıyla yeni 
değerleri benimsemeye eğilimli olan ergenle daha 
yaşlı kuşak olan anne, baba ve yetişkinler arasında 
çatışma yaşanmaktadır. Kuşak çatışması adı ve-
rilen bu çatışmayı sona erdirmek aslında yaşlı ku-
şağın elindedir. Daha hoşgörülü, değer değişimine 
daha az kaygılı bakabilen, yeniliklere açık, hoşgö-
rülü büyükler ergenleri anlamakta zorlanmaz ve on-
lara bu konuda yol bile gösterebilirler.

    3. ETKİNLİK
1. Beş gruba ayrılınız. Kimlik oluşumu ve ergenlikte toplumsal ilişkilerle ilgili beşer soru hazır-

layınız. Bunların üçünü seçiniz ve yanıtlarını yazınız.
2. Her grubun diğerlerine belirlediği soruları sormasını ve yanıtların yeterli bulunmadığı durumlarda 

soruyu hazırlayan grubun açıklama yapmasını sağlayınız. 
3. Etkinlik sonunda hep birlikte ulaştığınız rol karmaşası ve kuşaklar arası çatışmanın etkileriyle ilgili 

sonuçları belirleyiniz. 
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    4. ETKİNLİK
Aşağıda ergenlik döneminde çocuğu olan anne ve babalara uzmanların yaptığı önerilerden 

bazıları verilmiştir. Önerileri okuyarak önerilerin altındaki soruyu yanıtlayınız. 

• Çocuğunuzla iyi iletişim kurmalısınız. Aksi hâlde çocuk 
sizde bulamadığı sıcaklığı arkadaşlarında arayacaktır. İletişi-
minizin istenen düzeyde olması durumunda çocuğunuz daha 
güvenli arkadaşlıklar kuracaktır. Bu konuda sizi bilgilendire-
ceği için yanlış kişilerle arkadaşlık yapmasının önüne geçe-
bilirsiniz.

• Çocuğunuzun arkadaş seçimine aşırı müdahale etmeyi-
niz. Onun seçtiği arkadaşları basit gerekçelerle reddetmeyiniz.

•  Çocuğunuzun arkadaşlarıyla ve onların aileleriyle tanışı-
nız. Bu durum hem sizi hem de çocuğunuzu rahatlatacaktır.

• Çocuğunuzun arkadaşlarını potansiyel bir tehlike olarak 
görmeyiniz ve onları yapabilecekleri basit hatalardan dolayı 
hemen suçlamayınız. 

• Çocuğunuzu arkadaşlarının yanında küçük düşürmeyi-
niz. Bu davranışınızdan dolayı çocuğunuz size karşı büyük bir 
öfke duyacaktır. 

• Eğer çocuğunuz kötü bir arkadaş edindiyse “Bir daha onunla arkadaşlık yaptığını görmeyeceğim?” 
tarzında tepki göstermeyiniz. Bu tepkiniz çocuğunuzu sizden uzaklaştırıp arkadaşlarına daha da yakın-
laştırabilir. Uygun bir üslupla bu durumun yol açabileceği zararlar hakkında çocuğunuzla konuşunuz ve 
buna ilişkin kaygılarınızdan söz ediniz. 

1. Arkadaş grubunun ergen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Tartışarak belirle-
yiniz.

Fotoğraf 2. 9: Çoğu ailede gençler ve 
aileler arasındaki çatışma kısa sürelidir.

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyarak grubun ergen üzerindeki etkilerini değerlendiriniz. Siz de yaşadığınız 

benzer olayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

GRUP ETKİSİ

1954 yılında Amerika’da on bir yaşındaki iki farklı öğrenci grubu otobüslere binerek yaz kampına git-
mek üzere yola koyulduklarında üç hafta eğlence dolu bir tatil yapacaklarını zannederler. Bilmedikleri, 
Muzaffer Şerif’in grup içi çatışmaları deneyine katılacaklarıdır. İlk hafta çeşitli etkinliklerle geçer. İkinci 
hafta grup içi bağlar güçlenir ve diğer grubun varlığı sorun olmaya başlar. Muzaffer Şerif, dört gün süre-
cek bir turnuva düzenler. Yarışlar ilerledikçe gruplar arasındaki gerginlik artar. Sonunda bir taraf kazanır 
ama o gece bir grubun kazandığı tüm armağanlar ve kupalar çalınır. İş o hâle gelir ki Muzaffer Şerif ve 
asistanları kavgaları ayırmaktan, yemek savaşlarında ortalığı temizlemekten ve çocukları susturmaya 
çalışmaktan bitkin düşerler. Öğrenciler, tek başlarına yapmayacakları davranışları grup hâlinde ve grup 
etkisiyle düşünmeden gerçekleştirirler.

Muzaffer Şerif, deneyin son kısmına geçer. İki gruba birlikte filmler izlettirilir, havai fişekler atılır ama 
tüm çabalar boşadır. Ardından iki gruba bazı problemler verilir ve birlikte çözmeleri istenir. Artık iki grup 
tek grup hâlini almıştır. Şimdi bu grup yöneticilere karşı birlikte bir güç oluşturmuş, birbirlerinden ayrıl-
maz hâle gelmiştir. Muzaffer Şerif böylece grup etkisiyle çıkan çatışmaları gruplar üstü hedefler koyarak 
önleyebilmiş, grubun ergenler üzerindeki olumsuz ve olumlu etkisini de ortaya koymuştur.19

69



 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 
 1. Davranış, içten ya da dıştan gelen etkilere karşı organizmanın yaptığı tepkidir. 
  Buna göre uyarıcı-tepki arasında yer alan psikolojik süreçler için aşağıdakilerden hangi-
sinin söylenmesi yanlış olur?
  A. Herhangi bir uyarıcı, çok çeşitli tepkilerden birine yol açabilir.
  B. Bellek, algılama, öğrenme gibi süreçler uyarıcı ile tepkiden öncedir.
  C. Herhangi bir tepki, çeşitli uyarıcılar sonucu ortaya çıkabilir.
  D. Davranışları bilmek için organizmanın biyolojik özellikleri bilinmelidir.
  E. Davranışların bilinmesinde organizmanın geçmiş yaşamı etkilidir. 

 2. Beyin yarım küreleri ameliyatla çıkarılan bir güvercin bakar ama görmez. Ancak havaya atıldığı 
zaman uçar. Ağzına sokulmazsa önünde duran yiyecekleri yiyemez ve pek az yaşar. 
  Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle ilgilidir?
  A. Beyin; düşünme, zekâ gibi bilişsel ve istemli davranışların merkezidir.
  B. Beyincik bedenin dengesini ve hareketler arasındaki uyumu sağlar.
  C. Beyin, birbirinin ayna görüntüsü olan iki yarım küreye ayrılmıştır.
  D. Beynin yüzeyinde bazı girinti ve çıkıntılar, kıvrımlar bulunur.
  E. Beynin kül rengindeki üst tabakasında bazı sinir merkezleri vardır.

 3. Deneyimleri sonucunda ateşin yaktığını öğrenen çocuk, daha sonra ateşin olduğu yere yaklaş-
maz. Ancak çocuğun bu davranışı yapabilmesi için belli bir olgunluk düzeyinde olması gerekir. 
  Bu durumu en iyi açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Davranışlar üzerinde iç etkenlerin önemli etkisi vardır.
  B. Davranışlar üzerinde fizyolojik etkenlerin rolü önemlidir.
  C. Davranışlar üzerinde kalıtım ve çevre birlikte etkilidir.
  D. Davranışlar fiziksel, sosyal ve kültürel çevreden etkilenir.
  E. Davranışlar, türe özgü özellikler tarafından belirlenir. 

 4. Boyun uzaması, ağırlığın artması, düşünsel becerilerin kazanılması yavaş ve sürekli değişiklik-
lerle olur. Sonunda gelişim tamamlanır ancak yaşlılıkla birlikte bu özellik ve becerilerde azalma göz-
lenir. 
  Bu örneklerden yola çıkarak ulaşılacak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A. Gelişmenin hızı her dönemde aynıdır. B. Gelişme bazı dönemlerde hızlanır.
  C. Gelişme belli bir sıra izler. D. Gelişme sürekli bir oluşumdur.
  E. Gelişme hayatın ilk yıllarında yavaştır.

 5. Gelişim görevlerinden biri aileden bağımsız hareket edebilmektir. Bu görev, aşağıdaki gelişim 
dönemlerinden hangisine aittir?
  A. Yaşlılık dönemi B. Yetişkinlik dönemi C. Çocukluk dönemi
  D. Bebeklik dönemi E. Ergenlik dönemi

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

70



 6. Gelişimsel görev kavramı ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Belli bir yaş dilimi için toplumca belirlenir.
  B. Yerine getirilmemesi toplumca hoş karşılanmaz.
  C. Belirlenmesinde fiziksel olgunlaşma göz önünde bulundurulur.
  D. Belirlenmesinde toplumsal değerler etkili değildir.
  E. Yerine getirilmesi bireye mutluluk verir. 

 7. Bireylerin kimlik oluşturma süreçlerini engelleyen etkenlerden biri kuşaklar arası çatışmalardır.  
 Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Çağın hızla gelişen koşulları B. Yetişkinlerin hoşgörüsüzlüğü
  C. Ergenlerin aşırılıkları  D. Kimlik bunalımı
  E. Organizmanın gelişmemesi 

 8. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişim, gelişme sürecinin bir parçasıdır. Aşağıdakiler-
den hangisi bu dönemde görülen sosyal alandaki gelişmelerden biridir?
  A. Duygusallığın artması  B. Kendine güvenin artması
  C. İçe dönüklüğün artması D. Ölçüsüzlüğün artması
  E. Değer karmaşası

 B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 1. Kemik-kas sistemi, dolaşım ve sinir sisteminin birleşmesiyle meydana gelen uyumlu bütün, ....
................................................ adını alır. 

 2. Beynin dış yüzeyi, ......................................... adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan 
ince bir tabakayla kaplıdır. 

 3. İç ve dış çevreden gelen ve organizmayı etkileyebilecek şiddette olan uyarıcıların organizmayı 
etkilemesine ........................................................... denir.

 4. Organizmanın genetik yapısı ..........................., genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özellik-
lerin canlının dış görünüşündeki yansıması ............................ adını alır. 

 5. Bir toplumda, belli bir yaş dilimi için toplumsal açıdan uygun görülüp gerekli sayılan davranış 
özelliklerine ....................................................... denir.

 6. Yeni değerleri benimsemeye eğilimli olan gençlerle daha yaşlı kuşak olan anne, baba ve yetiş-
kinler arasında çatışmaya ....................................................................... denir.

 7. ....................................... , bilişsel gelişimle ahlaki gelişim arasında paralellik olduğunu söyler.

 8. Biyolojik gelişim ........................................ temelinde gerçekleşir.

 9. Piaget’ye göre soyut işlemler dönemi ............... – ............... yaşlarını kapsar.

 C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

  1. Otoriter toplumlarda bireylerin kimlikleri tekdüzedir, birbirine benzer. Bu durumun olumlu 
ve olumsuz sonuçları nelerdir? Bilgi veriniz.

  2.  Kimlik oluşturmada başarılı bir kişiyi betimleyiniz.

  3. Kimlik oluşumu sürecinde bireyin kendi potansiyelini açığa çıkarmasının önemini anlatan 
bir yazı yazınız.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Yandaki görseli inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Her normal insan, kapalı gözle burnuna, kulağına veya bede-
ninin herhangi bir yerine dokunabilir. Bunu yapamasaydık ne gibi 
zorluklarla karşılaşırdık? Tartışınız.

2. Kendinizi, hiçbir duyu organına dıştan etki gelmeyecek bir yerde 
düşününüz. Burası nasıl bir yer olabilirdi ve neler hissederdiniz? 

3. “Eğer kulaklar, diller ve burunlar yerlerinden çıkarılsalardı şe-
killer, sayılar ve hareketler aynı kalırdı fakat ne kokulardan ne ses-
lerden söz edilemezdi.”20

John Locke (Con Luk) yukarıdaki sözünde duyumun hangi 
özelliğini vurgulamıştır?

4. Fotoğrafta gördüğünüz çocuk hangi duyumlarını kullan-
maktadır? Bunlardan başka hangi duyumlarımız vardır?

G. DUYUMUN ÖZELLİKLERİ

• Duyum

• Duyusal eşik

• Farklılaşma eşiği

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 2. 10

    1. ETKİNLİK
Etienne Condillac’a (Etyen Kondiyak, 1715-1780) ait olan aşağıdaki metni okuyunuz ve yandaki 

bilgi notundan da yararlanarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

HEYKEL
“Bizim gibi yaşayan ancak mermerden kabuğu nedeniyle 

uyarıcıları alamayan bir heykel düşünün. Önce onun burnunda-
ki mermeri kaldırıp bir gül koklatıyorum. O artık gül kokusundan 
başka bir şey değil. Gülü çekiyorum, heykelde gül kokusunun izi 
kaldı. Bu iz bellek. Ona menekşe, nergis, karanfil koklatıyorum. 
Bunların bazısı hoşuna gidiyor, bazıları gitmiyor. Beğendikleri-
ne sevgi, beğenmediklerine nefret duyuyor. Onun artık istekleri, 
istenci, düşünme gücü, soyutlama yeteneği, kısaca zekâsı var. 
Duyumları sırasıyla dikkat, karşılaştırma ve yargı oluşturuyor. 
Şimdi tüm duyu organlarındaki mermer kabuğu kaldırıyorum. 
Heykelin ruhsal yaşamı daha zengin ve karmaşık olur. Heykel 
adamın ruhu; ışık, renk, elem, haz, hareket, dinlenme gibi ilk ön-
ce ayrı ayrı duyumlarla karşılaşır. Onun ilk düşünceleri işte bun-
lardır. Demek ki dışımızdaki nesneler, üzerimizde etkide bulun-
dukça, duyumlarımızın ruhumuzda yol açtığı etkinlikler üzerinde 
düşündükçe dış nesnelerden edinmiş olabileceğimiz bütün dü-
şünceleri elde ederiz.”21

1. Etienne Condillac’a göre bilginin başlangıcı ve kayna-
ğı nedir?

2. İnsan, duyumlar olmasa iç yaşantısı olmayan bir hey-
kel gibi mi olur? Örnekler vererek tartışınız.

Bilgi Notu

DUYUM
Duyumlar, yaşamın ham mad-

deleri ve bilginin başlangıcıdır. Du-
yu organları yoluyla iç ve dış çev-
reden gelen uyarıcıların alınarak 
sinirler yoluyla beyne ulaşmasına 
duyum denir. Bu süreç, uyarıcıların 
duyu organları tarafından alınarak 
duyum sinirleriyle beyne iletilme-
si sonucu meydana gelir. Görme, 
işitme, tat alma, dokunma ve kok-
lama olmak üzere beş duyumuz 
vardır. Bunlar bize çevremiz hak-
kında bilgi verir. Organizmamızın 
durumu hakkında bizi bilgilendiren 
üç duyuma daha sahibiz. Bunlar: 
kas ve hareket duyumu, hâl duyu-
mu, denge duyumudur.
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    2. ETKİNLİK
A. Dünyaya dokunarak yaşayan yılan, görme duyusunun eksikliğini dokunma duyusunu ge-

liştirerek çözer ve çevreyi ısıyla algılayarak görme eksikliğini fazlasıyla giderir. 

Yukarıdaki örnekten görme duyusu ile ilgili çıkarılabilecek sonuç ne olabilir?

B. Aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak Şema 2.5’te belirtilen görme olayının nasıl gerçekleşti-
ğini anlatınız.

Görme siniri

Retina (ağ tabaka)

Damar tabakası

Sert tabaka

Mercek
Kornea

Göz bebeği

İris

Sarı leke

Şema 2. 4: Gözün önemli bölümleri

Bilgi Notu

GÖRME DUYUMU
Görme organı gözdür. Göz, üç tabakadan meydana 

gelmiştir. Dıştan içe doğru ilk tabaka sert, beyaz bir mad-
dedir. Bu tabaka, gözün ön kısmında saydamlaşır ve kor-
nea tabakasını oluşturur. İkinci tabaka, damar tabakası-
dır. Gözün ön kısmında iris adını alan bu tabakada kan 
damarları bulunur. İkinci tabakanın ortada bıraktığı açık, 
yuvarlak kısım göz bebeğidir. İriste göz bebeğini ufaltıp 
büyütmeye yarayacak kas iplikçikleri vardır. Bu nedenle, 
ışık bol olduğu zaman göz bebeği küçülür, az olduğu za-
man büyür. Böylece görme için gerekli ışık miktarı ayar-
lanmış olur. Gözün üçüncü tabakası ağ tabaka (retina)
dır. Görme sinirlerinden çıkan ince iplikler bu tabakayı 
bir ağ gibi kaplar.

Herhangi bir nesneden gelen ışınlar göz bebeğinden girip mercekten kırılarak geçer. Gözün ağ 
tabakasında görülen nesnenin görüntüsü ters olarak belirir. Ağ tabakanın en duyarlı bölgesi foveadır. 
Sarı leke adını da alan bu bölgede görme işleminin %95’i gerçekleşir. Foveanın arkasındaki görme si-
nirleri uyarılır ve bu uyarılmayla oluşan sinir akımı, göz siniri yoluyla beynin arka kısmına gider. Gözün 
ağ tabakasındaki nesnenin ters görüntüsünün düzelmesi biyolojik bir olaydır ve beyinde gerçekleşir. 
Görme merkezleri, beynin arka kısmında, sağ ve sol yarım kürelerdedir. Her iki gözün ağ tabakasının 
sağ kısmı, beynin sağ yarım küresindeki görme merkezine; sol kısmı, beynin sol yarım küresindeki 
görme merkezine bağlıdır. Görme olayı bu merkezlerde gerçekleşir.

Her gün her gün buraya
gelip, çalışıp didiniyoruz...

Maaş yok, yemek parası
yok, sigorta yok.

Bakıyorum da
üçüncü gözün

açıldı...

Karikatür 2. 10: Erdil Yaşaroğlu
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    3. ETKİNLİK
A. İnsan, yirmi ile yirmi bin frekans arasındaki sesleri işitirken kediler daha üst, köpekler ise 

daha alçak frekanstaki sesleri işitebilir. Bu örnekten işitme duyusu ile ilgili çıkarılabilecek sonucun ne 
olabileceğini söyleyiniz.

B. Aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak şema üzerinde işitme olayının nasıl meydana geldiğini an-
latınız. 

Kulak kepçesi
Oval pencere

İç kulak

Yarım daire
kanalları

Sinirler

Salyangoz

Östaki borusu

Kulak zarı

İşitme kemikleri
(çekiç, örs, üzengi)

Dış kulak

Orta kulak

Şema 2. 5: İnsan kulağı ve üç önemli bölümü

Bilgi Notu

İŞİTME DUYUMU

İşitme organı kulaktır. Ses duyumu, sıkışan ve gevşeyen ha-
va moleküllerinin yarattığı ses dalgalarının kulaktaki alıcı hüc-
releri etkilemesiyle oluşur. Kulak; dış, orta ve iç kulak olmak 
üzere üç kısımdan oluşur. Dış kulakta kulak kepçesiyle işitme 
kanalı vardır. Görevi, dış çevredeki ses dalgalarını alıp kulak 
zarına yöneltmektir. Kulak zarı, dış kulakla orta kulak arasın-
daki ince zardır.

Orta kulak, kıkırdaktan oluşmuş bir boşluktur. Burada bir-
biriyle bağlantılı üç kemik yer alır. Bu kemikler, orta kulakla iç 
kulak arasında yer alan bir zarla temas hâlindedir. Bu zara, oval 
olduğu için oval pencere denir. Ses dalgası kulak zarına gelin-
ce kulak zarını titreştirir. Kulak zarının titreşimi de üç kemiğin 
ve oval pencerenin titreşmesine neden olur.

İç kulakta salyangoz biçiminde içi sıvı dolu bir kısım vardır. Oval penceredeki titreşimler bu sıvıyı 
titreştirir. Sıvının titreşmesiyle alıcı sinir hücreleri, mekanik enerjiyi elektriksel, kimyasal enerjiye dö-
nüştürür ve beynin sağ ve sol şakak yumrusunda yer alan işitme merkezine aktarır. Böylece işitme 
gerçekleşir.

BİR DE BOYNUZ
KULAĞI GEÇER

DERLER...

Karikatür 2. 11: Kasım Özkan
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Bilgi Notu

TAT, KOKLAMA VE DOKUNMA DUYUMLARI

Tat duyumu: Tat uyarıcılarına dil ve damak duyarlıdır. Dilimizdeki her 
çıkıntı, çok sayıda tat alma tomurcuğunu içerir ve her tomurcukta yirmiden 
fazla tat alma hücresi vardır. Her hücre, bir sinir ucuyla bağlantılıdır. Dilimiz-
de ayrıca vücudumuzun diğer yerlerine yayılmış olan dokunma, acı duyma, 
sıcak ve soğuk alıcı hücreler de vardır. Sıvı hâldeki ya da tükürük içinde eri-
yebilen maddeler, dil üzerindeki çukurcukların içine girer, buradaki tat et-
kilerine duyarlı hücreleri uyarır. Bu uyarımlar, belli sinir yollarından geçerek 
beyne ulaşır ve tat duyumu meydana gelir.

Koklama duyumu: Koku duyumunu sağlayan organ burundur. Koku du-
yumunun gerçekleşebilmesi için buruna gelen uyarıcıların gaz hâlinde olması 
gerekir. Koku duyumu, burun boşluğunun yukarı kısmını kaplayan ve daima 
nemli bulunan bir zarla sağlanır. Bu zar üzerinde kökleri koklama sinirleriyle 
temasta olan tüylü hücreler vardır. Buruna giren gaz hâlindeki uyarıcılar bu-
run içinden geçerken burun zarını uyarır, bu uyarılma elektriksel enerji olarak 
beyin kabuğuna gider ve orada algılanır. Koku alma hücreleri, her iki veya üç 
günde bir yenilenir. Yeni hücreler henüz koku alamaz durumdayken gelişir, 
bir süre sonra olgunlaşıp koku alabilecek duruma gelir ve iki üç gün sonra 
ölerek yerlerini yeni hücrelere bırakır. Yenen ve içilen birçok maddenin hem 
tadı hem de kokusu vardır. Bu yüzden de iki duyu, tat alma ve koklama du-
yumu aynı anda uyarılır. 

Dokunma duyumu: Derinin bir şeye dokunmasından ya da herhangi bir 
şeyin deri üzerine basınç yapmasından meydana gelir. Dokunma duyum-
larının organı olan deri, uyaranlara karşı duyarlı değildir. Deri duyumları, alt 
deride bulunan ince sinir ipliklerinin dışardan gelen etkileri alıp beyne ilet-
meleriyle meydana gelir. Dokunma duyumlarına karşı derinin duyarlılığı be-
denin her yanında aynı değildir. Dilin ucu, parmak uçları, dudak ve yanaklar 
en duyarlı bölgelerdir. Bedenin arka kısmı, yani sırt ve elin tersi en az duyarlı 
olan yerlerdir.

    4. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları bilgi notundan da yararlanarak yanıtlayınız. 

1. Bacakların dize kadar olan bölümünün dış yüzüne bir iğnenin ucuyla dokunarak hiç ağrı duyulma-
yan noktalar saptanabilir. 

Yukarıdaki durum dokunma duyumu ile ilgili neyi göstermektedir?

2. Gözleriniz kapalıyken bir elinizi yana doğru büküp parmaklarınızdan birini kıvırdıktan sonra gözle-
rinizi açmadan öbür elinize de aynı konumu verebilir miydiniz? Bunu hangi duyumunuzla gerçekleş-
tirdiğinizi söyleyiniz.

3. Yemeklere bolca baharat konmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız.
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Bilgi Notu
KAS, HÂL, DENGE DUYUMLARI VE DİĞERLERİ

Kas ve hareket duyumu; duyu organlarının durumunu, vücut duruşunu, el ve ayakların pozisyo-
nunu bildirir. Bize bu bilgiyi sağlayan alıcılar üç farklı yerde bulunur: Bunlardan biri, iskelet kaslarında 
bulunan kas iğcikleridir. Bu iğcikler içindeki alıcılar kasın ne kadar uzadığı hakkında bilgi verir. Bir di-
ğeri kasları kemiğe bağlayan kirişlerde bulunur. Bu alıcılar kirişlerdeki gerilmeyi bildirir. Sonuncusu, 
eklemlerde bulunan ve eklemin pozisyonunu bildiren alıcılardır.

Hâl duyumu, iç organlarımız hakkında bilgi verir. Bunlar açlık, tokluk, susuzluk, yorgunluk ve mide 
bulantısı gibi duyumlardır. Hâl duyumunun nasıl meydana geldiği henüz tam olarak bilinmemektedir.

Denge duyumu, bedenimizin dengesi hakkında bilgi veren duyumdur. Beyincik ve iç kulaktaki 
yarım daire kanallarıyla sağlanır. 

Bunlar dışında deri yoluyla sıcaklık, soğukluk, basınç, acı ve ağrı duyumları da alınır. Kaşıntı, yanma, 
pürüzlülük, düzgünlük gibi tüm karmaşık deri duyumları bu dört deri duyumundan birine indirgenebilir.

Acı ve ağrı duyumunun meydana gelmesi için uyarıcıların çok şiddetli olması gerekir. Çünkü acı ve 
ağrı duyumlarını alan sinir iplikçikleri, derinin derin yerlerinde bulunur. Isı, iğneyle delme, deriye sertçe 
vurma gibi pek çok uyarıcı acı duyumuna yol açar. İç organlarda acı etkilerine duyarlı noktalar çok azdır. 

Sıcaklık ve soğukluk birbirinden ayrı, bağımsız duyumlardır. Bunlar da deri yoluyla algılanır ama 
dokunmayla doğrudan ilgileri yoktur. Hiçbir şeye dokunmadan da soğukluk ve sıcaklığı algılarız. 

Basınç duyumlarını kıl kesecikleri ve bunlara bağlı olan sinir uçları yoluyla alırız. Deri altı dokular-
da bulunan iki cisimcikten biri hafif basıncı, ikincisi ağır basıncı alır. 

Çevremizi ve kendi bedenimizi tanımamız duyu organları aracılığıyla olur. Bunlar organizmanın 
çevreye açılan pencereleri gibidir. Hem bedenden hem de çevreden gelen etkileri ancak duyumlar 
aracılığıyla alabiliriz. Onlar olmazsa dış çevre ve bedenimiz bizim için yok olur. Bu da yaşamamakla 
aynı anlama gelir.

    5. ETKİNLİK
Aşağıda verilen örneklerin hangi duyumlarla gerçekleştiğini karşısındaki boşluğa yazarak tab-

loyu tamamlayınız. Bilgi notunu okuyarak eksiklerinizi tamamlayınız.

Örnekler Duyumlar

Ayak ayak üstüne atarak oturduğumuzu bilmek

Dokunduğumuz zeminin pürüzlü olduğunu hissetmek

Midemizin bulandığını fark etmek

Yemeğin tuzlu olduğunu fark etmek

Çok yorgun olduğumuzu hissetmek

Yanık kokusu almak

Elimizin yandığını hissetmek

Kolumuzu masaya çarptığımızı fark etmek

Ağaçta bir sincap olduğunu fark etmek

Zilin çaldığını söylemek
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AÇ MISINIZ?

Sinema salonlarında film karelerinin aralarına yerleştirilen ve alt duyum eşiğini aşamayan bazı 
ürünlere ait hızlı kareler, izleyiciyi film aralarında o ürünü almaya yönelik tüketim davranışlarına sü-
rüklemekte ve bu psikolojik özellik bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Örneğin filmin herhangi bir 
yerinde izleyicilerin fark edemeyecekleri sürede bir “Aç mısınız? Öyleyse patlamış mısır alın.” yazan 
bir kare,  çok kısa bir süre yanıp sönüyor. Bundan etkilenen izleyicilerin çoğu filme ara verildiğinde 
patlamış mısır alma davranışında bulunuyorlar. Bu da alt duyum eşiğini aşmadığı hâlde uyarıcıların 
bilinçsiz olarak alınabildiğini gösteriyor. 

Takistop adı verilen bazı aygıtlarla bilinç eşiğinin altında kalacak şekilde hızlıca yansıtılan görsel 
imgelerin hızları, eş zamanlı olarak bilinç dışında beyne kaydedilmeye yetecek şekilde ayarlanıyor. 
Bilimsel araştırmalar, bu şekilde verilen ve  bilinç eşiğinin altında kalan duyusal uyarıcıların algı ve 
duygularda değişim yaratabileceğini göstermektedir. Örneğin yapılan deneylerde deneklere mutlu ya 
da üzgün insan figürleri bilinç eşiğinin altında kalacak şekilde gösteriliyor. Bu kişiler yeni bir uyarana 
maruz kaldıklarında onu sevip sevmemeleri böylece önceden verilen ve bilinçsiz alınan uyarıcılarla 
belirlenebiliyor.22

BİLİYOR MUYDUNUZ?

    6. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloyu ve bilgi notunu inceleyerek tablonun altındaki soruları yanıtlayınız.

Duyu
Galater’e göre insan için yaklaşık 

eşik değerleri

Görme
Karanlık bir gecede 50 km öteden bir 

mum ışığı görülebilir.

İşitme
Sessiz bir ortamda beş metreden bir kol 

saatinin işleyişi işitilebilir.

Tat alma
Sekiz litrelik suda bir çay kaşığı şekerin 

tadı alınabilir.

Koku alma
Altı odalı büyük bir evde bir damla esan-

sın kokusu duyulabilir.

Dokunma
Bir santimetre yükseklikten yüze düşen 

bir sineğin kanadı hissedilebilir.

1. Bir uyarıcının fark edilebilen en az ve en cok şid-
detine ne ad verilir? Şemada hangi duyum eşiğine ör-
nekler verilmiştir?

2. Duyu organları aracılığı ile organizmanın iç ve dış 
uyarıcıları olmasına ne ad verilir?

Bilgi Notu

DUYUSAL EŞİK
Organizmanın bir uyarıcıyı fark etme-

ye başladığı noktaya duyusal eşik denir. 
Organizma belli şiddetteki uyarıcıları ala-
bilir. Her uyarıcı, duyum meydana getire-
bilecek şiddette değildir. Örneğin sesin 
titreşimi saniyede 20’den az, 20.000’den 
çok olduğu zaman duyamayız. Duyumla-
nabilen en hafif uyarıcılar sınırı alt duyum 
eşiği ya da mutlak eşik; duyumlanabilen 
en yüksek uyarıcılar sınırı üst duyum eşi-
ğidir. Bu eşiklerin altındaki ve üstündeki 
uyarıcılar organizma tarafından alınamaz. 
İki uyarıcı arasındaki farkı ayırt edebildi-
ğimiz eşik, farklılaşma eşiğidir. Örneğin 
iki sesi birbirinden ayırabileceğimiz en 
küçük fark ya da iki ağırlıktan hangisinin 
daha ağır olduğunu bilebileceğimiz nokta 
farklılaşma eşiğidir.
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    1. ETKİNLİK
Yandaki bilgi notundan da yararla-

narak 79. sayfadaki soruları yanıtlayınız.

Robinson Crusoe (Rabinsın Kuruzo), bin-
diği gemi Güney Afrika sahillerine yakın bir 
yerde battığında hayatta kalan tek kişidir. Bir 
adaya sığınır. Yanında yalnızca bir bıçak ve 
pipo vardır. Adada hiç kimse yoktur. Bir sal 
yapar ve batan gemisinden kullanabileceği 
eşyaları adaya taşır. Daha sonra kendine bir 
kulübe inşa eder. Yaban keçileri ile beslen-
mektedir. Gemiden getirdiği mısırları eker fa-
kat mevsim uygun olmadığından hiçbiri ürün 
vermez. Diktiği ağaçlar da tutmaz. Adadan 
ayrılmak için büyük bir kayık yapar fakat ka-
yık çok ağır olduğu için denize götüremez. 
Zamanla mısır ekmeyi başarır. Bir de papa-
ğan bulup evcilleştirerek onunla konuşur. 
Gemiden bulduğu mürekkep ve kalemle de 
başından geçenleri yazar. Bu şekilde aradan 
on iki yıl geçer.

Bilgi Notu

AŞIRI VE YETERSİZ UYARILMA

İnsan için uyarılma bir zorunluluktur. Hiçbir iç ya da 
dış uyarıcının etki etmediği, hiçbir uyarımın olmadığı 
durumda yaşamdan söz edilemez. Ortam gürültüsü, 
ışık, insan ilişkileri gibi uyarıcıların bulunmadığı ya da 
azaldığı bir durumda kuruntu, panik, hayal görme gibi 
davranışlar ortaya çıkabilir. Uzun sürede ise zihinsel 
işlevlerde gerileme ve davranış bozuklukları görülebilir. 

Organizmanın normalin altında uyarılmasına ya-
ni normal etkinlikte bulunmasına yetmeyecek kadar 
az uyarıcı almasına yetersiz uyarılma denir. Yetersiz 
uyarılmanın bir nedeni uyarıcıların alt duyum eşiğinin 
altında olmasıdır. Bu durumda uyarım olmaz. Çünkü 
organizma ancak alt ve üst duyum eşiğinin arasındaki 
uyarıcıları alabilir. Yetersiz uyarılmanın ikinci nedeni 
ise toplam uyarıcı miktarının azlığıdır. 

İç ya da dış uyarıcıların, organizmayı normal şiddet 
ve sürenin üzerinde etkilemesi sonucu ortaya çıkan 
duruma aşırı uyarılma denir.

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıda verilen iki olayın nedeninin ne olabileceğini tartışınız.

1. Nüfus artışı, çevre kirlenmesi, kent toplumunun getirdiği yıpra-
tıcı yaşam, kalabalık, iş yaşamındaki yarışmalar insanları huzursuz ve 
gergin hâle getirmektedir. 

2. Araştırmacılar, saat başına iyi ücret ödenen gö-
nüllü denekleri ses geçirmeyen özel bir odada gözleri ve 
kulakları kapalı olarak elleri ve ayakları da dâhil olmak 
üzere bütün vücudu özel bir giysiyle yalıtılmış şekilde 
yatırmışlardır. Bu sırada deneklerin beyin dalgaları ve 
sözlü ifadeleri kaydedilmiştir. Denekler, bu işten iyi para 
kazandıkları hâlde sekiz saat sonra odadan çıkmak is-
temişlerdir. Araştırmacıya hemen dışarı çıkartılmazlarsa 
dayanamayacaklarını söylemişlerdir. Deneklerin bazıları 
ise deneyi en çok üç gün sürdürebilmiş, olmayan şeyle-
ri görmeye ve duymaya başlamışlardır. Hemen hemen 
hepsi düşünme bozuklukları göstermişler, günlerden 
hangi gün olduğunu ve nerede bulunduklarını bileme-
mişlerdir. Sıkıntı, kızgınlık ve gerginlik duymaya başla-
mışlardır.23

H. UYARILMA VE DAVRANIŞ

• Aşırı uyarılma

• Yetersiz uyarılma

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 2. 11: Uzaya giden astronotlar yeter-
siz uyarılma yaşarlar.
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1. Robinson Crusoe, çevreden hangi 
uyarıcıları almaktadır?

2. Robinson Crusoe, çevreden aldığı 
uyarıcıları da almasaydı yani geminin bir 
kamarasında kapalı kalsaydı neler olur-
du?

3. Robinson Crusoe, temel gereksi-
nimlerini karşılamış sayılabilir mi, sayıla-
mazsa yaşamında ne eksiktir?

4. İşitme ve görme kaybı gibi durum-
larda da insanlar Robinson Crusoe’nun 
hissettiklerinin büyük bölümünü hisse-
debilirler mi?

5. Bir konutta insan başına düşen alan 
on metre kareden az olursa bedensel ve 
psikolojik bozuklukların ortaya çıkma 
olasılığı bir kat artar. Bunun nedeni ne 
olabilir?

6. Uzun süre aşırı kalabalık ya da çok 
gürültülü bir ortamda kaldığınızda neler 
hissedersiniz?

Kişinin, uzun süre çok gürültülü bir ortamda ya da 
çok kalabalık bir yerde bulunması, sürekli bir yerinin 
ağrıması aşırı uyarılmaya neden olur. Aşırı uyarılma, or-
ganizmada huzursuzluğa ve gerginliğe yol açar. Orga-
nizma, bu durumdan kurtulmak için direnir. Aşırı uyarıl-
ma uzun sürerse organizma direnme gücünü yitirir ve 
hiç tepki göstermez olur.

Karikatür 2. 12: Martin Hollis 

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda verilen örneklerin hangilerinin aşırı, hangilerinin yetersiz uyarılmayla ilgili ol-

duğunu “x” işareti koyarak gösteriniz.

Örnekler Aşırı Uyarılma Yetersiz Uyarılma

Sevilen bir kişinin kaybı

Uzun süre soğukta kalmak

Öğrencinin kapasitesinin üzerinde ders çalışması

Alışık olmayan birinin uzun süre yürümesi

Bozulan asansörde kalmak

Büyük bir kentte yaşamak

Uzun süre aç kalmak

Bütün gün evde yalnız olmak

Uzun süre karanlıkta kalmak.

Uzun süre yüksek sesli müzik dinlemek.
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz, bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Adam, ormanda kamp kurmayı çok sever, bunu her 
hafta sonu yapar. Bir gün eşi de onunla gelir, çadırlarını 
kurup yemeklerini yiyerek çadıra girip yatarlar. Çadırda 
yatmaya eşi gibi alışkın olmadığı için huzursuz uyuyan 
kadın, bir süre sonra yattığı yerden doğrulur ve eşini 
uyandırır. Uyku sersemi olan adam biraz da kızgın ne 
olduğunu sorar. Eşi, “Yukarı bak ve bana ne gördü-
ğünü söyle.” der. Adam gökyüzüne bakar ve “Bunun 
için mi uyandırdın beni? Yıldızlar görüyorum, yüzlerce.” 
diye yanıtlar. Kadın ısrarla “Peki, bu sana ne gösteri-
yor?” diye sorar. Adam sabrının son damlasını kullana-
rak söylenir: “Evrenin sonsuzluğunu ve onun yanında 
önemsizliğimizi görüyorum. Yıldızların konumuna baka-
rak saatin üç olduğunu görüyorum. Yarın havanın çok 
güzel olacağını görüyorum. Sana ne gösteriyor peki?” 
Adamın aldığı yanıt “Çadırımızı çalmışlar canım.” olur. 

1. Çadırın olmadığını neden adam değil de eşi 
fark edebilmiştir?

2. Bir daha kampa gidip duyduğu ilk tıkırtı ile 
uyandığında kadının aklına gelen şey sizce ne olur?

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıda nokta imiyle verilen örnekleri okuyarak bu olayların 

açıklamasının ne olabileceğini tartışınız.

• Her gün sürdüğünüz parfümün kokusunu artık almazsınız, arı sokmasına karşı alerjiniz varsa arı 
vızıltısını herkesten önce duyarsınız. 

• Bir deney hayvanına her gün ağrı veren bir uyarıcı uygulanırsa bir süre sonra ağrı vermeyen bir 
uyarıcı da ilkine verilen tepkinin aynısına yol açar. 

I. ALIŞMA VE DUYARLILAŞMA

• Alışma

• Duyarlılaşma

TEMEL KAVRAMLAR

Bilgi Notu

ALIŞMA VE DUYARLILAŞMA

Sürekli olarak uyarılan duyu organı, uya-
rıcının şiddetinde ya da özelliğinde bir de-
ğişiklik olmazsa duyarlılığını kaybeder. Bu-
na alışma adı verilir. Alışma uyarıcı etkisinin 
giderek azalmasını ve bu uyarıcıya karşı or-
taya çıkan davranışın giderek zayıflamasını 
veya zamanla ortadan kalkmasını kapsar. 
Organizmanın alıştığı bir uyarıcının şidde-
tinde ya da özelliğinde bir değişiklik oldu-
ğunda ona karşı normal durumdakinden 
daha duyarlı hâle gelmesi ise duyarlılaş-
madır. Duyarlılaşmada daha önce etkili ol-
mayan düşük uyarıcı şiddetlerinin etkili hâle 
gelmesi söz konusudur. Kısaca tekrarlanan 
uyarıcıya karşı ortaya çıkan davranış gide-
rek kuvvetlenir. Alışma  ve duyarlılaşmadaki 
ortak öge uyarıcıların tekrarlanmasıdır.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda verilen örneklerden hangisinde alışma, hangisinde duyarlılaşma olduğunu 

belirleyerek ilgili satıra x işaretini koyunuz. Siz de benzer örnekler veriniz.

Örnekler Duyarlılaşma Alışma

Boyacılık yapan birinin yeni çıkan boya reklamını herkesten önce duyması

Hava alanında çalışan kişinin artık uçak sesini duymaması

Güzel giyinen bir kadının bir gazetedeki moda haberini hemen algılaması

Sürekli çalışan buzdolabının sesinin artık duyulmaması
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Ay, ufuk çizgisine yakınken daha büyük, yükseldiğinde daha kü-
çük algılanır. Oysa büyüklüğü hep aynıdır. Bu olayın nedeni ne ola-
bilir? Tartışınız. 

2. Dinlemek ile işitmek arasında ne fark vardır? Düşününüz.

3. “Eşyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz.”24 diyen İmmanuel Kant (İmanuel Kant), 
bu sözüyle neyi anlatmak istemiştir?

4. Pencerenin önünde durduğunuzda bunun gözünüzün ağ tabakasına düşen imgesi dikdörtgen 
şeklindedir. Yandan baktığınızda ise imge bir yamuk şeklini alır. Ancak siz pencereyi her iki koşulda 
da dikdörtgen olarak görmeye devam edersiniz. Bunun nedeni ne olabilir?

5. Kolumuzun üzerinden gelen bir dizi basınç duyumu böcek olarak algılanır. Uzaktan gelen sire-
ne benzeyen bir ses, yaklaşan bir cankurtaran olarak algılanır. Bu durum, algının hangi özelliğini 
gösterir?

B. Doğru açıdan bakıldığında göze üç boyutlu yanılgısı yaşatan ve kaldırımda bir havuz olduğunu 
düşündüren kaldırım tablolarının ressamı, aynı zamanda bir mimar olan sanatçı Kurt Wenner’dır. (Kurt 
Venır). Kaldırımda olmayan bu havuzu gerçekmiş gibi algılamamızın nedeninin ne olabileceğini tahmin 
ediniz.

İ. ALGI

• Algı

• Algılama

• Nesne algılama

• Algıda değişmezlik

• Derinlik algısı

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 2. 5: Kurt Wenner
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    2. ETKİNLİK
Sonraki sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak resimleri değerlendiriniz.

    1. ETKİNLİK
Yandaki bilgi notundan da yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dört bacaklı, iri, hortumu olan bir 
hayvan fil; gri, uzanıp giden düzlük yol;  
gökyüzünden  gelen motor sesi uçak ola-
rak algılanır. 

Yukarıdaki örneklerden duyum ve 
algıyla ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?

2. Kar, parlak güneş ışığında da gece 
de beyaz olarak görülür. Bunun nedeni 
ne olabilir?

3. Bir caddenin başından sonuna doğ-
ru bakınız. Caddenin iki tarafındaki bina-
lar, uzakta birbirine yaklaşıyormuş gibi 
görünür. Uzaktaki binalar, yakındakiler-
den daha az ayrıntılıdır. Bu binaların bir 
kısmı diğerlerinin arkasındadır ve bunların 
önüne gelenler daha yakın gibi görünür. 
Bütün bunlar algının hangi özelliklerini 
gösterir? Tartışınız.

Bilgi Notu

ALGI VE NESNE ALGILAMA

Algı, duyu organları tarafından alınan uyarıcıların beyin 
tarafından yorumlanıp anlamlandırılmasıdır. Bu anlamlan-
dırma süreci algılama adını alır. Algı, kendisini oluşturan 
duyumların toplamından daha fazla bir şey ifade eder. 
Tüm algılardaki ortak özellik, duyusal bilginin daima nes-
nelere dönüştürmesidir. İnsanlar sadece duyum ve uya-
rıcı topluluklarını değil, devamlı olarak nesneleri algılarlar.

Nesne algılaması kısmen öğrenmeye dayanır. Kişinin 
nesneleri isimlendirebilmesi ve bunların işlevlerini belir-
tebilmesi kuşkusuz ki öğrenilir. Ancak öğrenmenin yanı 
sıra uyarıcıların nesnelere örgütlenmesi şeklindeki temel 
eğilim, insanların duyu organları ve sinir sistemlerinin do-
ğuştan gelen bir özelliğidir. Nesne algılanmasını içeren 
bu doğal yeteneğe  ilişkin etkenler ve örgütleyici eğilimler 
algıda organizasyon  olarak adlandırılmıştır.

Resim 2. 6: Gündüz ve Gece, Maurits Cornelis Escher Fotoğraf 2. 12: Kaldırım taşları
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Bilgi Notu
DERİNLİK ALGISI

Derinlik algısını yaratan çevresel etkenler şunlardır: 

• Başka eşyanın önünü kapatan şeyler bize daha yakın olarak görünür.

• Bir nesneye yakınsak onu daha aydınlık ve parlak görürüz. Dolayısıyla belirsiz ve üzeri gölgeli 
olan şeyler bize daha uzakmış gibi görünür.

• Paralel olan çizgiler, bizden uzaklaştıkça birbirine yaklaşıyormuş gibi görünür.

Üç boyutluluğun diğer bir nedeni olan gözün yapısal özellikleri şunlardır:

• Her iki gözün merceği de yakın bir cisme bakarken yassılaşır. Bu şişkinleşme ve yassılaşma 
beyne ulaştığında insan, cisimlerin yakınlığı ve uzaklığına ait bir fikir edinir.

• Uzak cisimlere bakarken iki gözün bakışları birbirine paraleldir. Yakın cisimlere bakarken iki gö-
zün bakış doğrultusu birbirine yaklaşır. Aradaki açı nedeniyle cismin yakınlığı ve uzaklığı hakkında 
bir fikir ediniriz.

• Derinlik algısının gözden kaynaklanan nedeni iki göze sahip olmamızdır. İki gözle ayrı açılardan 
alınan görüntüler, beynin görme merkezinde birleştiği zaman bunların ayrı açılardan alınmaları nede-
niyle farklı olmaları nesnenin üç boyutlu görünmesini sağlar.

    3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları yandaki bilgi notundan da yararlanarak yanıtlayınız.

1. Bir arabayı yakında da uzakta da olsa aynı bü-
yüklükte algılarız. Sınıfımızdaki tahtanın ışıkta kalan 
yakınına renginin daha farklı görünmesi gerektiği 
hâlde onu aynı renkte algılamayı sürdürürüz. Yuvar-
lak bir sehpa, farklı bir açıdan elips biçiminde gö-
ründüğü hâlde onu yuvarlak olarak algılarız. Alınan 
duyumlar değişik olmasına rağmen böyle algıla-
mamızın nedeni ne olabilir?

2. “Çocuk, hamurdan bebek yaptı.” cümlesi dört 
sözcükten oluşmaktadır. Cümledeki sözcüklerin 
yerlerini değiştirerek iki farklı cümle oluşturu-
nuz. Bunlardaki şeklin ve zeminin ne olduğunu 
söyleyiniz. 

3. Bir tabağa üstten ve yandan baktığınızda 
nasıl algılarsınız? Tabak her iki durumda da yu-
varlak mı görünmelidir? 

4. Bir arkadaşınızın boyu, arkadaşınız size ya-
kınken de uzaktayken de aynı mı görünür? Aslın-
da nasıl görünmesi gerekir?

5. Sarı saçlı bir arkadaşınızın saçları loş ışıkta 
da güneş ışığında da aynı mı görünür? Oysa nasıl 
görünmesi gerekir?

Bilgi Notu

ALGIDA DEĞİŞMEZLİKLER

Daha önce çeşitli özellikleriyle tanınan nes-
nelerin değişik durumlarda algılarının aynı kal-
ması özelliğine algının değişmezlik özelliği 
denir. Algının değişmezlik özelliği şekil, bü-
yüklük ve parlaklık (renk) değişmezliği şeklin-
de görülür. 

Şekil değişmezliği: Ne olduğunu bildiğimiz 
bir nesnenin şeklinin bakış açımız ne olursa ol-
sun hep aynı algılanmasına algının şekil değiş-
mezliği denir. 

Büyüklük değişmezliği: Daha önce algı-
lanan nesnelerin hep aynı büyüklükte algılan-
masına algının büyüklük değişmezliği özelliği 
denir. 

Parlaklık (renk) değişmezliği: Daha önce 
algılanan nesnelerin renklerinin algı düzeyinde 
değişmemesine algının parlaklık değişmezliği 
denir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Suya batırılmış bir çubuğa bakınız. Çubuğun suya batış nokta-
sından itibaren kırık görünmesinin nedeni ne olabilir? 

2. Yarım dakika kadar kırmızı boyalı bir kartona ya da kırmızı kumaşa baktıktan sonra gözlerinizi 
kapatarak ne gördüğünüzü söyleyiniz.  Gözlerinizi açıp beyaz bir duvara bakın ne görüyorsunuz, 
bunun nedeni ne olabilir?

3. Kokarcanın kokusunu biliyorsak bir kokarca resmi bu kokunun zihnimizde tekrar canlanmasına 
yol açar. O anda koku olmadığı hâlde bunu canlı olarak yaşarız. Bu olay sizce nasıl gerçekleşir?

J. ALGIYI ETKİLEYEN ETKENLER

• Algı yanılsaması

• İllüzyon (yanılsama)

• Algıda organizasyon

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK

Şekil 2. 2, şekil 2. 3, şekil 2. 4 ve resim 2. 7’yi inceleyiniz. Bu şe-
killer ve resimle ilgili soruları sayfa 85’teki bilgi notundan da yarar-
lanarak yanıtlayınız.

1. Yandaki şekle baktığınızda ilk kısımdaki pembe alanı 
bir cisme benzemediği hâlde neden şekil gibi görüyorsunuz?

2. İkinci kısma baktığınızda neler görüyorsunuz? Bunun 
nedeni ne olabilir?

              Şekil 2. 3

3. Yukarıdaki şekil 2. 3 a’ya baktığınızda neden öncelikle üç çift çizgi görüyorsunuz? 

4. Şekil 2. 3 b’de birbirinin üzerinde iki üçgen görmenizin nedeni ne olabilir? Boş daireleri ka-
ralarsanız ne görürsünüz?

5. Şekil 2. 3 c’deki noktaları birbirleriyle dikey açı hâlinde birleşen dört çizgi olarak mı yoksa 
başka türlü mü görüyorsunuz?

               Şekil 2. 4

6. Şekil 2. 4’teki siyah lekelerin ne olduğunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?

Şekil 2. 2
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Resim 2. 7

a b c

Resim 2.7 a’da portakal mı yoksa mandalinalar mı daha yakın görünmektedir?
Resim 2.7 b’de AC ve AB noktalarını birleştiren çizgilerden hangisi daha uzundur? Yoksa bun-

lar eşit midir?
Resim 2.7 c’de birbirine paralel olan çizgiler nasıl görünmektedir?
Resim 2.7 c’de sarı çizgilerden hangisi daha uzun görünmektedir? Gerçekte böyle midir? Böy-

le algılanmasının nedeni ne olabilir?

Bilgi Notu
ALGIDA ORGANİZASYON

Uyarıcıların, dolayısıyla duyumların örgütlenerek anlamlı bütünler hâline getirilmesi özelliğine algıda 
organizasyon denir. Nesneyi bütün olarak algılama, kısmen doğuştan gelen örgütleyici eğilimlerle yapı-
lır. Bu eğilimler; bir zemin üzerinde bir şekil algılama eğilimi, gruplama eğilimi ve tamamlama eğilimidir.

Figür - fon (şekil - zemin) ilişkisi: İnsanların nesne algılamalarındaki başlıca örgütleyici eğilimi, 
şekil ve zeminin birbirinden ayrılmasına ilişkindir. Bu eğilim, nesnelerin zemine göre daha önde ve 
zeminden yüksekteymiş gibi görülmelerine neden olur. 

Gruplama: Yakınlık, benzerlik, simetri, süreklilik gibi özellikler gruplayarak algılamamızı sağlar. 
Birbirine yakın, benzer, simetrik, sürekli ve zıt olan uyarıcılar bir bütün olarak algılanır.

Tamamlama: Uyarıcıdaki eksikliklerin tamamlanarak örgütlenmesi ve böylece kopuk parçalar 
yerine bütünün algılanmasına algının tamamlama özelliği denir.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve bilgi notundan yararlanarak soruları yanıtlayınız.

• Resimde kaç at görüyorsunuz?

Resim 2. 8: Yanılsama, Octavio Ocampo

• Uyarıcıları neden ilk bakışta farklı algılıyorsunuz?

• Şekildeki çizgiler paralel midir?

• Hangi şekil daha büyüktür?
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Bilgi Notu
 İLLÜZYON

Algılama, duyumların yorumlanıp anlamlı hâle getirilmesi sürecidir. Bu süreçte hem yorumlama 
hataları yapılabilir hem de uyarıcı olmadığı hâlde sanki varmış gibi algılar oluşabilir. İşte bu tür du-
rumlara algı yanılması diyoruz.

İllüzyon (yanılsama), duyumların zihinde yanlış olarak yorumlanmasına denir. Uyarıcıların nitelik-
leri, duyu organlarının özellikleri, geçmiş yaşantılar, duyumlar, heyecanlar, arzular, korku ve kaygılar 
gibi etkenler yanılsamaya yol açar. Yanılsamalar, nedenlerine göre fiziksel, fizyolojik ve psikolojik ya-
nılsamalar olarak ayrılır. Fiziksel yanılsamalar, fiziksel koşullara dayalı olarak ortaya çıkar. Fizyolojik 
yanılsamalar, duyu organlarının neden olduğu yanılsamalardır. Fizyolojik ve fiziki nedenlerle ortaya 
çıkan yanılsamalar, her bireyde aynı biçimde meydana gelir. Psikolojik yanılsamalar, her bireyde 
farklı biçimlerde ortaya çıkar. Psikolojik yanılsamalar üzerinde ortam, geçmiş yaşantılar, duygular, 
heyecanlar, güçlü istekler, korku ve kaygılar gibi türlü öznel faktörler etkilidir.

Uzmandan Dinleyelim
Sınıfınıza gelen bir uzmanı (ressam, mimar, müzisyen ya da reklamcı) dikkatle ve not 

tutarak dinleyiniz. Konuşmasını bitirince algıyla ilgili sormak istediklerinizi ona sorunuz. 
Dersten sonra kitabınızın arka kısmındaki “dinledim ve öğrendim formu”nu doldurunuz. 

    3. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki resim 2.9’u inceleyiniz ve yan sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak bununla 

ilgili soruları yanıtlayınız.

1. Resimlerden alttakini kapatarak üsttekini bir arkadaşınıza gösteriniz ve ne olduklarını söylemesini 
isteyiniz. En son resmi ne olarak göreceğine dikkat ediniz. 

2. Bir başka arkadaşınıza üsttekini kapatarak alttaki resmi gösteriniz. En son resmin ne olduğunu 
söyleyeceğine dikkat ediniz. Sizce bu olayın nedeni algının hangi özelliği olabilir? Tartışınız. 

Resim 2. 9
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B. Karikatürü ve şekli inceleyiniz. Bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.
1. Şekilde gördüğünüz iki çizgi birbirine eşit görünmekte mi-

dir? Nedenini söyleyiniz.

2. Hangi büyüklükte olursa olsun bir şeklin üçgen olduğunun 
söylenmesinin nedeni nedir?

3. Sinemada bir resmin hareket hâlinde görülebilmesi için aynı ha-
reketin çeşitli aşamalarının ayrı ayrı görüntülenmesi ve hızla perdeye 
yansıtılması gerekir. Bireyin bu ayrı ayrı görüntüleri hareketli olarak algılamasının nedeni nedir?

4. Size çok güzel gelen, kültürümüzün bir parçası olan halk türkülerini bir Avrupalının böyle 
algılamamasının nedeni nedir?

5. Uçağın ne olduğunu bilmiyorsanız gökyüzünde hareket hâlinde olan bir cismi uçak olarak 
algılamanız mümkün müdür? Nedenini söyleyiniz.

6. Hayvanlarla birlikte yaşamış bir kişi ile hiç yakınlığı olma-
mış bir kişi yolda gördüğü bir köpek yavrusu karşısında neler 
hisseder?

7. Karikatürde algıyı etkileyen hangi etken üzerinde durul-
muştur?

8. Neden neşeli ve keyifsiz olduğumuz zamanlarda bize ya-
pılan şakaları farklı karşılarız?

9. Aç ve tok öğrencilere aydınlatılmış bir buzlu camın arkasın-
dan bazı eşyaların gölgeleri gösterilip ne oldukları sorulsa aç öğ-
rencilerin daha çok yiyecek maddelerinin adını söyledikleri gözle-
nir. Bunun nedeni nedir?

10. Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlardan hareketle algıyı 
etkileyen olaylar hakkında hangi sonuca ulaşabilirsiniz?

NEYSE...

ÖZEL BİR ŞEY

İSTEMİYORUM

DEMİŞTİM...

Karikatür 2. 13: Selçuk Erdem

Bilgi Notu
ALGIYI ETKİLEYEN DIŞ VE İÇ ETMENLER

Algı üzerinde dış ve iç etmenler etkilidir. Dış etmenler, fiziksel ve toplumsal çevrede bulunan ve 
bizi etkileyen uyarıcılardır. İç etmenlerse dışarıdan gelen ve duyusal verileri işleyiş tarzımızla ilgili olan 
psikolojik süreçlerdir.

Dış etmenler: Tüm yaşamımız, bir zaman ve uzay ortamı içinde oluşur. Bu ortamda bulunan çe-
şitli uyarıcılar nesnelerin algılanışını etkiler. Böylece nesneler olduklarından farklı biçimde algılanabilir. 

İçinde yaşadığımız toplumsal çevre, bu çevredeki değişiklikler ve kültür de algılar üzerinde etkili-
dir. Örneğin elle bulaşık yıkamaya alışkın bir kişi, işini son derece kolaylaştıracak olan bulaşık maki-
nesini lüks ve gereksiz bir alet olarak algılayabilir. 

İç etmenler: İnsan zihninin genelleme, tamamlama, çevreden ve gözün yapısından gelen etken-
leri birleştirip algılanma ve değerlendirebilme özelliği, geçmiş yaşantılar, kişilik ve beklenti farklılıkları, 
ihtiyaç ve güdüler algıyı yakından etkiler. Örneğin botanik bahçesini gezen bahçe tasarımcı hemen 
bütün bitki çeşitlerini algılar. Mağaza vitrinine bakan kız ve erkekler farklı şeyler algılarlar. Aç bir insan 
yemek kokularını hemen algılar.

Algı üzerinde dikkatin de rolü vardır. Şiddetli, büyük, aniden ortaya çıkan, hareket eden, yinele-
nen, birey için önemli olan uyarıcılar dikkati çeker ve öncelikle algılanır. Örneğin birey birini arıyorsa 
kalabalıkta onu öncelikle algılar. Bunda algının seçicilik özelliğinin de rolü vardır.

Şekil 2. 5
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    4. ETKİNLİK
Yandaki bilgi notundan da ya-

rarlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yolda sağa sapmamız gerektiği-
ni gösteren trafik işaretini görürsek sa-
ğa gideriz. Bunu görmezsek yolumuza 
devam ederiz. Ancak yolun yanlış oldu-
ğunu anlarsak geri döneriz. Bir paketin 
ağır olduğunu anlarsak bunu iki elimizle 
kaldırırız, aksi hâlde tek elimizi kullanı-
rız. Bütün bunları yapabilmek için ne-
lere gereksinim duyarız? Açıklayınız.

2. Bir iskemleye baktığımızda görsel 
sistemimiz önce dikey ve yatay çizgiler 
gibi özellikleri seçer. Bu çizgiler birle-
şerek biçime dönüşür. Bacağı, oturma 
yeri, yaslanma yeri olarak iskemle algı-
lanır. Bu işlemde çevreden alınan du-
yusal veriler nelerdir ve bu bilgi biliş 
düzleminde algıya nasıl dönüşmüş-
tür?

Bilgi Notu

DUYUM VE ALGI

Öğrenirken ve düşünürken kullandığımız bilgiyi dış dün-
yadan alırız. Bu bilgiyi duyum ve algı olmak üzere iki düzey-
de işleriz. Duyum; bir ışığın parlaklığı, çayın sıcaklığı veya 
elimiz yandığında duyduğumuz acı gibi daha basit yaşan-
tıları içerir. Günlük yaşamımızda duyumlarımızı sürekli ola-
rak yorumlar, anlamlı hâle getiririz. Duyu organlarının beyne 
ilettikleri duyumlar basittir. Oysa algılama, geçmiş öğrenme 
ve deneyimlerimizin de işin içine girdiği son derece karma-
şık, bilinçli bir süreçtir. 

Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu durum-
dan beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, diğer duyu organ-
larından gelen başka duyumları, toplumsal ve kültürel et-
kenleri hesaba katar. Görüldüğü gibi algılama olayı beyinde 
meydana gelir ama algılamanın olması için duyu organın-
dan gelen etkiler beyne ulaşmalıdır. O hâlde, duyumlar 
başlı başına bir yaşantı olmayıp bir yaşantının, yani algıla-
manın meydana gelmesini sağlayan fizyolojik oluşumlardır. 
Örneğin derste dikkatiniz dağıldığında öğretmeninizin sesi 
duyum düzeyinde kalır. Bilinçli olan, algılama ve anlamlan-
dırma aşamasına geçemez. Böyle bir durumda derste olup 
olmamanızın önemi yoktur. Duyduklarınızı anlamaz ve ba-
şarısız olursunuz.

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki kavram haritasını uygun sözcüklerle tamamlayınız.

FİZİKSEL 
ÇEVRE

ALGI

KİŞİLİK

İÇ ETMENLER

DUYUMUYARICI
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. Bir amacınızı gerçekleştirirken örneğin uykuya dalarken 
kendinizi gözlemleyiniz. Bu amacınızı gerçekleştirmek için han-
gi aşamalardan geçtiğinizi söyleyiniz.

2. Geleceğe yönelik gerçekleştirmek istediğiniz amaçları-
nızın neler olduğunu ve bunlara yönelmenizi sağlayan sizden 
ve çevreden kaynaklanan etkenleri söyleyiniz. 

3. Ödül vermek öğrencilerin olumlu davranışları için is-
teklendirilmesini ve güdülenmesini kolaylaştırır. Öğren-
cinin konuya ilgi duyması açısından yararlıdır. Davranış-
ların ödülle onaylanması, bireyin olumlu bir benlik algısı 
oluşturmasını ve sağlıklı bir kişilik örüntüsü geliştirme-
sini kolaylaştırır. Ödül vermenin sakıncaları nelerdir? 
Bu sakıncaları örnekler vererek açıklamaya çalışınız.

4. “Bir kişi, ortalama olarak fizyolojik gereksinimleri-
nin % 85’ini, güvenlik gereksinimlerinin % 70’ini, sosyal 
gereksinimlerinin % 50’sini, saygı görme gereksinimle-
rinin % 40’ını ve kendini gerçekleştirme gereksinimleri-
nin % 10’unu tatmin etmiş olabilir.”25 sözüne katılıyor 
musunuz? Nedenini belirtiniz.

K. GÜDÜLENMEYİ ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER

• İhtiyaç

• Ödül ve ceza

• Dürtü

• Güdü (motiv)

• Güdülenme (motivasyon)

• Uyarıcı kaynaklı güdüler

• Sosyal güdüler

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 2. 13: TÜBİTAK ödül töreninden bir 
görünüm

    1. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki şemayı 90. sayfanın başında ve-

rilen “Güdülenme Süreci” adlı bilgi notundan da yararla-
narak tamamlayınız.

B. Yandaki karikatürü şemaya göre değerlendiriniz.

İhtiyaç

.......................... ..........................

.......................... ..................................

Şema 2. 6: Güdülenme süreci

Karikatür 2. 14: Kasım Özkan

HAVALAR
ISININCA BİR AĞAÇ ALIP 

SENİ YENİDEN YAPACAĞIM 
PİNOKYO. SÖZ VALLA AKLINDAN BİLE

GEÇİRME...
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Bilgi Notu

GÜDÜLENME SÜRECİ

İhtiyaç, organizmanın yaşaması için gereken maddi ve manevi gerekliliklerin bir ya da birkaçının 
eksikliğinin duyulmasıdır. İhtiyaçların karşılanamaması durumunda organizmanın dengesi bozulur. 

İhtiyaçların karşılanması için organizmada oluşan güce dürtü denir. İhtiyaç ortaya çıktığı anda 
organizmanın fizyolojik ya da ruhsal dengesi değişir ve bir iç gerilim doğar. Bu durum, onu çeşitli 
davranışlara, tepkilere yöneltir. 

Dürtü ve ihtiyaç kavramları karıştırılmamalıdır. Örneğin belirli bir açlık süresinden sonra besin ihti-
yacı artar. Oysa organizmadaki gerilim, açlık dürtüsü ya da kısaca açlık hissi azalır ve bir süre sonra 
yok olur. Bu da bize dürtünün ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını ama ihtiyaçla aynı şey olmadığını gös-
terir. İhtiyaç sürdüğü hâlde dürtü ortadan kalkabilir.

Organizmanın bir ihtiyacını gidermek için onu dürtü yönünde harekete geçiren eğilime motiv ya 
da güdü denir. Güdü sonucu bir davranış ortaya konur. Bu da yiyecek arama davranışıdır. İhtiyaç 
karşılandığında organizma doyuma ulaşır ve rahatlama oluşur. İhtiyaç, dürtü, güdü, davranış ve do-
yum sürecinin tümüne güdülenme (motivasyon) denir. Güdülenme üzerinde fizyolojik ve psikolojik 
sağlık için duyulan nesnel gereksinimlerin; kendimiz için iyi ya da yararlı gördüğümüz, kazanmaya 
çalıştığımız değerlerin; amaç, niyet ve duygularımızın etkisi vardır. 

    2. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki fıkrayı ve fıkranın altındaki bilgi notunu okuyunuz. Fıkranın sonunda istenen de-

ğerlendirmeyi yapınız.

Nasrettin Hoca, oğlunun eline bir testi tutuşturup çeşmeden su getirmesini istemiş. Çocuk dışarı 
çıkarken de ensesine bir tokat atıp “Testiyi kırma ha!” diye öğüt vermiş. Bunu gören komşulardan biri, 
“Hocam, henüz testiyi kırmadan niye tokat atıyorsun yavrucağıza?” demiş. Hoca cevap vermiş: “Testiyi 
kırdıktan sonra neye yarar be birader?” Nasrettin Hoca’nın davranışını cezanın olumlu ve olumsuz 
yönlerini göz önüne alarak değerlendiriniz. 

Bilgi Notu

ÖDÜL VE CEZA

Pekiştirme, bir davranımın kuvvetlendirilmesidir. Pekiştireç, bir davranımı kuvvetlendiren ya da 
ortaya çıkma olasılığını artıran herhangi bir uyarıcıdır. Pekiştireçleri iki gruba ayırabiliriz: olumlu ve 
olumsuz pekiştireçler. Olumlu pekiştireçler, davranımın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılar-
dır. Aç insana yiyecek, susuz insana su, olumlu davranışlara övgü bu pekiştireçlere örnek verilebilir. 

Olumlu pekiştireç kavramıyla ödül kavramı eş anlamlı olarak kullanılabilir. Fakat ceza kavramı, 
olumsuz pekiştireç kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılamaz. Çünkü ceza, istenmeyen davranışın 
ortadan kaldırılması, olumsuz pekiştireç ise istenen davranışın ortaya çıkma olasılığını artırma ama-
cına yöneliktir. Örneğin evin köpeğine ev eşyasına zarar verdiği için o gün yiyecek vermemek, isten-
meyen davranışa verilen cezadır ve o davranışın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Oysa aynı köpeğin 
mutfağa girmemeyi öğrenmesi için mutfak kapısına her geldiğinde şiddetli bir gürültü duymasının 
sağlanması olumsuz pekiştireç kullanmaktır ve mutfağa girmeme davranışının yapılmasını sağlar.
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    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları arka sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak yanıtlayınız.

1. Dengelenmenin anlamını kitabınızın arka kısmındaki sözlükten öğrenerek organizmanın fiz-
yolojik dengesini nasıl koruduğunu, bunun için hangi davranışlarda bulunulması gerektiğini tar-
tışınız. 

2. Bir maymun belirli bir süre için dar bir alanda tutulmuş ve sonra da bir tekerleği döndürmesi için 
geniş bir alana bırakılmıştır. Hayvanın kapalı tutulma süresi uzadıkça tekerleği döndürme süresi de uza-
mıştır. Deneklerin tekerleği döndürme olanağını elde etmeleri için bir manivelaya basmaları gerektiğinde 
bunu aç oldukları zamanki kadar çabuk öğrendikleri gözlenmiştir.27

Sizce bu davranışların nedeni nedir? Tartışınız.

3. Ayakta durmaya hazır olacak kadar olgunlaşmış bir bebeği izlersek bu konuda aşırı çaba sarf etti-
ğini görürüz. Bebek, bunu yaptığı zaman çok hoşlanır, güler, sevinç çığlıkları atar ve seyredildiğini bilse 
de bilmese de davranışları değişmez. Çünkü bebeğin güçlü bir ayakta durma isteği vardır.

Bebeğin davranışının kökeninde hangi güdü bulunmaktadır? Nedenini açıklayarak siz de uya-
rıcı kaynaklı güdülere birer örnek veriniz.

B. Aşağıdaki metinde anlatılan deneyi okuyarak ve şemayı inceleyerek bununla ilgili soruları yanıtla-
yınız.

Yapılan bir deneyde şempanzelere bir makineye poker fişi koyarak üzüm elde etmeleri öğretilir. Böy-
lece poker fişinin olumlu bir hedef olarak değeri de öğretilmiş olur. Bu öğrenme işleminde şempanze, 
fişi elde etmek için ağır kutuları çekmek zorunda kalmıştır. Hayvan bu işi para karşılığı çalışır gibi yapar 
ve fişleri daha sonraki kullanımları için biriktirmeye başlar. Deneyci şempanzeye yiyecek elde etmek için 
kırmızı, su için mavi, kafesten çıkıp dolaşmak için beyaz fiş kullanmayı da öğretir.26

1. Deneyde ve şemada öğrenme için ödülden mi yoksa cezadan mı yararlanılmıştır?
2. Bu tür öğrenmelere yaşamınızdan örnekler veriniz. 

C. Aşağıda verilen açıklamalardan ve “Ödül ve Ceza” adlı bilgi notundan da yararlanarak olumsuz 
pekiştirmeyi tanımlayınız.

Şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığı yapan otobüslere takılan hız kayıt ve kontrolü sağlayan cihaz, 
taşıt 90 km hızı geçince sesli uyarı vermeye başlamaktadır. Aynı şekilde yeni model taşıtlarda emniyet 
kemeri bağlanmadığı sürece giderek şiddetli artan bir ses sürücüyü rahatsız etmektedir. Sürücüler ra-
hatsızlık veren bu sesten kurtulmak için belirlenen hız sınırına uymayı ve kemer bağlamayı öğrenmek-
tedirler.

Bir farenin bir düğmeye 
basması gibi bir eylemin...

...eylemin tekrarlanmasını 
teşvik eder ve davranış 
gösterme olasılığının 
artmasına neden olur.

sonuçları vardır.
Örneğin yiyecek

verilmesi...
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    4. ETKİNLİK
Aşağıdaki deneyi okuyarak grafiği inceleyiniz. Yandaki bilgi notundan ve grafik 2. 1’den yararla-

narak soruları yanıtlayınız.

Halka fırlatma oyununda halka, belirli bir uzaklıktaki direğe fırlatılarak geçirilmeye çalışılır. Her kişinin 
kendi uzaklığını 1 ile 15 metre arasında seçme hakkı vardır. Başarı güdüsünü ortaya çıkarmak için de-
neyciler, üniversite öğrencilerinden oluşan bir gruptaki her deneğe “Senin ne kadar başarılı olduğunu 
görelim.” demişlerdir. Diğer denekler de oyunu seyretmişlerdir. Gözlenen şey kişinin hangi uzaklığı se-
çeceğidir. Bu deneyin sonucu 93. sayfada verilmiştir.28

Bilgi Notu

SOSYAL GÜDÜLER

Öğrenilmiş/sosyal güdüler, benliğin savunulmasıyla ve başka kişilerle ilgilidir. Bunların çoğu öğre-
nilmiş, küçük bir kısmı ise öğrenilmemiştir. Örneğin sosyal onay, kendi hakkında olumlu düşünülmesi 
isteği, başarı gereksinimi, başarısızlık korkusu vb. öğrenilmiş sosyal güdülerdir. Sevme gereksinimi, 
başkalarıyla birlikte olma ise öğrenilmemiştir.

Sosyal güdüler, fizyolojik güdülerden ne daha zayıf ne de daha az önemlidir. Hatta zamanla güç-
lenip fizyolojik güdülerden daha önemli hâle bile gelebilir. 

Sosyal güdüler o kadar karmaşıktır ki bazen aynı güdünün farklı davranışlara yol açtığı görülür. 
Farklı toplumsal güdüler aynı davranışlara da yol açabilir.

Ön Çalışma Görevi
Kendini gerçekleştirmiş bir kişinin hangi özellikleri taşıdığını araştırınız. Bu özelliklere sahip 

olduğunu düşündüğünüz kişilerden birinin yaşam öyküsünü öğreniniz ve bu konuda bir sunu ha-
zırlayınız.

Bilgi Notu

DÜRTÜLER VE UYARICI KAYNAKLI GÜDÜLER

Güdüler; fizyolojik, toplumsal ve psikolojik güdüler diye sınıflandırılabilir.

Fizyolojik güdüler, fizyolojik gereksinimlerden kaynaklanır. Bunlar, tüm canlılarda bulundukları 
için evrensel, birçok toplumsal ve psikolojik güdünün temelini oluşturdukları için de birincildir. Fizyo-
lojik güdüler; öğrenilmemiş, doğuştan var olan güdülerdir. Bunlar iç dürtüler adını da alır. Başlıcaları: 
açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, uyku, hareket gibi iç dürtülerdir.

Uyarıcı kaynaklı güdüler, dışsal uyarıcılara daha çok bağlı olan, dış dünyayı keşfetmeye ve de-
ğiştirmeye odaklı öğrenilmemiş güdülerdir. Bunların başında araştırma ve merak, kurcalama ve te-
mas etme güdüleri gelir. Araştırma ve merak, dünyayı anlama ve keşfetmeye yönelik, yaratıcılıkla 
ilgili bir güdüdür. Merak düzeyi içinde bulunulan duruma, koşullara ve olaylarla tanışıklık derecesine 
göre değişir. Kurcalama, insanın dokunmanın rahatlığına ulaşma ve nesneleri kurcalama eğilimin-
den kaynaklanır. İnsanın bir nesneyi eline alma, onunla oynama, ona dokunma, hissetme eğilimidir. 
Dokunarak anlama ve sakinleşme gereksinimini karşılar. Temas etme evrensel bir güdüdür. İnsan 
için şefkat, kucaklama ve yakınlık temeldir. Öyle ki yeni doğan bebeklerde bu gereksinimle kilo alma 
arasında ilişki saptanmıştır. Erken doğan bebeklerin kucağa alındıktan sonra daha hızlı kilo aldıkları 
gözlenmiştir.
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    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki durumları, güdülenmiş ve güdülenmemiş davranışların farkını düşünerek değerlen-

diriniz. 

• Bir atı zorla su içmeye götürebilirsiniz ama ona su içiremezsiniz.
• Dinlenmek isteyen birey, sessiz bir yer arar.
• Uzaktaki bir arkadaşını özleyen birey, bir ulaşım aracı bularak özlemini gidermeye çalışır.
• Obez olan kişiler, bu durumdan kurtulmak için çeşitli diyet ürünlerine yönelir.
• Kış başında kışlık giysi fiyatları yükselir.
• Evine hırsız girenler alarm sistemlerinin satışını arttırır.

Bilgi Notu

GÜDÜLENMİŞ VE GÜDÜLENMEMİŞ DAVRANIŞ

Güdülenmiş davranışın güdülenmemiş davranıştan farkları şunlardır:

• Güdülenme sonucu organizmanın etkinliği artar. Bu nedenle de güdülenmiş davranış, güdülen-
memiş davranıştan daha verimlidir.

• Güdülenmiş davranış, belli bir hedefe yönelir. Organizma, ihtiyacı doğrultusunda davranışta bu-
lunur. İhtiyaç ne kadar güçlüyse hedefe yönelen davranış da o derecede güçlüdür. Amaca ulaşmada 
kararlı ve ısrarlı olma güdülenmemiş davranıştakinden fazladır. 

• Güdülenmiş davranış seçicidir. Organizma neye ihtiyaç duyuyorsa ona yönelir. 

• Güdülenmiş davranış, organizmayı aşırı faaliyete, dolayısıyla fazla enerji tüketimine götürdüğün-
den güdülenmemiş davranıştan daha yorucudur.

Ön Çalışma Görevi
Ön hazırlık çalışmanızı sınıfa sununuz ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Sunularınızda ele aldığınız kişilerin neden kendini gerçekleştirmiş olduğunu belirleyiniz.

2. Yüksek performans gösterilerek sonuca ulaşılan, isteksizlik nedeniyle sonuca ulaşıla-
mayan ve görevin yarım bırakıldığı davranış biçimlerine ilişkin örnekler bularak bunların bir 
listesini oluşturunuz. 

3. Güdülenmiş davranışla güdülenmemiş davranış arasında hangi farklar vardır?

1. Başarı gereksinimindeki ve başarısız-
lık korkusundaki farklar, insanların risk al-
ma isteklerini etkilemekte midir?

2. Yüksek başarı gereksinimi ve düşük 
kaygısı olan oyuncuların halkaları fırlatma 
eğilimleri nasıl açıklanabilir?

3. Yüksek başarı gereksinimi öğrenilmiş 
bir güdü müdür? Buna benzer başka hangi 
güdüleri biliyorsunuz?

Yüksek başarı gereksinimi, düşük kaygı

Düşük başarı gereksinimi, 
yüksek kaygı

Halka geçirme oyununda hedeften uzaklık

A
tış

 y
üz

de
si

Grafik 2. 1
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    1. ETKİNLİK

A. İhtiyaçlarınızın bir listesini yapınız ve bunu arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırınız. Listelerinizin neden 
farklı olduğunu düşününüz.

B. Maslow’a göre güdülerin sıralanışı bir şema ile aşağıda verilmiştir. Listenizdeki ihtiyaç sıralamasını 
bununla karşılaştırarak listenizi yeniden düzenleyiniz, benzer ve farklı yönlerini söyleyiniz. 

Kendini
gerçekleştirme

gereksinimi

Kendini tanımlamak,
potansiyelini

gerçekleştirmek

Estetik gereksinimi
(güzellik, simetri, düzen)

Zihinsel ya da bilişsel gereksinim
(bilmek, anlamak, araştırmak)

Değer (saygı/statü) gereksinimi (başarmak, 

kabiliyetli olmak, sosyal onay ve kabul görmek)

Ait olma ve sevgi gereksinimi (bir grubun üyesi
olmak, kabul görmek ve ait olmak)

Güven gereksinimi (tehlikeden uzak, emniyet ve
güven hissetmek)

Fizyolojik gereksinimler (açlık, susuzluk, cinsellik vb.)

( (

Şema 2. 7: Maslow’a göre güdülerin sıralanışı

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki tabloda verilenlerin hangi gereksinimlerimizi karşıla-

maya yönelik olduğunu örnekteki gibi yazınız ve bunları önem sırasına 
göre numaralayınız.

Ürünler Gereksinimler

(   ) Çeşitli yiyecek ve içeceklerle önemli sağlık ürünleri Fizyolojik gereksinimler

(  ) Sigorta, alarm sistemleri, emeklilik uygulaması, emniyet kemeri

(  ) Kişisel bakım ürünleri, giysiler, spor ürünleri

(  ) Araba, mobilya, kredi kartı

(  ) Eğitim, gezi, sanat etkinlikleri, hobiler

L. KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME GEREKSİNİMİ

• Güdüler hiyerarşisi

TEMEL KAVRAM
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Bilgi Notu

GÜDÜLER HİYERARŞİSİ

Maslow tarafından geliştirilen güdüler hiyerarşi-
si, birbirini takip eden yedi basamaktan oluşur. Ona 
göre en alt düzeyde fizyolojik güdüler, en üstte de 
kendini gerçekleştirme güdüsü vardır. Ancak bu 
güdülerin öncelik sıralaması bireyden bireye farklı 
olabilir. Bu farklılığı büyük ölçüde insanların içinde 
yaşadığı aile ortamı ve kültür belirler. İnsan temel 
gereksinimleri doyurulduktan sonra estetik ve ente-
lektüel gereksinimlere yönelir. Maslow güdüler hiye-
rarşisinin özelliklerini şöyle belirtir;

1. Fizyolojik gereksinimler: İnsanın biyolojik 
olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli açlık, 
susuzluk, barınma, neslin devamı gibi ihtiyaçlar bu 
kategoridedir.

2. Güven gereksinimi: İnsanların sosyal ihtiyaç-
larının karşılandığı sosyal çevresi, sosyal güvenlik 
kuruluşları ve devleti bu kategoride değerlendirmek 
gerekir. Kendini güven ve emniyet içinde, tehlikeden uzak hissetmek vs. bu kategoriye aittir.

3. Ait olma ve sevgi gereksinimi: Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılanan insan bir gruba ait 
olma ve sevilme ihtiyacı duyar. İnsan bu ihtiyacını karşılayabileceği bir grup bulur ve onların içinde 
yaşar. İş yerlerindeki çay partileri, piknik ve yemek gibi etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek ge-
rekir. Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak vs. burada yer alır.

4. Değer (Saygı / Statü) gereksinimi: Bundan önceki kategorilerdeki ihtiyaçları karşılanan insan 
artık üyesi olduğu grupta saygı görmek ve değer verilmek isteyecektir. Başarısı ve hizmetleri başkaları 
tarafından takdirle karşılanan, saygı duyulan insan kendine güven duyacaktır. Örnek olarak saygınlık, 
başarı, yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak vs. verilebilir.

5. Zihinsel ya da bilişsel gereksinimler: Tüm insanlar bilme ve anlama yeteneği ile donatılmıştır. 
Önceki aşamalarda sıralanan ihtiyaçları büyük oranda karşılanan insanlar çevrelerinde olup bitenler 
üzerinde kafa yormaya, onları anlamaya çalışırlar.

6. Estetik gereksinimi: İnsanlar bir taraftan da simetri, düzen ve güzellik ararlar. İnsanlar bu ge-
reksinimlerini karşılamak için konsere, resim sergisine gider; doğanın güzelliklerini keşfetmek için 
geziler yapar. Yaşam alanlarını bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenler.

7. Kendini Gerçekleştirme gereksinimi: Maslow’a göre kendini gerçekleştirme en yüksek de-
recedeki insan gereksinimidir. Tüm yetenek ve nitelikleri aktif olarak kullanmayı ve tüm potansiyeli 
geliştirip gerçekleştirmeyi içerir. Maslow’un araştırmalarına göre kendini gerçekleştirmiş insanlar, fi-
ziksel, duygusal ve bilişsel özelliklerinin farkındadırlar yani kendilerini iyi tanırlar. Böyle kişilerin nes-
nel bir gerçeklik algıları vardır. Fiziksel ve psikolojik özelliklerini olduğu gibi kabullenirler. Kendilerini 
bir işe adayabilir, sorumluluk alabilirler. Davranışlarında sadelik ve doğallık egemendir. Özerktirler ve 
özel yaşamlarına saygı gösterilmesini isterler. Tüm insanlığa yönelik empati ve sevgileri vardır. Lüks 
bir yaşam biçimini istemezler. Demokratik bir karaktere ve yaratıcılığa sahiptirler. Diğer insanlarla ve 
toplumla ilgileri fazladır. Amaç ile aracı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt ederler. Hayata nesnel açıdan 
bakarlar.

C. Defterinize kendi potansiyelini gerçekleştirmenin neden önemli olduğunu anlatan bir paragraf ya-
zarak arkadaşlarınıza okuyunuz. Aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak konuyu değerlendiriniz.

Şema 2. 8: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
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    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda yer alan ifadelerin doğru olanlarını işaretleyiniz. Emin olamadığınız ifadeleri 

ilgili konuya dönerek tekrar yapınız.

Dürtü ihtiyaçla aynı şeydir.

İhtiyaç, dürtü, güdü, davranış ve doyum sürecinin tümü motivasyondur. 

Güdüler üzerinde duygular değil gereksinimler etkilidir.

Araştırma ve merak, uyarıcı kaynaklı güdülerdir.

Açlık ve susuzluk birer iç dürtüdür.

Sosyal güdülerin büyük bir kısmı öğrenilmemiştir.

Güdülenmiş davranışlar sonucu organizmanın etkinliği artar.

    2. ETKİNLİK
Kendini gerçekleştiren bir kişi, aşağıdaki soruları nasıl yanıtlardı? Konumunuzu göz önünde 

bulundurarak bu soruları siz de yanıtlayınız. Bu konuda ne kadar başarılı olduğunuzu belirlediğiniz yanıt-
lara göre öğretmeninizin de yardımıyla değerlendiriniz.

1. Yaşamı her yönüyle seviyor musunuz, yoksa şikâyet etmekle ya da olayların daha değişik olmasını 
istemekle vakit mi kaybediyorsunuz?

2. Bağımsızlığınıza düşkün müsünüz? Ailenize güçlü bir sevgi ve bağlılık duymanıza rağmen ilişkile-
rinizde bağımsız olmaya özen gösterir misiniz?

3. Sevdiklerinize bazı değerleri zorla kabul ettirmeye çalışır mısınız?
4. Onay arama gereksiniminiz var mıdır? Övgü ve ödül talep eder misiniz?
5. Çok açık ve doğru konuşur musunuz, yoksa vermek istediğiniz mesajları başkalarını memnun et-

mek için dikkatli sözcükler arkasına gizler misiniz?
6. Gülmeyi ve başkalarını güldürmeyi iyi bilir misiniz?
7. Başkalarına eğlenceli gelmeyen şeylerden zevk alma özelliğiniz var mıdır? 
8. Gün batımını izlemek ya da kırlarda küçük bir gezinti yapabilmek, doğum yapan bir kediyi izlemek 

sizin için mükemmel bir şey midir?
9. Başka insanları çok iyi anlar mısınız?

10. Gereksiz kavgalarda taraf olur musunuz?
11. Dürüst müsünüz? Yalan söyler, olayları çarpıtır mısınız?
12. İnsanlar hakkında arkalarından konuşur musunuz?
13. Enerjiniz herkesi şaşırtacak kadar fazla mıdır? 
14. Şiddetli bir merak duygunuz var mıdır? Her insanı, varlığı ve olayı öğrenme için bir fırsat olarak 

görür müsünüz?
15. Başarısız olmaktan korkar mısınız, yoksa başarısızlığı dünyanın sonu değil diyerek kabullenir misiniz?
16. Kendinizi savunma gereksinimi duyar mısınız?  Bir tartışmayı, kazanma ve karşısındakini konumu-

nun yanlışlığına ikna etme gereksinimi duymadan keser misiniz?
17. Kendinizi tüm insanlık aleminin bir parçası olarak görür müsünüz?
18. Kendinizi sever misiniz? Tökezleyip düştüğünüzde tekrar ayağa kalkar ve sızlanmadan yaşamaya 

devam eder misiniz?

19. Her yeni gün sizin için yeni bir başlangıç mıdır?29  (Düzenlenmiştir.)
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    1. ETKİNLİK
Aşağıda verilen yüzlerde hangi duygular ifade edilmiştir? Bu duygulardan birini seçiniz ve  seç-

tiğiniz yüzün duygusal, bedensel özelliklerini ve temelindeki güdüleri aşağıdaki bölüme yazarak dürtü ve 
güdülerle olan ilişkisini açıklayınız.

 

1. Duygusal davranış: .......................................................

..........................................................................................

2. Bedende oluşan fizyolojik olaylar: ................................

..........................................................................................

3. Temelindeki güdüler: ....................................................

..........................................................................................

Resim 2. 11: Duygular 

Bilgi Notu

DUYGULAR VE GÜDÜLENME

Duygu ve heyecanlar insan davra-
nışlarının önemli nedenleri arasındadır. 
Duyguların gereksinim ve güdülerle 
yakın ilişkisi vardır. Bunların karşılanıp 
karşılanmaması farklı duyguların ortaya 
çıkmasına neden olur. Aslında duygu, 
düşünce ve davranışlar psikolojik sü-
reçlerin birbirinden ayrılması zor olan 
temel ögeleridir. Karşılaşılan durumlar 
ne derece temel gereksinimleri doyu-
rursa o kadar haz duyulur ve bu gerek-
sinimler ne kadar yetersiz kalırsa o ka-
dar acıya neden olur.

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Defterinize duygunun tanımını yazınız. Yazdıklarınızı arka-
daşlarınızınkilerle karşılaştırınız ve ortak bir tanım elde ediniz.

2. Okuduğunuz edebi eserlerden ve izledi-
ğiniz filmlerden duygularla ilgili örnekler ve-
riniz. 

3. “İnsanın duygulardan yalıtılmış bir dünya-
da yaşamak için nedeni olamaz. Çünkü iyi kö-
tüden, sevilen nefret edilenden ayırt edilemez. 
Duyguların olmadığı yerde yaşamı yaşanmaya 
değer kılan, insanı belirli bir amacı gerçekleştir-
meye özendiren hiçbir şey bulunamaz.”30 diyen 
Doğan Cüceloğlu’na hak veriyor musunuz? 
Nedenini belirtiniz. 

4. Ressam, yandaki resimde hangi duygu-
ları ifade etmeye çalışmıştır? 

5. Acıkınca yemek, susayınca su gördüğü-
nüzde sevinirsiniz. Bu durum, duyguların han-
gi psikolojik süreçle ilgisi olduğunu gösterir?

M. DUYGULAR

• Heyecan • Haz

• Korku • Öfke 

• Kaygı  • Saldırganlık 

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 2. 10: Duygular, Elsa İslamova
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    2. ETKİNLİK
Aşağıda çocukların çeşitli yaş düzeylerinde korku düzeylerini gösteren bir grafik verilmiştir. 

Grafiği inceleyiniz ve bilgi notundan da yararlanarak grafiğin altındaki soruları yanıtlayınız.
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Grafik 2. 2: Büyüme ve korku31

1. Bebekler ve çocuklar hangi yaşlarda nelerden daha çok korkmaktadırlar?

2. Grafiği göz önüne alarak duygu ve heyecanların ölçülebildiği söylenebilir mi?

3. Bebek ve çocuklarda korku sırasında organizma nasıl tepkiler verebilir? Tartışınız.

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki karikatürü inceleyerek sonraki sayfada bulunan örnekleri okuyunuz. Sözü edilen 

durumlarda hangi duygular söz konusudur ve bunların özellikleri neler olabilir? Bilgi notundan da yarar-
lanarak tartışınız. 

Heyyo... Tekerleği
icat ettim...

Şimdi de freni
bulmalıyım.

Karikatür 2. 15: Kasım Özkan

Bilgi Notu
DUYGULAR VE GENEL UYARILMIŞLIK HÂLİ

Çok yoğun olarak duyulan ve organizmada gerginlik yaratan olumlu ya da olumsuz duygulara 
heyecan denir. Bunlar kısa süreli duygulardır ve güdüler gibi davranışların önemli nedenlerindendir. 
Güdülerde olduğu gibi organizma bunlarda da aşırı uyarılır ve gerilim duyar. Güdülerden farkı uyarıcı-
ların dış çevreden gelmesidir. Kişinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olmasına, enerjisini yapacağı 
işe verebilmesine genel uyarılmış hâli denir. Duygu ve heyecanlar, derin uykudan gerilime kadar 
değişebilen genel uyarılmışlık hâlleridir. Fiziksel olarak ölçülebilen fizyolojik veya bedensel durum-
lardır. Şiddetli heyecanlar, yüksek düzeyde bir genel uyarılmışlık hâline yol açar. Heyecanla birlikte 
ortaya çıkan genel uyarılmışlık hâlinde uyum zorlaşır, yapıcı etkinliklerde bulunulamaz, davranışlarda 
karışıklıklar ortaya çıkar.
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MUTLULUK VE ÖFKE

Öfke, üzüntü, korku gibi olumsuz duygula-
rımızdan sorumlu beyin bölgesi “amigdala”dır. 
Beyin görüntüleme teknikleri sayesinde edinilen 
sonuçlara göre zihinsel faaliyetlerimiz sırasında 
amigdaladaki sinirsel uyarım bastırılmaktadır. Bu 
yüzden zihnimizi farklı uğraşlara verdiğimizde 
gerginsek bile öfkemizi unutabiliyoruz. Demek ki 
kendimizi kötü hissettiğimizde elimize kalemi kâ-
ğıdı alıp bulmaca çözmeye başladığımızda kısa 
süreliğine de olsa olumsuz duyguların etkisinden 
kurtulabiliriz.

 Kendimizi mutlu hissettiğimizde de amigda-
ladaki etkinlik bastırılmış olur. Mutlulukla bağ-
lantılı beyin bölgesi ön beyin lobudur. Mutlulukla 
ilişkili en önemli beyin kimyasalının adı ise dopa-
mindir. Hoşlandığımız birini gördüğümüzde ya da 
bir başarı haberimizi işittiğimizde vücudumuzda-
ki dopamin salgısı artar. 

BİLİYOR MUYDUNUZ?

a. Yemek yemeyi seven ama şişmanlamak istemeyen bir kişi gergindir.
b. Bir oyuncağının elinden alınması, yüzünü yıkama zorunluluğu gibi durumlar çocuklarda gerginlik 

yaratır.
c. Süt çocuğu, altı kuru, karnı tok, bir ağrısı yoksa gülümser ve agular.
ç. Yüksek bir yerden düşen kişi, büyük olasılıkla yaşamı boyunca yüksek yerlerde olmak istemeye-

cektir.
d. Çocuklar, oyunda mızıkçılık eden arkadaşlarını azarlayabilirler.

Bilgi Notu

HAZ, KORKU, KAYGI, ÖFKE

Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında 
veya bir hedefe erişildiğinde duyulan histir. 
Haz veren durumlar, yeteneklerin olgunlaş-
mamasına ve öğrenilmiş davranışlara bağlı 
olarak devamlı değişir. Bu hissin açık belirtisi 
gülümsemedir. 

Korku ve kaygı bir güdünün doyuma 
ulaşmaması ya da bir hedefin engellenme-
si durumunda duyulur. Korku ve kaygı ve-
ren durumlar yaşla birlikte değişir. Korku ile 
kaygı arasındaki fark korkulan şeyin ne ol-
duğunun bilinmesi, kaygı nedeninin ise tam 
olarak bilinmemesidir. Kaygının ortaya çıkış 
nedenlerinin başında korkutucu bir uyarıcıyla 
ilgili bilinçaltı bir anı, uyarıcı genellemesi ya 
da çatışmalar olabilir. 

Öfke nedenleri arasında güdülerin engel-
lenmesi, bireyin kendisini çıkmazda hisset-
mesi, anlaşılamadığını fark etmesi, benliğine 
saldırıda bulunulması, onun için önemli olan 
şeylere saldırılması sayılabilir. Yaşla birlik-
te bu nedenler de değişiklik gösterir. Aç bir 
çocuğu, elinden biberonunun alınması öfke-
lendirirken ergenlik çağındaki genci, gruba 
katılmasının onaylanmaması öfkelendirir. İn-
sanlar öfkelendiklerinde farklı tepkiler gös-
terebilirler. Unutma, gizleme, hedef değiştir-
me, bastırma, ağlama, yüzleşme, aşırı tepki 
bunlardan bazılarıdır. Psikoloji biliminde yal-
nızca gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikteki 
duygular ele alınır.

Fotoğraf 2. 14: Amigdala
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    4. ETKİNLİK
Yandaki resmi inceleyiniz ve aşağıdaki sözleri okuyunuz. Bilgi notundan da yararlanarak bun-

larda ortak olan noktayı belirtiniz ve soruları yanıtlayınız.

Carl Jung’a göre “Gerçek düşünür, duygusunu düşün-
cesinin denetimi altında tutar.”32

Sigmund Freud: “Duygu ve heyecanlar, mantıklı bir zih-
nin denetimi altında olması gereken ve dengeli bir kişiliği 
bozan unsurlardır.”33

Daniel Goleman (Denyıl Goleman) “Duygusal ve man-
tıksal zihin arasında bir denge vardır. Duygular, mantıksal 
zihne bilgi yükler. Mantıksal zihin ise duyguların yüklediği 
bilgiyi bazen eler ve düzenler bazen de reddeder.”34 der. 

1. Palyaçoların neden böyle makyaj yaptıklarını tar-
tışınız.

2. “Benim oğlum çok düzenlidir.” diyen bir anne, bu-
nu alaycı bir ses tonuyla söylerse anlamı farklıdır. “Bugün 
çok mutluyum.” cümlesini olumsuz duygu belirten bir yüz 
ifadesi ve ses tonuyla söyleyebilirsiniz. Bu örneklerin ne-
yin göstergesi olduğunu bilgi notundan da yararlanarak 
söyleyiniz. Resim 2. 12: Palyaçolar, Steven Mulak

Bilgi Notu
DUYGULARIN İFADESİ VE DENETİMİ

Değişik duygu ve heyecan çeşitlerindeki fizyolojik tepkilerimiz ve hislerimiz birbirine benzer ancak 
bu duyguları insanların yorumlamaları değişiktir. Çeşitli duygu ve heyecanlarda gözlenen yüz ifade-
leri ve ses değişikliklerinde bireysel farklılıkların büyük rolü vardır. Bir kimsenin yaşına, statüsüne, 
cinsiyetine ve içinde bulunduğu sosyal ortama uygun olarak beden, el ve kol hareketleri de değişir. 
Ancak kişinin tepkide bulunduğu durumun bilinmesi hâlinde daha kolay değerlendirme yapılabilir.

Bütün duygular, bizi belli bir yönde harekete geçmeye ve belli bir doyum elde etmeye zorlar. An-
cak düşünmeden sadece duyguların yönlendirmesiyle eylemde bulunmak, kısa vadeli ve küçük bir 
doyum elde etmemizi sağlarken bizi ilerde daha büyük bir doyum elde etmekten alıkoyar. Ayrıca, 
bazen düşünmeden verdiğimiz kararlar ve yaptığımız işler pişmanlık duymamıza, mutsuz olmamıza 
yol açabilir. Duyguları kontrol etmede önemli olan onları bastırmak değil, dengelemektir. Çünkü duy-
gular, aslında harekete geçmemizi sağlayan dürtülerdir. Duyguları kontrol etmek, hatta kendimize 
enerji verici bir güç hâline dönüştürmek onları iyi tanıyarak mümkün olabilir. Böylece duygularımızı 
belli bir amaç doğrultusunda harekete geçirebiliriz.

Duyguları denetim altına almada üç yol denenebilir. Öncelikle heyecanın neden olduğu iç gerilim-
lerin azalması için bedendeki kasları gevşetme yolları öğrenilmelidir. Duyguları denetim altına almanın 
bir başka yolu insanın kendine bunu başarabileceğini telkin etmesidir. Böylece birey, kendisini sürekli 
denetleyerek duygularını olduğu gibi açığa vurmamayı başarabilir. Bir üçüncü yol ise bu konuda ya-
kınlarla konuşmak, neler hissettiğini açıklamaktır. Bu duygusal boşalma bir terapistle de yaşanabilir.
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Ön Çalışma Görevi
Duygu ve heyecanları denetleyememekten doğan olumsuzluklarla ilgili bir çalışma yapınız, 

bu olumsuzluklarla ilgili örnekler bulunuz. Ön hazırlık kapsamında bulduğunuz örneklerini arkadaş-
larınıza okuyunuz ve bunların nasıl denetlenebileceği üzerinde tartışınız. Tartışma sonuçlarını bilgi 
notunu da göz önüne alarak aşağıda ayrılan bölüme üç madde hâlinde yazınız. 

1.   .................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

2.   .................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

3.   .................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda yer alan ifadelerin doğru olanlarını işaretleyerek öğretmeninizin rehberliğinde 

yanıtlarınızı değerlendiriniz.

Duygular belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimlerdir.

 Duyguların gereksinim ve güdülerle yakın ilişkisi vardır.

Heyecanın güdüden farkı uyarıcıların organizma dışından gelmesidir.

Duygular fiziksel olarak ölçülemez.

Şiddetli heyecanlar organizmada uyarılmaya yol açar.

Kaygının nedeni bilinebilir ama korkunun nedeni açıkça bilinemez.

Psikoloji biliminde tüm duygular ele alınır.

Çeşitli duygu ve heyecanlarda gözlenen yüz ifadeleri ve ses değişiklikleri birbirinin aynıdır.

Duygular harekete geçilmesini sağlayan dürtülerdir.

Duyguların denetim altına alınması gerekir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görselleri ve şemayı inceleyerek şemanın altındaki 

soruları yanıtlayınız.

1. Çocuklar, çoğu zaman gökyüzünde gördükleri bulutları bir şeylere benzetirler. Bir çocuk, okya-
nusta bir gemi görürken bir başkası bir arslan, bir diğeri de ünlü bir kişinin yüzünü görebilir. Elbette 
ki bulutlarda böyle resimler yoktur. 

Yukarıda sözü edilen imgeler nereden gelir? Tartışınız.

2. Uyku ile uyanıklık arasında bilinçlilik açısından ne fark vardır? Belirlemeye çalışınız.

3. Freud, içimizdeki gerçeklerin çoğunun bilinçli olmadığını, bilinçli olan şeylerin çoğunun da ger-
çek olmadığını fark etmiştir. 

Freud’un bilinçle ilgili vurgulamak istediği nedir?

4. Yukarıdaki şemayı inceleyip yorumlayınız, yorumlarınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

N. BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI

• Bilinç • Bilinçaltı

TEMEL KAVRAMLAR

 Fotoğraf 2. 15: Bulutlar Resim 2. 13: Freud’a göre bilinç ve bilinçaltı

... ve içgüdüsel itkilerimizin yanına, bilincin
erişemeyeceği şekilde bilinçaltımıza

depolanır.

Fikirler, anılar veya uyarıcılar bilinçli zihnin
dayanma gücünü aşacak şekilde bunaltıcı veya

uygunsuz hâle geldiklerinde 
bastırılır...

Bilinçaltı bireyin düşünce ve
davranışlarını sessizce yönetir.

Bilinçli ve bilinçaltı düşüncelerimiz
arasındaki fark ruhsal gerilim yaratır...

... bu gerilim yalnızca bastırılmış anıların
psikanaliz yoluyla bilince girmelerinin

sağlanmasıyla boşalır.

Şema 2. 9 35
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    ETKİNLİK
A. Aşağıdaki metni okuyunuz ve yandaki bilgi notundan da yararlanarak metnin altındaki so-

ruları yanıtlayınız.

“Bilinç ve bilinçaltının çalışma şekli bir denizaltıya ben-
zer. Bilinç, denizaltının kaptanı gibidir. Çevreyi, tehlikeleri 
ve gidilmesi gereken yönü görür; kararları alır. Mürettebat 
yani bilinçaltı, denizaltıyı hareket ettiren esas güçtür ama 
karar alamaz, yalnızca emirlere tepki verir. Öncelikle bu 
kararların mürettebata ulaşması gerekir. Ancak bilinçal-
tı değişikliklere dirençlidir, bildiği yoldan gitmeyi sever. 
Kaptanın yeni emirleri, onun için yaptığının dışında bir 
şeyler yapması, rahatının bozulması demektir. Onun için 
emirlerin doğruluğu yanlışlığı değil, hoşa gidip gitmemesi 
önemlidir. Bazen yeterince güçlü olmaması, mürettebata 
ulaşmaması, kabul edilmemesi ya da bir süre kabul edil-
se bile ilk fırsatta alıştığı yola geri dönme isteği kararların 
uygulanamamasına neden olur.”36

1. Metne göre bilinç ve bilinçaltını nasıl tanımla-
yabilirsiniz?

2. Metne göre “Yeni yılda çok çalışacağım.”, “Çok 
şişmanladım, kilo vereceğim.”, “Geceleri geç yatmaktan 
vazgeçeceğim.” gibi kararların uygulanamama nede-
ni nedir?

B. Aşağıdaki şemayı inceleyerek bilinç ve bilinçaltı 
kavramları arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

Öteki bizim 
sınırlarımız dışındaki 

her şeydir.

Kendimizi Öteki’nin 
varlığı üzerinden tanımlar 
veya yeniden tanımlarız.

Dünya’yı ötekinin dili
(konuşması) aracılığıyla

 kavrarız.

Bu dili ayrıca en 
derinimizdeki

düşüncelerimiz için 
de kullanırız.

Bilinçaltı, Öteki’nin
konuşmasıdır.

Şema 2. 10 37

Bilgi Notu

BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI

Bilinç, insanın yaşantılarını, bilgileri-
ni de kapsayan düşünme ve kendini ta-
nıma yeteneğidir. Normal bilinç durumu; 
uyanıklık hâlini de içine alan, kişinin du-
yumları, bilgisi, çevreden gelen uyarıcılar, 
bunların değerlendirilmesi, karar ve dü-
şüncelerinden haberdar olma durumudur. 
Bu anlamda normal bilinç durumları, son 
derece geniş bir zihinsel faaliyeti ve so-
yutlama işlemini gerektirir. Bilinç ve bilinç-
sizlik birbirinden kesin sınırlarla ayrılabilen 
durumlar değildir. Bunlar, bir boyut üze-
rinde yer alan ve birbirlerinden dereceler-
le ayrılan durumlardır. Bilinçliliğin dikkatli 
uyanıklık, gevşek uyanıklık, hafif uyku gi-
bi farklı düzeyleri vardır. Uyanıklık, duygu 
ve düşüncelerin farkında olunması hâlidir. 
Uyanıklık farklı biçimlerde gerçekleşebilir. 
Dikkatli uyanıklık dikkatin yoğun, davra-
nışların anlamlı ve etkili olduğu uyanıklık 
hâlidir. Gevşek uyanıklık, gergin olunma-
yan, sakin ve rahat bir bilinçlilik hâlidir. 
Hafif uyku evresi ise uyanık olmakla uyku-
ya dalma arasındaki dönemdir.

Bilinçaltı ise bireyin hiç farkında olma-
dığı bir alandır. Freud’a göre bilinçaltında, 
tüm ilkel benlik istekleri ve bunlarla sıkı 
sıkıya bağlı olan düşünceler, davranışlar 
bulunur. Şema 2. 10’da da belirtildiği gibi 
bilinçaltını ötekinin konuşması olarak gö-
renler de vardır. Şu an bilincinde olunma-
yan ancak istenirse hatırlanabilecek tür-
den düşünceler bilinç öncesindedir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Sınıfınızdaki tüm öğrencilerin katılacağı bir beyin fırtınası ya-

pınız. Beyin fırtınası açıklamasının altındaki soruyu yanıtlayınız.

Dikkat sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? 

Konuyu birkaç dakika düşünüp etkinliğe öyle başlayınız. Söylenen fikirleri bir iki sözcükle 
özetleyerek tahtaya yazınız. Her turda yalnızca bir fikir söyleyiniz. Bir fikir bulamadıysanız “Geçi-
niz.” diyebilir, sonraki turda düşüncenizi yine söyleyebilirsiniz. Kimsenin söyleyecek fikri kalma-
dığında etkinliği sona erdiriniz. Etkinlik sırasında eleştiri ve yorum yapmayınız. Etkinliğin sonunda 
tahtada yazılan fikirleri gruplandırınız ve dikkati tekrar tanımlamaya çalışınız.

Siren çalarak geçen bir itfaiye arabası dikkatinizi çeker. Psikoloji dersinde de öğretmeninizi dik-
katle dinlersiniz. Bu iki dikkat türü arasında fark var mıdır? Tartışınız.

O. DİKKAT VE TÜRLERİ

• Dikkat
• Edilgin dikkat
• Etkin dikkat

TEMEL KAVRAMLAR

    ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve bilgi notundan da yararlanarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

Mert, ders çalışırken aceleyle açılan oda 
kapısının sesiyle yerinden sıçrar, annesi 
başını uzatır ve “Ben çıkıyorum, on daki-
ka sonra fırını kapat, kardeşini de okuldan 
al.” der. Mert, kitabından gözünü ayırma-
dan başını sallar. Karnı açtır, on dakika ça-
lışmaya devam eder ve koşarak mutfağa 
gidip fırını kapatır, sıcak çöreklerden ikisini 
tabağa koyup kitabının başına döner. Kar-
deşini okuldan almak aklına bile gelmez.

1. Mert, annesinin hangi sözlerini bi-
linç düzeyinde algılamıştır ve bunun ne-
deni nedir?

2. Mert dikkatini nerelerde yoğunlaş-
tırmıştır?

3. Mert’in annesine ve kitabına yö-
nelttiği dikkat türleri arasında ne fark 
vardır? Yaşamınızdan dikkatle ilgili ben-
zer bir örnek de siz veriniz.

Bilgi Notu
DİKKAT

İnsanın zihin gücünün herhangi nesne ya da olay 
üzerinde yoğunlaşmasına dikkat diyoruz. Dikkat, du-
yumdan bellek ve öğrenmeye kadar tüm bilişsel süreç-
leri etkileyen bir üst süreçtir. Çünkü dikkatin malzeme-
leri duyumlar, bellekteki bilgiler ve düşüncelerdir. Bu 
ögelerin belli bir anda çeşitli oranlarda birleşmiş olarak 
sunduğu bilgi miktarından ancak dikkat kapasitesinin 
seçtiği sınırlı bir miktar işleme girer. 

Dikkati etkin ve edilgin dikkat diye ayırabiliriz. Dikkat, 
dış etmenlerin doğrudan etkisiyle irade dışı gerçekleşir-
se edilgin dikkat, iradeyle çaba harcayarak gerçekleşir-
se etkin dikkattir. 

İnsanlar, belirli bir anda yer alan varlık ve olaylardan 
sadece dikkatlerini çekenleri algılarlar. İnsan, herhangi 
bir varlık ya da olay üzerinde aklı ve duyularıyla ne ka-
dar fazla yoğunlaşmışsa onu öğrenmesi kolay, unutması 
da zor olur.

Ön Çalışma Görevi
1. Yakın çevrenizden uyuyan bir kişiyi bir saat izleyiniz. Gözlediğiniz değişiklikleri defteri-

nize not ediniz.
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz, görseli inceleyiniz ve bilgi notundan da yararlanarak sonraki sayfada 

verilen soruları yanıtlayınız.

Pop müzik sanatçısı Billy Joel (Bili Co), bir röportajında yap-
tığı bestelerin melodisini önce rüyalarında oluşturduğundan 
bahsediyor. Hepimizin korku romanlarıyla yakından tanıdığı ya-
zar Stephen King (Sitefın King)’in “Korku Ağı” adlı romanını ço-
cukluk kâbuslarından birinden esinlenerek yazdığını biliyoruz. 

Salvador Dali’nin rüyaların yaratıcılık üzerindeki etkisine 
inancıysa şaşırtıcı düzeyde. Ressam, uykuya dalmadan önce 
eline bir kaşık aldığını, uyuyakaldığında kaşığın yere düşerek 
çıkarttığı sesle uyandığını söylüyor. Böylece zihnindeki rüya im-
geleri henüz canlıyken gerçek üstü ögelerle bezeli o muhteşem 
tablolarını ortaya koyabiliyor. Yapılan son araştırmalar öyle gös-
teriyor ki gördüğümüz rüyalar bizlere Dali’nin tablolarını çizdi-
remese de günlük hayatta karşılaştığımız problemlere çözüm 
bulmakta yardımcı olabiliyor. 

Uyanıkken zihnimizde tam olarak kuramadığımız bağlantıları 
rüyalar yardımıyla kurabileceğimize dikkat çeken bilim insanları, 
çocuk bakımı, bahçe düzenlemesi gibi pek çok alandaki yaratı-
cılığımızın rüyalarımızla şekillenebileceğini düşünüyor.39

Resim 2. 15: Rüya, Salvador Dali, Dali 
Müzesi

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. Şu an uyanık olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz?

2. Freud “Masum rüyalar, kuzu postuna bürünmüş birer kurttur. 
Bunları çözümlemeye kalkıştığımızda göründüklerinin tam tersi gibi 
oldukları ortaya çıkar.”38 sözüyle rüyaların hangi özelliğini vurgula-
mak istemiş olabilir?

3. Resimde hastaya yapılmak istenilen nedir? Bu 
konuyla ilgili neler biliyorsunuz?

4. Meditasyon yapmak bazı teknikler yardımıyla ses-
siz, sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için bilinçli bir 
çaba göstermektir. Böyle bir çabanın gösterilmesi bi-
reye neler kazandırabilir?

5. Bağımlılık şeker hastalığına benzer. Kişi şeker kul-
lanmazsa hastalık sorun olmaz. Şeker yendiğinde hasta-
lık canlanır ve ciddi sorunlar yaşanır. Kişi sorun yaşaya-
cağını bile bile neden bağımlı olur? 

Ö. BİLİNÇLİLİK TÜRLERİ

• Uyanıklık

• Uyku

• Rüya

• Hipnoz

• Meditasyon

• Madde bağımlılığı

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 2. 14: Hipnotik Seans, Richard Bergh, 1887 
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Bilgi Notu
UYANIKLIK VE UYKU 

Normal bilinç durumu dışında farklı bilinçlilik düzeyleri vardır. Bunlar uyku ve rüya, meditasyon 
ve hipnozdur. 

Uyanıklık hâlini de içine alan normal bilinç durumlarında üç temel koşulun bulunması gerekir. 
Bu koşullar; dikkatli bir uyanıklık hâlinin olması, dış ortamdaki uyarıcıların algılanabilmesi ve algıların 
bilgi hâline dönüşebilmesidir. İnsanın bir anda kavrayabildiği, açık olmayan duyum ve duyguların da 
bulunduğu bütüne bilinç alanı adı verilir. Eksik algılar ya da yetersiz uyarıcılar bilince giremez. Şu 
anda çevremizde algılayabildiğimiz her şey bilinç alanımızı oluşturur. O an dikkatin yoğunlaştırıldığı 
konu bilinç odağıdır. 

İnsan ömrünün ortalama üçte biri uykuda geçer. Son yıllarda yapılan çalışmalar, uykuda beynin fa-
aliyet gösterdiğini ve organizmada belirli sınırlar içinde, önceden kestirilebilir fiziki ve psikolojik değiş-
meler olduğunu ortaya koymuştur. Uykuda birbirinden farklı beş dönem dikkati çekmektedir. Bu beş 
dönemin ilk dördü NREM (NONREM) dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemlerde uyku derindir.  
Uykunun başlamasından yaklaşık doksanla yüz yirmi dakika sonra REM (beşinci dönem) dönemine 
geçilir. Daha sonra doksan-yüz yirmi dakikalık aralıklarla, bir gecede üç-beş REM döneminden geçil-
mektedir. REM döneminde uyku hafiftir. Genel olarak genç bir yetişkin uykusunun, %5’ini  NREM1, 
%50 ile %60’ını NREM2, %15 ile %20’sini NREM 3 ve 4, %20 ile %25’ini REM döneminde geçirir.

NREM uykusunun ana özelliği, solunum, kalp, beyin ve diğer sistemlerde metabolizmanın dü-
zenlenmesidir. Bu dönemde büyüme hormonu salgılanmakta, protein sentezi artmaktadır. Böylece 
bedenin dinlenmesi sağlanmaktadır. REM uykusu, daha farklı bir dönemdir. Rüyaların yüzde sekseni 
REM sırasında görülür. 

Rüya, beynin dış dünyaya kapanması, imgeleri kul-
lanarak faaliyetini sürdürmesidir. Uyku sırasında prote-
in sentezi artar ve beyin aktiftir. Kişi, uyanıkken öğren-
diği konuları uykuda beyne yeniden yerleştirmektedir. 
Bu nedenle kişinin gündelik sıkıntıları ve beklentileri, 
rüyalarında ortaya çıkmaktadır. Kişinin rüyaları sürekli 
izlenirse onun bilinçaltı korku, kaygı ve beklentileri hak-
kında ipuçları elde edilebilir.

“İnsanlar neden rüya görür?” sorusuna Freud, bilin-
çaltı dürtülerin sonsuza kadar bastırılamayacağını, rü-
yanın bilinçaltının boşalması olduğunu söyler.

1. Metne göre uyku, zihnin aktif olduğu bir dönem midir?

2. Uyku ve rüyalar üzerinde uyanıkken toplanan bilgiler etkili midir? 

3. Rüyalar, neden geçmişle değil de tersine gelecekle ilgilidir? 

Ön Çalışma Görevi
Uyku ile ilgili ön çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışmalarınızda ortak olan noktaları 

belirleyiniz. Rüyalar üzerinde nelerin etkili olduğunu bilgi notunu da göz önüne alarak belirleyiniz.

 Fotoğraf 2. 16: Uyku farklı bilinç durumların-
dan biridir.
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    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki sözü okuyunuz ve “Hipnoz” adlı bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Freud “Âşık olmakla hipnozda olmak birbirine oldukça benzer. İkisinde de boyun eğme ve söylene-
ne uyma söz konusudur. Ayrıca sevilenin eleştirilmemesi gibi hipnozcu da eleştirilmez.”40 demektedir. 

1. Bu söz ve benzetmeden hareketle hipnoz hakkında neler söylenebilir? 

2. Hipnoz altındaki kişi, hipnozcunun her isteğini yerine getirir mi? Tartışınız.

Bilgi Notu
 

HİPNOZ

Hipnoz, telkin aracılığıyla ortaya çıkan 
yapay bir uyku hâlidir. Telkin; tartışma, 
zorlama ve inandırma gibi çabalar söz ko-
nusu olmadan bir kişiye belirli bilgileri söz-
le benimsetmedir. Hipnotik uyku, tam bir 
uyku hâli değildir. Bilinç uyuşmuştur ama 
duygular varlıklarını korur. Hipnotize olmuş 
kişi yürüyebilir, ayağa kalkabilir ve normal 
bir kişi için son derece yorucu olabilecek 
duruşları yerine getirebilir. Her birey, tel-
kine aynı biçimde yanıt vermez. Bazı bi-
reyler telkine daha yatkındır. Günümüzde 
ilaç vererek uyuşturmanın sakıncalı olduğu 
durumlarda hipnoz etkisiyle tıbbi müdaha-
leler yapılabilmektedir.

BEYİN DALGALARI

Beynimizden yayılan elektrik sinyallerinin ka-
famıza takılan elektroansefalogram (EEG) adın-
daki alıcılarla ölçülebildiğini biliyor muydunuz? 
İşte bu sinyallere beyin dalgaları denir. 1950’ler-
de uyku araştırmaları için kullanılmaya başlanan 
EEG temel olarak alfa, beta, teta ve delta olmak 
üzere dört tür beyin dalgası göstermektedir. Al-
fa dalgaları rahatlık, sakinlik ve huzur hissedilen 
durumda ortaya çıkar. Beta dalgaları, yaşadığı-
mız dünyaya ilişkin aktif düşünme, soru çözme, 
konsantre olma, bir şeyleri hatırlamaya çalışma 
gibi beynimizi yorduğumuz zamanlarda görülür. 
Alacakaranlık hâli de denen teta dalgalarının görüldüğü durumda beynin dünyayla ilişkisi yoktur ve ne 
uyur ne de uyanıktır. Delta dalgaları ise çok derin uyku, bayılma ve koma hâllerinde görülür.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Fotoğraf 2. 17: Beyin dalgaları kaydedilebilir.

FRANZ ANTON MESMER

1779’da canlı magnetizm kuramını ileri süren Vi-
yanalı Doktor Franz Anton Mesmer (Fıranz Anton 
Mesmer), hipnozla hastalarını tedavi etmeye başladı. 
Ona göre hipnoz, kendisinden hastaya doğru olan bir 
manyetizma akımıydı ve bu akım yönetilebilirse hasta 
tedavi olabilirdi. Bu kuram, meslektaşları tarafından 
kabul edilmediğinden Franz Anton Mesmer, Fran-
sa’ya yerleşmek zorunda kaldı. Ama orada da pek 
çok sorun yaşadı. 

Franz Anton Mesmer, 1815’te yaşama veda etti. 
Yaşamı süresince değeri anlaşılamadı. Ancak öğren-
cileri onun tekniklerini geliştirerek Mesmerizm adını 
verdikleri kuramını canlı tuttular. Günümüzde tedavi 
yöntemi olarak hipnoz; tıp, psikiyatri ve diş hekimliği 
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak bilgi notunun altındaki soruları yanıtlayınız.

1. Bazı insanların acı veren gerilimlere karşı dayanıklılığı azdır ve zorluklar karşısında kendilerine gü-
venlerini yitirirler. Onların yitirdikleri güveni, yapay bir yoldan sağlamak mümkün müdür? Bunun 
nasıl yapılabileceğini ve sakıncalı yönlerini tartışınız.

2. Madde bağımlılığı tedavisinde meditasyon teknikleri etkili bir biçimde kullanılabilir mi?

Bilgi Notu

MEDİTASYON VE MADDE BAĞIMLILIĞI
Meditasyon, beden işlevlerini ruhsal olarak denetlemeyi amaçlayan bir kontrol yöntemidir. Medi-

tasyonla kişi, bedeni üzerinde ruhsal denetim sağlayarak gerginlik ve kaygıdan kurtulmaya çalışır. Bu 
teknikle kas gerginliği, solunum gibi bedensel işlemler denetim altına alınabilir. Meditasyon teknikleri, 
günümüzde bazı düşünürler tarafından eleştirilmekteyse de bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmak-
ta, pek çok psikolog ve fizyolog tedavi amacıyla bu tekniklerden yararlanmaktadır. Pek çok tekniği 
bulunan meditasyonun tekniklerinden biri de yogadır. Yoga uygulayan kişiler, kendilerini trans adı 
verilen huzurlu bir ruh hâli içine sokabilirler. Bu durumda evrensel ruhla ilişkiye girmeyi ve onunla bir-
leşmeyi hedeflerler. Bedensel duruş ve hareketler yoğun ve önemlidir. Yoga yapan kişiler, bedensel 
duruş ve solunum içeren çalışmalarla duyusal uyarımları elden geldiğince azaltırlar. Dikkatlerini kendi 
iç duygu ve düşünceleri üzerinde yoğunlaştırırlar. Uzun çalışmalardan sonra dış dünyayı hiç fark et-
medikleri büyük bir mutluluk hissettikleri özel durumu gerçekleştirmeyi başarırlar.

Madde bağımlılığı; alkol, uyuşturucu, yatıştırıcı ve uyarıcı gibi bilinç, biliş ve duyguları etkileyen 
maddelere karşı tutsaklığı dile getirmektedir. Bu maddelerin oluşturduğu bilinç durumlarının hoşa 
gider olması bireyleri bağımlı kılmaktadır. Bağımlı kişilerde bir süre sonra zekânın gerilediği ve algı, 
bellek, soyutlama, düşünme, öğrenme yeteneklerinde düşüş görüldüğü saptanmıştır. Önemli olan 
maddeler değil, onları kullanmak için gelişen dürtüdür. Bu nedenle her çeşit maddeye karşı bağımlı-
lığı tek bir hastalığın türleri olarak ele almak gerekir. Madde bağımlılığının tedavisinde öncelikle hasta, 
aldığı maddenin öldürücü etkilerinden kurtarılır. Daha sonra ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini yok 
edecek tedaviler uygulanır. Yoksunluk tedavilerinde yatıştırıcı ilaçlarla tedavi, psikososyal tedavi ve 
meditasyonla tedavi yöntemlerinden yararlanılarak hastanın gelecekteki yaşamını planlaması ve ye-
niden yapılandırması sağlanır.

    4. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda farklı bilinç durumları ile ilgili doğru olan ifadeleri işaretleyiniz. İşaretlemedi-

ğiniz ifadelerin neden yanlış olduğunu söyleyiniz.

Normal bilinç durumu ile uyku ve rüyaların dışında da bilinç durumlarından söz edilebilir.

Hipnoz tam bir uyku hâlidir.

Bağımlı kişilerde bilişsel işlevlerde düşüş gözlenir.

Farklı bilinç durumlarına telkin, hipnoz ve bilinçli kontrolle erişilebilir.

REM uykusundaki işlemlerin temelini uyanıkken öğrenilenler oluşturur.

Normal bilinç durumlarında dikkatli bir uyanıklık hâli olmalıdır.

Meditasyon ve yoga aynı şeydir.

REM uykusunda bedenin dinlenmesi sağlanır.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. “Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu 
veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve 
özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiği-
ni inceleyen bilim dalıdır.”41 diyen Doğan Cüceloğ-
lu’na göre sosyal psikolojinin odak noktası nedir?

2. Yandaki karikatür size birey ve toplum etki-
leşimi ile ilgili neler düşündürüyor?

3. Ön yargılı davranışları inceleyen sosyal psiko-
loji, öncelikle toplumsal koşulların yarattığı engelle-
meleri ortaya koyar. Sonra bireye yönelir ve bu en-
gellenmelerin bireyde oluşturduğu duyguları araştırır. 
Bu duyguların yön değiştirerek ön yargılı tutum ve 
davranışlara neden olduğunu gösterir.  

Metne göre sosyal psikolojinin konusu ve sosyolojiden farkı nedir? 

P. SOSYAL PSİKOLOJİ

• Sosyal psikoloji

• Sosyal davranış

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 2. 16: Randy Gladsbergen

    ETKİNLİK
A. Aşağıdaki üç sorunun yanıtını küçük kâğıtlara yazınız.

a. Önemli bir iş yapılacak. Aranızda lider 
olarak kimi seçersiniz?

b. Önemli bir işin liderliği size verilmiştir. 
Kendinize kimi yardımcı olarak seçersiniz?

c. En iyi üç dostunuzun ismini yazınız.

B. Kâğıtları toplayarak lider, lider yardımcısı 
ve dost olarak kimlerin kaç puan aldıklarını be-
lirleyiniz ve aşağıdaki soruları yandaki bilgi no-
tundan da yararlanarak yanıtlayınız.

1. Lider ve lider yardımcısı olarak seçi-
len kimseler arasındaki bağlantı yüksek mi, 
yoksa düşük müdür?

2. Lider ve dost olarak seçilen kimseler 
arasındaki bağlantı yüksek mi, yoksa düşük 
müdür?

3. Çalışmanın sonucunu bir cümle ile be-
lirtiniz.

4. Yaptığınız çalışma sosyal psikoloji ile 
mi, yoksa sosyoloji ile mi ilgilidir? Nedenini 
iki bilimin olayları ele alış biçimini göz önüne 
alarak belirtiniz.

Bilgi Notu

SOSYAL PSİKOLOJİ
İnsan, bir toplum içinde yaşar ve toplum içinde-

ki diğer kişilerle her an ilişkidedir. Bu ilişkiler, onun 
davranışlarına yön verir. İşte başka insanlarla ilişki 
sonucu ortaya çıkan davranış, sosyal davranış adı-
nı alır. Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu 
veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış veya 
özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceleyen bilimdir. 
İnsanlar arası etkileşim, davranışsal, bilişsel ve duy-
gusal boyutta olabilir. 

Psikolojinin diğer uzmanlık alanlarında kişinin 
içinde yaşadığı toplumun özellikleri fazla dikkate 
alınmaz. Oysa sosyal psikoloji, sosyal olgulardan 
yola çıkar, bireye ve yine topluma yönelir. 

Sosyal psikoloji sosyolojiden de farklıdır. Sos-
yoloji, toplumu ve toplumsal olayları konu olarak 
alır ve açıklamak ister. Oysa sosyal psikoloji, sosyal 
olgulardan yola çıkar. Ama amacı, sosyal olguları 
açıklamak değil, bunların bireyde yarattığı etkileri 
açıklamaktır.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıda belirtilen sosyal davranışların hangi etkileşimler sonu-

cu ortaya çıktığını söyleyiniz ve bu örneklerden hareketle sosyal davranışı 
tanımlayınız.

a. Buğra, hiç hoşlanmadığı hâlde arkadaşları beğendiği için konsere 
bayıldığını söyledi. 

b. Seyfi Bey, işinden olmamak için arkadaşlarına uyup zaten yetmeyen 
aylığından kesinti yapılmasına razı oldu.

c. Babası Ali’ye bir bisiklet alacağını söyleyerek ders çalışmasını sağladı. 

ç. Çocuklar eşyalarını, otobüste çantasını kaybeden Ayşe’yle paylaştılar.

d. Aşkın, annesi ve babası o takımı tuttuğu için Eskişehirsporludur.

e. Aslı, Madonna hayranıdır.

 f. Berk, TEMA’nın çalışmalarına hayran kaldı ve vakfa katılmaya karar verdi.

B. Doğum günü partisi denince aklınıza nelerin geldiğini defterinize yazınız. Yazdıklarınızı arkadaş-
larınızınkilerle karşılaştırınız ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Doğum günü partisi denince aklınıza gelenler genelde aynı mıydı?

2. Her birinizin bu konu ile ilgili benzer düşüncelerinin olması insanların zihinlerinde bazı 
kavram ve uyarıcılarla ilgili belirli şemaların olduğunun bir kanıtı olabilir mi? Bu bilişsel şema-
lar size ne gibi kolaylıklar sağlar?

3. Doğum günü partisi denince aklınıza gelenler; Ali’nin, Ayşe’nin ya da Kevser’in doğum 
günlerinin güzel ya da eğlenceli olmadığını söylerken etkili midir? Yani bir doğum günü partisini 
zihninizdeki bununla ilgili şemaya göre mi değerlendirirsiniz? 

C. Aşağıdaki metni okuyarak burada sözü edilen davranışların nedenini tartışınız.

Köyde doğup büyüyen bir kimse, burada doğup büyüyen insanları kendisine daha yakın bulur. 
Onun için şehirde doğup büyüyen biri olmak, çeşitli olumsuz nitelikleri de beraberinde getiren bir du-
rum olabilir. Birey, bir maçta, bir futbol takımının oyununu hiç beğenmemişse o takımın hiçbir zaman 
iyi futbol oynayamayacağını iddia eder. 

Ç. Aşağıdaki şemayı inceleyerek insanların kendilerine yapmaları söyleneni yapmalarının sebeple-
rini tartışınız.

R. SOSYAL BİLİŞ VE SOSYAL ETKİ

• Sosyal etki
• Sosyal davranış
• Sosyal biliş
• Tutum
• Ön yargı
• Yükleme
• Şema

TEMEL KAVRAMLAR

İnsanlar kendilerine 
yapmaları söyleneni

yaparlar.

İnsanlar küçük yaşlarından 
itibaren itaatkâr olmak 

üzere sosyalleşirler.

Bunlar kendi ahlaki
değerlerimizle çelişkili

olsalar bile.

Otorite figürlerinin emirlerine
 uymak zorunda hissederiz.
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloyu belirlenen kavramlara birer örnek vererek tamamlayınız. Örneklerinizin doğ-

ruluğunu öğretmeninizin rehberliğinde sayfanın sonunda verilen bilgi notundan da yararlanarak kontrol 
ediniz.

Sosyal Biliş ve Etki 
Türleri

Örnekler

İtaat 

İzlenim oluşturma

Özümseme

Yardımseverlik

Kabul etme

Benimseme

Sosyal etki

Yükleme

Sosyal biliş

Otoriteye uyma

Sosyal davranış

Şema

Çekicilik

Bilgi Notu
SOSYAL BİLİŞ VE ETKİ TÜRLERİ

Sosyal etki: Bir kişinin tutum ve davranışının bir başkasının ya da başkalarının varlığıyla etkilen-
mesidir. Bu sosyal etkileşim nedeniyle sosyal davranış ortaya çıkar. Sosyal davranış, bireyin içinde 
bulunduğu toplumun beklentilerine uygun tepkilerde bulunmasıdır.

Sosyal biliş: Diğer bireyler, gruplar ve toplumlar hakkında izlenim oluşturmaktır. Kişilerin toplum-
sal tutum ve davranışları, bu tutum ve davranışların sözel ve yüz ifadeleri ile aktarımı, kişilerin akta-
rılan bu bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlama yöntemleri sosyal bilişle ilgilidir. Sosyal biliş türleri 
arasında izlenim oluşturma, yükleme, yardımseverlik ve çekicilik sayılabilir. 

İzlenim oluşturma: Başkalarının birey hakkında biçimlendirdikleri izlenimlerle ilgilidir. Bireyin on-
larla birlikteyken yapabileceği, yapamayacağı şeyleri düşünme ve denetim biçimidir. Bu denetim, 
diğer insanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. 

Yükleme: Eğilim ya da davranışların belli bir nedene bağlanmasıdır. İnsanlar, olayları açıklarken 
yükleme yapar yani olayların nedenlerini içsel ya da dışsal bir nedene yüklerler. 

Yardımseverlik: Kişiye maddi ya da manevi bir yük getirmesine rağmen diğerleri için gönüllü yar-
dımlarda bulunulmasıdır. 
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    2. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki metni ve örneği okuyunuz. Örneği okuduğunuz metne göre yorumlayınız.

Metin: Şemaların iç yapısı bir tiyatro oyunu gibidir. Bir oyunda oyunun temel doğasını değiştirme-
den farklı zamanlarda farklı oyuncular tarafından oynanan karakterler olduğu gibi bir şemada da içinde 
bulundukları çevrenin değişik yönleriyle ilişkili olan değişkenler vardır. Her bireyin zihninde karşılaştığı 
durumlara, olay, nesne ve eylemlere ilişkin zihinsel simgeler bulunur. Bazı sözcükler veya olaylar tara-
fından uyarıldığında şematik bilgiler harekete geçer.

1. Örnek: Üç yaşındaki Ali, dedesinin çiftliğine ziyarete gider. O zamana kadar tek tanıdığı hayvan 
köpektir. Çiftlikteki koyunları gördüğünde “Aaa, köpek!” diye bağırır. Dedesi, ona gördüklerinin köpek 
olmadığını, koyun olduğunu anlatır.

B. Aşağıdaki metni okuyarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

2. Örnek: Bir futbol maçını kaybeden takımın oyuncuları, teknik direktörleri ve yöneticileri “Saha ko-
şulları çok kötüydü.”, “Hakemin birkaç pozisyonda hata yapması bizi olumsuz yönde etkiledi.”, “Rakip 
çok sert oynadı.”, “Haftada iki maç yapmak bizi olumsuz yönde etkiledi.” gibi olumsuz değerlendirme-
lerde bulunurlar. Kazanılan maçlardan sonra ise “Bu maça inandık.”, “Çok çalıştık.”, “İyi motive olduk.”, 
“Konsantrasyonumuz üst düzeydeydi.” gibi olumlu değerlendirmeler yaparlar. 

1. İlk örnekte yapılan açıklamalarda başarısızlığın nedenleri denetim altındaki faktörlere mi 
yüklenmiştir?

2. İkinci örnekte başarının nedeni olan faktörler, kişilerin denetiminde midir?

3. Örnekteki durumu sosyal psikolojinin hangi kavramı ile açıklayabilirsiniz?

4. Metindeki açıklamalar futbolculara, antrenörlere ve yöneticilere ne kazandırır, ne kaybetti-
rir? Tartışınız.

Çekicilik: Bir bireyin başka bir birey hakkında olumlu duygu ve değerlendirmelere sahip olma 
eğilimidir. 

Sosyal etki konuları arasında da uyum sürecinin gerçekleştiği kabul etme, benimseme, özümse-
me, otoriteye uyma ve itaat sayılabilir. 

Kabul etme: Toplumun, grubun ya da bir bireyin değer ve inançlarının bilgi bakımından etkileni-
lerek benimsenmesidir. 

Benimseme: Bir kanı ya da tutumu güdülenme konusu olabilecek derecede içselleştirmedir.

Özümseme: Toplumun, grubun ya da bir bireyin değer ve inançlarını kişinin irdelemeden olduğu 
gibi kabullenmesi sürecidir. 

Otoriteye uyma: Bir kişinin davranış ve görüşlerini doğrudan ya da dolaylı bir baskı aracılığı ile 
değiştirmesi ve baskı yönüne doğru uyum göstermesidir. Uyum davranışının derecesi baskının şid-
detine göre artar ya da azalır. 

İtaat: Otorite etkisiyle bireyin davranışlarını başkaları tarafından kabul edilmek amacıyla değiştir-
mesidir. İtaat başkaları tarafından kabul edilmeyi, özdeşleşme değer verilen kişi ya da gruba benze-
meyi, benimseme de gerçeği başkaları gibi anlamayı sağlar. 

Şema: Herhangi bir şey hakkında geçmiş yaşantılara bağlı olarak oluşturulan inanç ve beklenti-
lerdir.  Birey, yeni bilgilerle karşılaştığında bunları oluşturduğu inanç ve beklentilere göre süzer, seçer 
ve var olan yapılar içine alarak bütünleştirir.
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    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve yandaki bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Amerika’da Asyalılara karşı olumsuz tu-
tumların olduğu bir dönemde genç bir Çin-
li öğrenci, eşiyle birlikte Amerika’yı dolaşır. 
Çift, 66 otelde konaklar, 184 lokantada ye-
mek yer ve biri dışında hepsinde gayet iyi 
ağırlanır. Bir süre sonra aynı otel ve lokan-
talara bir Çinli çifti konuk olarak kabul edip 
etmeyeceklerini soran bir mektup gönderilir. 
Mektubu yanıtlayan kuruluşlardan % 92’si 
kabul etmeyeceklerini bildirir.42

1. Amerikalılar, Asyalılara karşı nasıl  
bir tepki eğilimine sahiptirler?

2. Sizce bu tepki eğiliminde neler etkili 
olmuş olabilir?

3. Amerikalıların Asyalılara karşı olan 
tepki eğilimi yeterli kanıtlara dayanmakta 
mıdır? Bu eğilimde bilişsel mi, yoksa duy-
gusal ögeler mi ağır basmaktadır?

4. Yukarıdaki incelemeden hangi so-
nuçları çıkarabilirsiniz?

Bilgi Notu

TUTUM VE ÖN YARGI

Tutum; bireyin herhangi bir nesne ya da duruma 
karşı deneyim, güdü ve bilgilerine dayanarak geliştirdi-
ği, sürekliliği olan bir tepki eğilimidir. Bu eğilim; bilişsel, 
duygusal ve davranışsal ögelere sahiptir. Örneğin bire-
yin zenciler hakkında bildikleri (bilişsel öge) olumluysa 
onlara sempatiyle bakar (duygusal öge). Bunu sözleri 
ya da davranışlarıyla ortaya koyar (davranışsal öge). 
Tutumların varlığı, ancak tutumun yansıttığı birtakım 
gözlenebilir davranışlardan çıkarılabilir.

Ön yargı; herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi 
edinmeden ya da inceleme yapmadan, yetersiz kanıt-
lara dayanarak varılan yargıdır. Ön yargı da bir tutum-
dur ama haklılığı kanıtlanmamıştır. Genelde bir olum-
suzluğu ifade eder ve ön yargıda tutumun duygusal 
ögesi ağır basar. Ön yargı sabittir ve mantıklı tartışma-
ya açık değildir. Tutum ve ön yargıların kaynağı; bire-
yin kendi deneyimleri, çocuklukta öğrenilenler ve grup 
değerleridir.

    4. ETKİNLİK
Toplumumuzda yaygın olan ön yargılardan bildiklerinizi örnekteki gibi aşağıdaki tabloya yazınız. 

Yazdıklarınızın doğru olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.

İyilik yaparsan kötülük görürsün.

Ön Çalışma Görevi
Aşağıdaki soruların yanıtlarını kapsayan bir sunu hazırlayınız.

1. Aile, arkadaş, toplum, moda ve medya etkisiyle ortaya çıktığını düşündüğünüz davranışlarınız 
hangileridir? Bu davranışlarınızı açıklayınız.

2. Sözü edilen sosyal etkenlerden en güçlü olan hangisidir? Nedenini açıklayınız.

3. Davranışlarınız üzerindeki sosyal etkilerin size neler kazandırdığını belirtiniz.

4. Sosyal etkenlerin sizi toplumdaki diğer insanlara benzer mi, yoksa farklı mı kıldığını belirleme-
ye çalışınız.

113



   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki örnekleri okuyarak bunların birey üzerindeki hangi 

etkilerin varlığını gösterdiğini tartışınız.

a. Bir iş görüşmesine giden kişi düzgün giyinir ve kendisi hakkın-
da olumlu izlenim oluşturmaya çalışır.

b. Temiz bir çevre, insanların çevreyi kirletmemesi konusunda bir 
kural olduğunu algılamalarını sağlar.

c. Grupta erkeklerin uzun saçlı olması hoş karşılanmıyorsa bir er-
kek, o grup tarafından reddedilmemek ya da onay almak için sevdiği 
hâlde saçlarını uzatmaz.

S. DAVRANIŞ VE SOSYAL ETKENLER

• Sosyalleşme 
• Kültür
• Toplumsal rol 
• İdeal rol 
• Toplumsal statü 
• Gerçek rol

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK
Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması, toplumla bütünleşmesi ya da 

özdeşleşmesidir. Sosyalleşme süreci, çocuğun doğumuyla başlayarak onun ana dilini, yaşadığı toplu-
mun kültürünü öğrenmesini ve bunları gelecek nesillere aktarmasını içerir. 

Aşağıda bu süreç boyunca davranışı etkileyen sosyal etkenleri gösteren bir şema verilmiştir. Şemayı  
inceleyiniz ve sonraki sayfada bulunan bilgi notundan da yararlanarak  aşağıdaki noktalı alana bu etken-
lerin sosyalleşme sürecindeki etkisine birer örnek yazınız. Örneklerinizin doğru olup olmadığını arkadaş-
larınızla tartışınız.

ARKADAŞ
ÇEVRESİ

OKUL

EKONOMİ

SOSYALLEŞMEBİREY

DİN

SİYASET
İŞ ÇEVRESİ

MEDYA

AİLE

Şema 2. 11: Bireyin sosyalleşme sürecindeki etkenler 
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Bilgi Notu
DAVRANIŞ VE TOPLUM

Toplum, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için 
iş birliği yapan ve ortak bir kültürü bulunan insan topluluğudur. Toplumun yarattığı maddi, manevi 
ve düşünsel ürünlerin tümüne kültür adı verilir. İnsan, toplumun kültürünü sosyalleşme yoluyla elde 
eder, benimser ve ona uyar. Sosyalleşme, farklı toplumsal çevrelerde, çok sayıda insanla ve değişik 
yollarla gerçekleşir. Bu süreçte etkili olan sosyal ve kültürel etkenler şöyle özetlenebilir: 

Aile, bireyin toplumun kültürüyle ilk karşı karşıya geldiği ve sosyalleşmeye başladığı kurumdur. 
Yeme, içme, giyinme alışkanlıkları ailede edinilir. Toplumda uyulması gereken kuralları da çocuğa 
aile öğretir. Çocuğun toplumsallaşmasında arkadaş çevresi de etkilidir. Çocuk; paylaşma, başarma, 
sevme ve sayma gibi konularda arkadaşlarından etkilenir. Onlara yeni şeyler öğretir ve onlardan yeni 
bilgiler öğrenir. 

Günümüzün modern toplumlarında toplumsallaşma üzerinde kitle iletişim araçları ile moda da et-
kilidir. Bunlar, bireyi toplumun kendisinden beklentileri konusunda bilgilendirir. İnsanların düşüncele-
rini etkileyerek ortak bir davranış biçimi kazandırır. Medya, toplumun beklentilerini bireye aktarmakta, 
tutum ve davranışları etkilemektedir. Çünkü bunların ortak paydası, toplumdaki insanların düşünce-
lerini etkileyerek onlara ortak davranış biçimi kazandırmaktır.

    2. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan kavramları tablodaki tanımların karşısına doğru olarak yazı-

nız. Yazdıklarınızın doğruluğunu öğretmeninizin rehberliğinde denetleyiniz.

toplumsal rol ideal rol toplumsal statü gerçek rol

ROL VE BEKLENTİLER

Bireyin toplum içindeki yeri ve konumudur. Bu yeri ya kişinin çevresindekiler 
ona uygun görerek belirler ya da birey kendi çabasıyla elde eder. Bireyin toplum 
içinde bulunduğu konum ona haklar ve yükümlülükler getirir. Birey, bu haklardan 
yararlanır ve konumunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirir.

Bireyin statüsüne uygun davranmasıdır. Bireyin statüsüyle davranış biçimi ara-
sında ilişki vardır. Her birey, statüsünün gerektirdiği davranış biçimini ortaya koyar.

 Statünün bireyden istediği ideal davranış biçimidir. Bireyler, bu beklentilerin 
tümünü yerine getiremezler.

Bireyin yerine getirebildiği rol beklentileridir. 
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B. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Ülkemizde, 20. yüzyılın başından bu yana kadının toplumsal konumunun yükseltilmesine çalışıl-
maktadır. Bu çaba sayesinde kadınlar evlerinin dışında çalışma olanağı bulabilmiş ve bir meslek sahibi 
olabilmişlerdir. Bu ifade, ülkemizde toplumun kadınlardan beklentilerinde hangi değişikliklerin or-
taya çıktığını vurgulamaktadır?

2. Amerika’da bazı uçak şirketleri, iş gezilerine çıkan kadın ve erkeklerin eşlerini yanlarında götürme-
leri durumunda daha ucuz bilet almalarını sağlamaktadır. Bunun nedeni ne olabilir?

3. Bir anne çocuk, bir çocuk da anne gibi davranmaz. Bunun nedeni üzerinde tartışınız.

4. Aynı gün okul korosunda şarkı söylemeniz, ödevinizi yapmanız ve annenize yardım etmeniz 
gerekse neler hissedersiniz, böyle bir durumu yaşamak neden hoşunuza gitmez? 

5. Pek çok doktor vardır ama bazıları neden daha başarılı ve ünlüdür?

Ön Çalışma Görevi
Ön hazırlığınızı sınıfa sununuz. Bunlar üzerinde değerlendirme yapınız, toplumun insan dav-

ranışlarını hangi yollarla ve nasıl etkilediğini değerlendiriniz.

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına “x” işareti koyunuz. İşaretleme-

diğiniz ifadelerin neden yanlış olduğunu söyleyiniz.

Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış veya 

özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceleyen bilimdir.

Sosyal psikolojinin amacı sosyal olayları açıklamaktır.

Şema, herhangi bir şey hakkında geçmiş yaşantılara bağlı olarak oluşturulan inanç ve beklenti-

lerdir.

Herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapmadan, yetersiz ka-

nıtlara dayanarak varılan yargılar tutumları oluşturur.

Tutumların varlığı, yansıttığı gözlenebilir davranışlardan anlaşılamaz.

Sosyalleşme süreci, ergenlikle birlikte sona erer.

Kişinin başkaları öyle yapıyor diye onlar gibi davranmasına itaat denir.

Herhangi bir konuda yeterli ve gerekli bilgi edinmeden veya inceleme yapmadan, yetersiz kanıt-

lara dayanarak yapılan ön yargılı bir davranıştır.
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. Bilginin başlangıcı duyumlardır. Duyumu sağlayan beş duyu organı vardır. Ancak duyumları yal-
nızca bunlarla elde etmeyiz. Örneğin iç organlarımızın durumunu bildiren duyumu elde etmemizde 
duyu organlarının etkisi yoktur.
  Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen duyumla ilgilidir?
  A. Kas ve hareket duyumu B. Hâl duyumu C. Koklama duyumu
  D. Dokunma duyumu E. Görme duyumu

 2. Aşırı uyarılma, iç ya da dış uyarıcıların organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesi 
sonucu ortaya çıkar. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin durumu aşırı uyarılmaya örnek gösterilebilir?
  A. Aya giden astronotların B. Uzun yola giden kamyon sürücülerinin 
  C. Batan gemide uzun süre kalan tayfaların D. Sürekli bir yeri ağrıyan insanların
  E. Hapsedilen savaş tutsaklarının

 3. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girildiğinde önceleri çok az şey görülür. Fakat bir süre 
sonra etraftaki nesneler yavaş yavaş görülmeye başlanır.
  Bu durumu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Duyarlılaşma B. Duyarsızlaşma C. Uyarılma
  D. Yetersiz uyarılma E. Alışma

 4. Konserde çok gürültü vardı. İki arkadaş birbirlerini duyuyorlardı ama ne söylendiğini anlamıyor-
lardı.
  Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemektedir?
  A. Dikkat yoğunlaşması B. Algılama C. Duyumlama
  D. Uyarılma E. Duyarsızlaşma

 5. Algılama, herhangi bir uyarıcının duyu organları tarafından fark edilip zihinde anlamlı hâle geti-
rilmesi ve yorumlanmasıdır.
  Buna göre algı ve duyumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A. Algılama, duyumdan önce gerçekleşir.
  B. Algılama bilinçli, duyum bilinçsizce gerçekleşir.
  C. Algılanan uyarıcı önceden duyumlanmalıdır.
  D. Uyarıcı anlamlıysa duyum algıya dönüşür.
  E. Her duyum mutlaka algıya dönüşür. 

 6. Nesnelere ilişkin uyarıcılardaki eksikliğe rağmen nesneler eksiksiz bir bütün olarak algılanır.
Birbirleriyle aynı olan uyarıcılar bir arada bütün olarak algılanır.
  Burada uyarıcıların bütün olarak algılanmasındaki hangi temel ilkeler aşağıda sırasıyla 
verilmiştir?
  A. Tamamlama, benzerlik B. Zıtlık, süreklilik C. Süreklilik, benzerlik
  D. Yakınlık, zıtlık E. Değişmezlik, farklılık

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 7. Var olan herhangi bir uyarıcının kendisinden kaynaklanan bir nedenle organizma tarafından 
farklı yorumlanması fiziksel yanılsama ya da fiziksel illüzyon olarak tanımlanır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanılsamaya neden olan etkenlerden biridir?

  A. Geçmiş yaşantılar B. Duyu organlarının özellikleri 
  C. Psikolojik durum D. Uyarıcının bulunduğu ortam 
  E. Tutum ve beklentiler

 8. Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, uyku gibi güdüler fizyolojik kökenli birincil güdülerdir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerin bir özelliği değildir?

  A. Kalıtımsal olarak doğuştan getirilme B. Evrendeki bütün canlılarda görülme
  C. Öğrenilip sonradan değiştirilebilme D. Organizmanın sürekliliğini sağlama
  E. Fizyolojik gereksinimlerden kaynaklanma

 9. Başarılı olma güdüsü, yeteneklere uygun alanlarda örneğin bazı insanlarda akademik, bazıla-
rında spor ya da sanat alanında kendini gösterir. 

  Bu güdüye sahip bir kişi ile olmayan bir kişi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak belirtilmemiştir?

  A. Başarı güdüsü olan daha aktiftir. B. Başarı güdüsü olan daha az yorulur.
  C. Başarı güdüsü olanın hedefi bellidir. D. Başarı güdüsü olanın davranışı seçicidir.
  E. Başarı güdüsü olan daha özverilidir.

 10. Piyano öğrenen iki öğrencinin ikisi de bütün gün çalışmakta, başka hiçbir iş yapmak hatta okula 
bile gitmek istememektedir. Bunlardan biri gerçekten yeteneklidir ama diğeri öyle değildir. Matematiğe 
yeteneği olduğu hâlde ünlü bir piyanist olmaya çalışır ve sonuçta hayal kırıklığına uğrar.

  Böyle bir durum, aşağıdakilerden hangisinin öncelikle önemli olduğunu göstermektedir?

  A. Potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin
  B. Başarılı olmak için çok çalışmanın
  C. Hiçbir konuda ısrarlı olmamanın
  D. Rekabetin yaratıcılığı arttırdığını bilmenin
  E. Birkaç alanda birden çalışma yapmanın

 11. Bilinç, insanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi, aynı zamanda da düşünme ve 
kendini tanıma yeteneğidir. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir davranış değildir?
  A. Bir matematik problemini çözme B. Gelecekte olacakları tahmin etme
  C. Güzel bir tabloyu değerlendirme D. Bir müzik parçasını severek dinleme
  E. Hatırlanmayan yaşantılardan etkilenme

 12. Bilinç ve bilinçsizlik kategorik değildir. Bunlar bir boyut üzerinde yer alır ve aralarında derece 
farkı vardır. 
  Aşağıdakilerden hangisi telkin yoluyla elde edilen bir bilinç durumudur?
  A. Meditasyon B. Normal bilinç durumu C. Uyku
  D. Hipnoz E. Rüya
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 13. Herhangi bir şey üzerinde insanın zihin gücünün yoğunlaşmasına dikkat denir. Dikkatin bir türü 
edilgin dikkattir ve dış etmenlerin doğrudan etkisiyle gerçekleşir. 
  Aşağıdakilerden hangisi bu dikkat türüne örnektir?
  A. Ani gök gürültüsüne çevrilen dikkat 
  B. Annenin hareketli çocuğuna yönelen dikkati
  C. Derste öğretmene yönelen dikkat
  D. Bir konferansta konuşmacıya yönelen dikkat
  E. Bir konserde müziğe yönelen dikkat

 14. Sosyal biliş, sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçlere verilen isimdir.
  Aşağıdakilerden hangisi sosyal biliş değil de bir sosyal etki türüdür?
  A. Yükleme B. Yardımseverlik C. Çekicilik
  D. İtaat E. İzlenim oluşturma

 15. Toplumsallaşma sürecinde özellikle aile ve okulun rolünün fazla olması aşağıdakilerden 
hangisinin bir kanıtıdır?
  A. Toplumsallaşmanın tüm yaşam boyu sürdüğünün
  B. Toplumsallaşmayla bireysel özelliklerin geliştiğinin
  C. Toplumsallaşmanın birey dışında gerçekleştiğinin
  D. Toplumsallaşmanın her topluma düzen getirdiğinin
  E. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde gerçekleştiğinin

 16. Organizmada uyarıcılara karşı oluşan davranışlara tepki adı verilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir tepki örneği değildir?
  A. Işığın karşısında gözbebeğinin küçülmesi 
  B. Gürültüden rahatsız olmak
  C. Heyecandan elleri titremek
  D. Sıkılgan bir yapıya sahip olmak
  E. Tanıdık birini görünce selam vermek

 B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

 1. Organizmanın normalin altında uyarılmasına, yani normal etkinlikte bulunmasına yetmeyecek 

kadar az uyarıcı almasına ........................................... denir.

 2. Organizmanın sürekli karşılaştığı uyarıcılara bir süre sonra artık tepkide bulunmamasına 

............................... adı verilir.

 3. İhtiyaçların karşılanması için organizmada oluşan güce ....................... denir.

 4. İhtiyaç, dürtü, güdü, davranış ve doyum sürecinin tümüne ..................................... adı verilir. 

Sosyal psikoloji

Bilinç Birincil Dürtü Alışma Algı

Güdülenme İllüzyon Yetersiz uyarılma

Ön yargı
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 5. Açlık ve susuzluk, fizyolojik kökenli ................................... güdülerdir.

 6. ...................................... , duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından yo-

rumlanıp anlamlandırılmasıdır.

 7. Duyumların zihinde yanlış olarak yorumlanmasına yanılsama ya da ............................... denir.

 8. ............................................................ , bir bireyin davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer 

kimselerin davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceleyen bilgi dalıdır.

 9. ......................................... herhangi bir konuda, yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da incele-

me yapmadan, yetersiz kanıtlara dayanarak varılan yargıdır.

 10. ........................................ insanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi, aynı zamanda 

da düşünme ve kendini tanıma yeteneğidir.

 C. Aşağıdaki açıklamaların sonundaki yay ayraç içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. Şekil - zemin ilişkisi algılamayı etkileyen iç etmenlerdendir. ................................................ (   )

 2. Güdülenmiş davranış seçicidir. ............................................................................................ (   )

 3. Güdü organizmayı harekete geçiren uyarıcı, güdülenme ise bir süreçtir. ............................ (   )

 4. Ergenlik dönemi bütün ergenler için sorunlu bir dönemdir. ................................................. (   )

 5. Kişisel beklentiler algılamayı etkiler. .................................................................................... (   )

 Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

 1. Aşağıdaki seçeneklerin her birindeki kavramları tanımlayınız, örnek vererek birbirinden 
farklı yönlerini belirtiniz.
  a. Dürtü - güdü  b. Fizyolojik güdüler - sosyal güdüler
  c. Duyum - algı  ç. Alışma - duyarlılaşma

 2. Aşırı gürültülü, kalabalık ve stresli bir ortamda uzun süre kalan kişilerde hangi durumlar 
gözlenir? Belirtiniz.

 3. Kendi potansiyelinizi değerlendirmek size neler kazandırabilir? Bu konuda bir yazı hazır-
layınız.

 4. Aşağıdaki seçeneklerin her birindeki kavramları tanımlayınız ve birbirinden ayırt ediniz.
  a. Normal bilinç durumu - uyku b. Uyku - rüya
  c. Bilinçaltı - bilinç  ç. REM - NREM

 5. Hipnozla meditasyon arasında ne fark vardır? Karşılaştırınız.

 6. Sosyal biliş ve sosyal etki arasındaki farkı belirtiniz.

 7. Medyanın davranışlarınızı nasıl etkilediğini açıklayınız.

120



Aşağıda yer alan öz eleştiri tablosundaki soruları yanıtlayarak bu ünitede öğrendiklerinizi de-
ğerlendiriniz.

ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU

Bu bölümden önce, psikolojinin temel 
süreçleri hakkında neler biliyordum?

Bu bölümde psikolojinin temel süreçleri ile ilgili

Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım?

Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim?
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3. ÜN‹TE

ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

Resim 3.1: Öğrenme, Martin de Jussac

KONULAR
A. ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ

B. ÖĞRENME TÜRLER‹

C. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER

Ç. BELLEK TÜRLER‹

D. BELLE⁄İN TEMEL İŞLEM AŞAMALARI

E. DÜŞÜNMENİN YAPI TAŞLARI

F. DÜŞÜNME VE DİL

G. KARAR VERME

H. ZEKÂ KAVRAMI

I. ZEKÂ TÜRLER‹

‹. ZEKÂ VE YARATICILIK
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki örnek olayları okuyarak ve görseli inceleyerek görse-

lin altındaki soruları yanıtlayınız.

a. Karıncaların kendilerine göre örgütlenmiş bir toplum hâlinde yaşaması

b. Küçük bir çocuğun eli yandığında bir daha ateşin yanına gitmemesi

c. Evde istediklerini ağlayarak elde eden çocuğun arkadaşlarının arasında da aynı şeyi yapması

ç. Diz kapağına vurulduğunda bacağın hareket etmesi

d. Çocuğun konuşmaya başlaması

1. Yukarıdaki olayların hangilerinde öğrenme söz konusudur? Tartışınız.

2. Öğrenilmiş olduğunu düşündüğünüz davranışlarla öğrenilmemiş olanlar arasında ne fark 
vardır?

3. “Öğrenme için organizmanın önce engellenmiş olması gerekir.”1 diyen Thorndike (Torndayk), 
öğrenmeyle ilgili neyi vurgulamak istemiş olabilir?

4. Fotoğraftaki filler doğuştan böyle davranmayı biliyor olabilir mi?

A. ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ

• Öğrenme

TEMEL KAVRAM

Fotoğraf 3. 1: Filler

    ETKİNLİK
A. Aşağıdaki metni okuyunuz, metnin sonunda verilen soruları yanıtlayınız.

“İnsanlar, önceki nesillerden kendilerine kalan tüm bilgileri kaybetseler -icat etme, hatırlama ve alış-
kanlık edinme yetilerine sahip olsalar bile- onda dokuzu bir ay içinde ölürdü. Geri kalan onda biri de 
kalan altı ayda yaşamını yitirirdi. Bu insanların düşüncelerini aktaracak dilleri, hatta düşünceleri bile ol-
mazdı. Yalnızca belirsiz hayalleri olurdu. Yazılı şeyleri okuyamaz, motorlu araçları kullanamaz, ata bine-
mezlerdi. Birkaç kişinin çıkardığı anlamsız seslere uyarak şurada burada dolaşır, içecek su ve yiyecek 
yemek bulamaz, sonunda belki de yamyamlığa düşerlerdi. Köylerde yaşayan insanlar bile hayatlarını 
korumak için ekin ekme, hayvan yetiştirme, ateş yakma, giyinme ve böylece soğuğa dayanma çarelerini 
bulamazlardı. İnsanlığın ilk başladığı sıcak ülkelerde bazı ilkel insan türleri sosyal bir kalıtım biriktirince-
ye kadar meyve toplar ve küçük hayvanları avlayarak yaşayabilirlerdi. Ancak birkaç yüz nesil sonra dile 
sahip olurlar, hayvanları evcilleştirmeyi ve toprağı ekmeyi öğrenebilirlerdi.”2
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1. Metinde belirtilen öğrenilmiş davranışlar nelerdir? Belirleyiniz ve bu davranışlara eklemeler 
yapınız.

2. Öğrenmenin önemini belirtiniz. 

B. Yandaki bilgi notundan da yararlanarak aşağıdaki 
tabloda verilen davranışlardan hangilerinin refleks, içgü-
dü ve öğrenme sonucu kazanıldığını karşılarındaki boş-
luğa yazınız. Refleksi “R”, içgüdüyü “İ” ve öğrenmeyi “Ö” 
harfleri ile göstererek bunlar arasındaki farkı söyleyiniz.

Arıların bal yapması

Kimya ile ilgili bilgiler edinme

Diz kapağına vurulduğunda bacağın sıçraması

Örümceklerin ağ örmesi

Bisiklete binme

Bazı hayvanların kış uykusuna yatması

Ateşe değen elin çekilmesi

Görgü kurallarına uyma

Kuşların mevsimi gelince göç etmesi

Köpeğin bahçe kapısını mandalı çevirerek açması

Göz kapağının kırpılması

Çocuklardaki emme davranışı

Keman çalma

Kuşların yuva yapması

C. Aşağıdaki şemayı inceleyiniz ve şemada verilenlerden hareketle öğrenmeyi örnek vererek açıkla-
yınız.

Bilgi Notu

ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ

Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu 
davranışta meydana gelen, yeni davranış-
lar kazanma şeklinde ortaya çıkan devamlı 
bir değişikliktir. Bireyin davranışlarının bü-
yük çoğunluğu öğrenmeyle kazanılır. Bu 
nedenle insan yaşamında öğrenmenin rolü 
büyüktür. Öğrenmenin kaynağı; eğitim, öğ-
retim ve geçmiş yaşantılarımızdır. Öğren-
diklerimiz, kendi yaşantımıza ve başkala-
rının geçmiş deneyimlerine dayanır. Buna 
göre doğuştan gelen, niçin yapıldığı orga-
nizmanın kendisi tarafından da bilinmeyen 
ve türün tüm bireylerinde aynı şekilde gö-
rülen kalıtsal davranışlar olan içgüdüsel 
davranışlar öğrenme değildir. Dıştan gelen 
bir uyarım sonucu bu uyarı beyne iletilme-
den verilen ani yanıt olan reflekslerin de 
öğrenmeyle ilgisi yoktur. Çünkü bunlarda 
yeni davranışların kazanılması; eğitim, öğ-
retim ya da geçmiş yaşantılar sonucu elde 
edilme özellikleri yoktur.

Her şeyi aktif 
deneyimle öğreniriz.

Verilerden anlam çıkararak akıl yürütme yoluyla bilgi ediniriz.

Bu bir bilgi işleme biçimidir.

Bilmek bir ürün değil, bir süreçtir. 

Birilerini bilgilendirmek sadece
onlara bir şeyler anlatmak değil,
katılımlarını teşvik etmektir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki şemayı inceleyiniz ve önceki sayfada verilen tablo-

da yanına “Ö” yazdığınız örneklerin şemadaki hangi öğrenme türüyle 
ilgili olabileceğini söyleyiniz. Tablonun altındaki soruları yanıtlayınız.

Şema 3. 1: Öğrenme türleri

1. Sokak köpeği tarafından ısırılan çocuk, bütün köpeklerden korkmaya başlamıştır. Bir süre sonra 
ise ev köpeklerinden değil, yalnızca sokak köpeklerinden korkmuştur. Bu durum nasıl açıklanabi-
lir? Tartışınız. 

2. Annenizi ya da babanızı gözleyerek öğrendiğiniz davranışlar var mıdır? Bunların neler ol-
duğunu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

3. Bir ödül elde edebilmek ya da bir cezadan kurtulabilmek üzere yaptığınız davranışlara 
birer örnek veriniz.

B. ÖĞRENME TÜRLERİ

• Koşullanma
• Koşulsuz uyarıcı
• Koşulsuz davranış
• Koşullu uyarıcı
• Koşullu tepki
• Genelleme
• Sönme
• Ayırt etme
• Kendiliğinden geri gelme
• Bağ kurma
• Edimsel koşullama
• Pekiştireç
• Transfer

TEMEL KAVRAMLAR

KOŞULLANMA 
YOLUYLA ÖĞRENME

KLASİK KOŞULLANMA

EDİMSEL KOŞULLANMA

ÖĞRENME

BİLİŞSEL ÖĞRENME

GİZİL ÖĞRENME

MODEL ALARAK ÖĞRENME

KAVRAYARAK ÖĞRENME

1. Koşullanma
a. Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme

    1. ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyiniz ve yandaki bilgi notun-
dan da yararlanarak arka sayfadaki soruları yanıtlayınız.

 

Resim 3. 2: Pavlov’un kullandığı deney düzeneği

Bilgi Notu

KLASİK KOŞULLANMA 
YOLUYLA ÖĞRENME

Organizmanın tekrarlar sonucu doğal bir 
uyarıcıya gösterdiği tepkiyi, yapay bir uyarıcı-
ya göstermeyi öğrenmesine koşullanma yo-
luyla öğrenme adı verilir. Gerek refleks gerek 
tepkilerden yararlanılarak yapılan bu koşul-
lanma türü klasik koşullanma adını alır. Kla-
sik koşullama, deneysel olarak incelenen ilk 
koşullama türüdür. Bu koşullanma türü üze-
rindeki ilk çalışmaları İvan Pavlov (1849-
1936) yapmıştır. 

Koşullanmadan önceki herhangi bir tepki-
sel davranışa koşulsuz davranış denir. De-
neyde köpeğin yemeği görünce salya sal-
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1. Resim 3. 3’ün ilk bölümünde köpek yemeği gördüğü zaman salya salgılar mı?

2. Köpeğin yiyeceğe salya salgılaması ne tür bir davranıştır? Bu davranış türüne bir örnek ve-
riniz.

3. Köpek hangi koşulda yalnızca zil sesine salya salgılar?

4. Köpek hangi iki şey arasında bağ kurmuştur?

5. Köpeğin zil sesine salgıladığı salya miktarı sizce hangi koşulda daha fazla olur? 

6. Bu süreçte bir öğrenme söz konusu mudur, öyleyse köpek neyi öğrenmiştir? 

7. Resim 3. 2’de Pavlov’un kullandığı deney düzeneği nasıl işler?

8. Pavlov bu düzenekle neyi gerçekleştirmiştir ve yaptığı deney neden önemlidir? Tartışınız.

Resim 3. 3: Zil ve yemek 

    2. ETKİNLİK
 

A. John Watson, bir yaşındaki Albert adlı ço-
cuğun beyaz bir fareye her baktığında çekiçle me-
tale vurarak yüksek bir ses çıkarmış ve bu şekilde 
bebeğin korkmasını sağlamıştır. Belli bir süre son-
ra çocuk artık yalnız beyaz fareden değil; tavşan, 
sakallı, tüylü oyuncaklar gibi beyaz ve tüylü olan 
her şeyden korkmaya başlamıştır. Bu deneye göre 
tablodaki boşlukları doldurunuz.

Albert’in beyaz tavşana ilk tepkisi

Deneydeki koşulsuz uyarıcı ve ko-

şulsuz davranış

gılaması koşulsuz davranıştır. Doğrudan tepkisel 
davranış meydana getiren uyarıcıya koşulsuz uya-
rıcı adı verilir. Deneyde köpeğe verilen yiyecek, doğ-
rudan salya davranışına neden olduğundan koşulsuz 
uyarıcıdır. Başlangıçta doğrudan tepkisel davranış 
meydana getirmeyen belirli koşullar sonunda tep-
kisel davranışa neden olan uyarıcı, koşullu (yapay) 
uyarıcıdır. Deneyin başlangıcında çıngırak sesi, sal-
ya davranışına neden olmaz, bu ses nötr uyarıcıdır. 
Deney sonunda sadece çıngırak sesi salya davranı-
şına neden olur. Nötr uyarıcı olan çıngırak sesi, artık 
koşullu uyarıcı hâline gelmiştir. Koşullu uyarıcıya kar-
şı oluşan tepkisel davranış koşullu refleks ya da ko-
şullu tepkidir. Deneyde sadece çıngırağa karşı gös-
terilen salya davranışı koşullu reflekstir.

Fotoğraf 3. 2
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Deneydeki koşullu uyarıcı ve ko-

şullu davranış

Albert’in beyaz ve tüylü her şey-

den korkma nedeni

Watson’ın okuduğunuz deneyi 

yapma amacı

B. Aşağıda çerçeve içinde verilen klasik koşullanma ile ilgili kavramları, tablodaki açıklamaların ba-
şındaki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz, öğretmeninizle birlikte kontrol ediniz ve bunlara birer örnek 
veriniz.

sönme ayırt etme bağ kurma genelleme kendiliğinden geri gelme

KLASİK KOŞULLANMA İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

Koşullu uyarıcıya koşullanan organizmanın koşullu uyarıcıya benzeyen tüm 

uyarıcılara tepki göstermesidir.

Koşullu uyarıcıya koşullanan organizmanın doğal uyarıcı verilmediği takdirde 

bir süre sonra doğal uyarıcıyla koşullu uyarıcı arasındaki bağı unutmasıdır. 

Koşullu uyarıcıya benzeyen uyarıcılara koşullu tepki ya da refleksin gösterilme-

mesi, yalnızca koşullu uyarıcıya tepki gösterilmesidir.

Sönme yoluyla yok olan tepki ya da refleksin bir süre sonra kendiliğinden tek-

rar ortaya çıkmasıdır.

Klasik koşullanma, bağ kurma yoluyla öğrenmedir. Çünkü koşullu uyarıcıyla 

koşulsuz uyarıcı arasında bağ kurulmakta ve ancak ondan sonra koşullu uyarıcıya 

gösterilen davranış, koşulsuz uyarıcıya da gösterilmektedir. 
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    3. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki örneklerde verilen davra-

nışların neden koşullanma ile kazanıldığını açık-
layınız. Fotoğrafı inceleyerek köpeğe uyuşturucu 
madde arama davranışının nasıl öğretilmiş olabi-
leceğini tartışınız. Konu işlenirken öğrendiğiniz ko-
şullanma ile ilgili kavramları kullanarak bu öğrenme 
biçimini açıklayınız.

a. Çocukluğunda boğulma tehlikesi geçiren ve 
bunu unutan birinin yıllar sonra korkup denize gi-
rememesi

b. Yoksulluğun acısını yaşamış bir kimsenin 
yoksulluk işareti sayılabilecek uyarıcılardan kaç-
ması

c. Annesi “Esmerler sıcak kanlıdır.” diye sık sık 
tekrarlayan bir çocuğun esmer insanlara karşı olumlu tutum oluşturması

ç. Başkalarının yılandan korktuğunu gören bir kişinin yılan görünce kaçması

d. Domates suyunu çok seven bir çocuğa acı bir ilacın arkasından domates suyu verildiğinde çocu-
ğun domates suyundan tiksinmesi

B. Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz ve bunları kendi yaşantınızla ilişkilendirerek boş bırakılan yerlere 
birer örnek yazınız.

Fobi, herhangi bir şeyden duyulan yoğun ve mantık dışı korkudur. Fobiler, genellikle bireyin çocukluğunda 
yaşanan ürkütücü durumlardan, korku koşullanmalarından oluşur.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Hoşumuza gitmeyen durumlar bizde olumsuz duygular yaratır. O durumla ilgili uyarıcılar, bizim o olumsuz 
duyguları yeniden yaşamamıza, dolayısıyla o uyarıcılara karşı olumsuz bir tutum geliştirmemize neden olur.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Koşullanmış davranışları dolaylı olarak kazanmanın bir yolu dildir. Birçok kelime olumlu anlamlar taşır. Bu 
kelimeler belirli olaylarla bir araya geldiğinde kelimelerle ilgili duygusal tutumlar o olaylara bağlanır. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Duygusal tepkiler de koşullanabilir. Daha önce sevilen bazı yiyeceklerden tiksinme, koşullanma ilkelerine 
göre meydana gelmektedir. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Koşullu davranımların kazanılmasının bir yolu da gözleyerek öğrenmedir. Bu yolla da çeşitli tutumlar gelişti-
rilir. Kişi, bir başkasının belirli bir duruma duygusal tepkisini görür ve aynı şekilde davranır.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Fotoğraf 3. 2: Koşullanma yoluyla eğitilmiş, uyuşturucu 
madde arayan köpek
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b. Edimsel Koşullanma Yoluyla Öğrenme

    4. ETKİNLİK
A. Resim 3.4’te gördüğünüz deney düzeneğini in-

celeyiniz. Arka sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak aşa-
ğıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Frederic Skinner edimsel koşullanmayı edimsel kutu 
(Sikeynır kutusu) deneyi ile ortaya koymaya çalışmıştır. Ku-
tuda, basıldığı zaman yiyeceğin düştüğü bir manivela var-
dır. Sizce hayvan kutuya ilk konduğunda nasıl davranır?

2. Hayvan önceleri manivelaya neden basar?

3. Hayvan, acıkınca manivelaya basıp yiyecek düşür-
meyi nasıl öğrenir?

4. Bu öğrenmenin klasik koşullanmadan farkı nedir?

5. Manivelaya basma davranışı hangi koşulda daha fazladır?

6. Manivelaya basma ile yiyeceğin düşmesi arasındaki zaman neden önemlidir?

7. Hayvan, manivelaya bastığı hâlde yiyecek düşmezse bir süre sonra ne olabilir?

B. Aşağıda çerçeve içinde verilen edimsel koşullanma ile ilgili kavramları tablodaki açıklamaların ba-
şındaki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz ve bunlara birer örnek veriniz. Yaptıklarınızın doğruluğunu 
öğretmeninizle birlikte kontrol ediniz.

EDİMSEL KOŞULLANMA İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

Bir edimi kuvvetlendiren ya da ortaya çıkma olasılığını artıran herhangi 
bir uyarıcıdır. 

Bir edimin kuvvetlendirilmesidir. 

Bir edimin ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıdır.

Verilmediği ya da ortadan kaldırıldığı zaman edimin ortaya çıkma olası-
lığını artıran uyarıcıdır. 

Pekiştirecin geç verilmesine denir. Edimsel koşullanmada zamanlama 
da önemlidir. Hayvanın manivelaya basmasıyla yiyeceği bulması arasındaki 
zamanı ayarlamak sorun yaratır. Bu süre uzarsa öğrenme gecikir. 

Edimlerin bazen pekiştirilip bazen pekiştirilmemesine denir. 

Edimlerin her tekrarlandığında pekiştirilmesidir. Pekiştireç, genellikle her 
edimden sonra değil, belli bir tarifeye göre verilir. 

Bir kişiden, bir nesneden ya da bir durumdan kaçınmayı öğretmek için 
uygulanır. 

Olumlu ve olumsuz pekiştirmeleri planlı bir şekilde kullanarak edime yön 
vermeye denir. 

Resim 3. 4: Skinner kutusunda edimsel ko-
şullanma deneyi

ödülün gecikmesi olumsuz pekiştirme olumlu pekiştireç devamlı pekiştirme

aralıklı pekiştirme olumsuz pekiştireç olumlu pekiştirme biçimlendirme pekiştireç 
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C. Aşağıda verilen edimsel koşullanma ile ilgili deneyi okuyarak deneyin altındaki soruları yanıtlayınız.

Bir köpek, üzerinden kolayca atlayabileceği, bir bölmeyle ikiye ayrılmış bir kutuya konmuştur. Kutu-
nun bir bölmesinin tabanı elektrik şoku verilebilecek bir madenî ızgaradır. Araştırmacı, önce zili çalmış, 
yirmi saniye sonra kutunun tabanına elektrik akımı vermiştir. Köpek şoktan korkmuş fakat kaçınama-
mıştır. Şok onda çeşitli davranışlara yol açmıştır. Bu davranışlar, bazen sadece oturma ve havlama, ba-
zen de kutunun içinde dolaşma ve çeşitli hareketler yapma şeklinde olmuştur. Köpek, birkaç deneme 
sonunda zil sesini duyduğunda bölmenin üzerinden atlayarak şoktan kurtulmuştur. Böylelikle hayvan 
şoktan kaçınmayı öğrenmiştir.3

1. Yukarıdaki deneyde klasik ve edimsel koşullanmayla öğrenilen davranışlar hangileridir?

2. Köpeğe olumsuz pekiştirme yapılmış mıdır ve bunun cezadan farkı nedir? 

3. Deneyi edimsel koşullanmayla ilgili kavramlarla ifade ediniz.

Bilgi Notu
EDİMSEL KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME

Araçlı, operant koşullanma da denen edimsel koşullanma, ödüle götüren ya da cezadan kur-
taran bir edimin yapılmasını öğrenmektir. Klasik koşullanmada ancak edime götüren uyarıcı bilinirse 
öğrenme sağlanabilir. Oysa insan, irade sahibi bir varlıktır ve hangi uyarıcıya karşı hangi edimde bu-
lunacağı kesin olarak bilinemez. Frederic Skinner bu nedenle bir dış uyarıcı yüzünden değil, iradeli 
olarak ortaya çıkan edimleri inceleme yolunu seçmiştir.

Skinner, iki tür davranış olduğunu kabul eder. Bunlardan biri tepkisel edimdir. Bu edim biçimini 
oluşturan uyarıcı her zaman bilinir. Tepkisel edim, klasik koşullanmayla öğrenilir. İkinci davranış türü 
edimsel davranıştır. Edimsel davranışa neden olan uyarıcı belirgin değildir. Edimsel koşullanmada 
öğrenilecek davranış da belirgin değildir, yapılan edimler sonucunda rastlantısal olarak ortaya çıkar.

    5. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki görselleri inceleyip örneği okuyarak örneğin altındaki soruları yanıtlayınız.

Evin köpeğine ev eşyasına zarar verdiği için o gün yiyecek verilmemiştir. Aynı köpeğin mutfağa gir-
memesi için mutfak kapısına her geldiğinde şiddetli bir gürültü duyurulmuştur.

1. Köpeğe neden yiyecek verilmemiştir? 

2. Köpeğe gürültü duyurulmasının nedeni nedir?

Fotoğraf 3. 3: Bazı alışkanlıklar edim-
sel koşullanma ile yok edilebilir.

Karikatür 3. 1: Debe Maxwell Karikatür 3. 2: Karoly Lugosi
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3. Verilen örnekte birinci ve ikinci uygulamanın amacı neden farklıdır?
4. Para doğal gereksinimlerimizi neden doğrudan karşılayamaz? Önceki sayfada verilen kari-

katür 3.1’den hareketle belirtiniz.
5. Para neden bir olumlu pekiştireçtir?
6. İkinci karikatürdeki adam sizce neden bu kadar çok çalışıyor?
7. Üretimin artmasında edimsel koşullanma nasıl etkili olabilir?
8. Bazı alışkanlıklar sönme yoluyla nasıl yok edilebilir? Önceki sayfada verilen fotoğraf 3.3’ten 

hareketle tartışınız.

B. Edimsel koşullanmanın uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda verilen bilgileri okuyunuz ve 
bunları kendi yaşamınızla ilişkilendirerek boş bırakılan yerlere birer örnek yazınız.

EDİMSEL KOŞULLANMANIN UYGULAMALARI

İnsanların kazandığı alışkanlıklardan bazıları iyi alışkanlık değildir. Dolayısıyla bunların ortadan kaldırılması 
istenir. Kazanılmış bir davranış, sönme ve bastırma yoluyla yok edilebilir. Olumlu pekiştireçlerle yapılan öğren-
meler sonucu elde edilen alışkanlıklar, sönme yoluyla daha kolay ortadan kaldırılabilir. Oysa korku koşullanması 
gibi olumsuz pekiştireçlerle edinilen alışkanlıklar daha zor söner. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Olumlu ve olumsuz pekiştirmeleri planlı bir şekilde kullanmak, yani biçimlendirme, evcil hayvan ve insanlara 

bazı şeylerin öğretilmesinde çok etkilidir. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

İnsan davranışlarının biçimlendirilmesinde bireyin içinde büyüyüp yaşadığı toplumun kültürü önemli rol oy-
nar. Kültür, belirli türden davranımları istenen, uygun, beğenilen davranımlar olarak pekiştirir. Bazı edimleri de 
yerer ve zamanla söndürür. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Bilişsel Öğrenme
a. Gizil Öğrenme

    6. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz. Yandaki bilgi notundan da yararlanarak metnin altındaki soruları  ve 

132. sayfadaki soruları yanıtlayınız. 

Bir deneyde üç grup fare alınmış ve ilk gruptaki fare-
lere labirentin çıkış kapısını bulduklarında yiyecek (pekiş-
tireç) verilmiştir. Diğer iki gruptaki farelere labirentin çıkış 
kapısını buldukları hâlde hiç yiyecek verilmemiştir. On 
birinci gün ikinci gruba da yiyecek verilmeye başlanmış 
ve on sekizinci gün araştırma bitirilmiştir. Sonuçta pekiş-
tirme yapılan grup, diğer ikisinden daha hızlı öğrenmiştir. 
On birinci günde pekiştirme başlayınca ikinci grup hızla 
başarı göstermiştir.4

1. İkinci gruptaki fareler, pekiştirme yapıldıktan 
sonra mı çıkış kapısını öğrenmişlerdir, yoksa bu ko-
nuda gizli bilgileri var mıdır?

Bilgi Notu

BİLİŞSEL VE GİZİL ÖĞRENME

Bilişsel öğrenme, organizmanın algı-
lama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel 
süreçler aracılığıyla öğrenmesidir. Bu öğ-
renme durumunun özelliği, yeni bilgilerin 
depolanması ve eski bilgilerin yeni anlam-
lar ve bağlar kazanmasıdır. Bilişsel öğren-
me, maymunlar gibi bazı hayvan türlerinde 
görülürse de daha çok insanlar için önem-
lidir. Bilişsel öğrenmenin gizil öğrenme, 
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b. Model Alarak Öğrenme

    7. ETKİNLİK

A. Yandaki görselleri inceleyiniz ve aşağıdaki soruları 
yanıtlayınız.

1. Resimdeki çocuklar neler yapmaktadırlar?

2. Çocuklar böyle davranmayı nasıl öğrenmiş ola-
bilirler?

3. Siz bu yolla neler öğrendiniz?

4. “Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.”5 diyen 
La Rochefaucault (Lö Roşefakolt) bu öğrenme yoluyla 
ilgili neyi vurgulamak istemiştir?

B. Model alarak öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilen metni okuyunuz ve öğrendiklerinizi kendi ya-
şamınızla ilişkilendirerek açıklamaların altındaki noktalı alanlara birer örnek yazınız.

MODEL ALARAK ÖĞRENME

Bir kişinin başkasının bir şey söylediğini duyup ya da yaptı-
ğını görüp onu taklit etmeye çalışması model alarak öğrenme-
dir. Model alarak öğrenmede modelin model alana benzerliği, 
modelin özellikleri ve pekiştirme süreci önemlidir.

Modelin benzerliği: Model alarak öğrenmede en etkili fak-
törlerden biri, modelin kişiyle olan benzerliğidir. Çocuklar özel-
likle sosyal iletişimi başlangıçta çevrelerindeki yetişkinleri mo-
del alarak öğrenirler. Ergenlik dönemine doğru ise yaşıtlarını 
model alma önem kazanır. Sosyal ilişkilere önem veren, gün-
lük ihtiyaçların karşılanması dışında kendini geliştirmeye fırsat 
yaratan, değişik uğraşlar içinde olabilen ailelerde çocukların 
da çok yönlü olmaya eğilimli oldukları görülmektedir. Böyle 
ailelerde çocuklar da kendilerini geliştirme yönünde istekli ol-
maktadırlar. Ailelerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlık-
ları çocukları tarafından da taklit edilmektedir. Örneğin günlük 
gazetelerin düzenli okunduğu evlerde çocukların da gazete ve 
dergi okumaya hevesli oldukları görülür. 

Resim 3. 5: Dianne Dengel

Fotoğraf 3. 4: Model alma

2. Varsa bu bilgileri nasıl elde etmişlerdir?

3. İkinci gruptaki farelerin pekiştirme ya-
pılmadan önce bilgilerini davranışa dönüştür-
mek için bir nedenleri var mıdır?

4. İkinci gruptaki fareler, gizli bilgilerini 
hangi amaçla davranışa dönüştürmüşlerdir?

model alarak öğrenme ve kavrayarak öğrenme gi-
bi çeşitleri vardır. 

Bilişsel öğrenmenin bir türü gizil öğrenmedir. 
Gizil öğrenmede öğrenme süreci içindeki organiz-
ma, öğrendiklerinin farkında değildir. Çünkü or-
tamda öğrendiklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak 
bir motivasyon kaynağı yoktur. Bu kaynak ortaya 
çıkar çıkmaz gizil bilgiler de açığa çıkar.
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c. Kavrayarak Öğrenme

    8. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

Nueva adlı bir şempanze, bir kafeste yalnız başına 
kalmaktadır. Kafesine küçük bir sopa sokulur. Nueva, 
bu sopayla yerleri kazar, muz kabuklarını iterek bir yığın 
hâline getirir, sonra da önemsemez bir tavırla sopayı ka-
fesin parmaklıklarından dışarıya atar. On dakika sonra 
kafesin dışına ve Nueva’nın ulaşamayacağı bir uzaklığa 
muz konur. Hayvan önce meyveye ulaşmaya çalışır fa-
kat başaramaz. Bunun üzerine şempanzelere özgü şikâ-
yetlere başlar. Dudaklarını sarkıtır, gözlemciye yalvaran 
bakışlarla bakar, ağlama sesleri çıkarır ve son olarak da 
kendisini sırtüstü yere atar. Böylece geçen bir süreden 
sonra birdenbire sopaya bakar, yakınmalarını keser, ka-
fesin parmaklıklarından az önce fırlattığı, kendisine muz-
dan daha yakın bir mesafede duran sopaya uzanır. So-
payı alır, kafesin dışına uzatır ve biraz beceriksizce de 
olsa muzu ulaşabileceği bir uzaklığa getirmeyi başarır.6

1. Maymun, daha önce karşılaşmadığı bu karmaşık durumu nasıl çözmüştür?

2. Siz bu yolla neler öğrenmektesiniz?

Fotoğraf 3. 5

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Modelin önemi: Model alarak öğrenmede kişi, belli bir davranımı yapmayı, aynı davranımı yapan 
başkalarını gözleyerek öğrenir. Bu nedenle model önemlidir. Eğer kişi, kendine uygun olmayan modeller 
seçerse uygun olmayan davranışlar öğrenecektir. 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Model alarak öğrenmede pekiştirme süreci: Klasik koşullanmada pekiştirme yapılırken koşulsuz 
ve koşullu uyarıcı aynı anda verilir. Oysa model alarak öğrenmede pekiştirme, edimsel koşullanmadaki 
gibi uygun davranış yapıldıktan sonra olur. 

...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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B. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Yandaki bilgi 
notundan da yararlanarak görsellerin altındaki so-
ruları yanıtlayınız.

1. Fotoğraflarda gördüğünüz davranışlar 
nasıl öğrenilir?

2. Bu davranışların hızlı ve doğru olarak ya-
pılabilmesi için ne gereklidir?

3. Öğrendiğiniz hangi davranışlar fotoğraf-
larda gördüklerinize benzemektedir? Örnek 
vererek bunları nasıl öğrendiğinizi açıklayınız.

Bilgi Notu

KAVRAYARAK ÖĞRENME
Bilişsel öğrenmenin bir başka türü kavrayarak 

öğrenmedir. İnsanlar daha önce karşılaşmadığı 
yeni ve karmaşık durumlarda ilişkileri içsel olarak 
bir anda kavrarlar. Örneğin problem çözümünde 
epeyce uğraşıldıktan sonra aniden parçalar ara-
sında yeni bir ilişki görülerek çözüm bulunur. 

Soyut kavramlar da kavrayarak öğrenilir. Ya-
pılan araştırmalarda kelimelerin klasik koşullan-
mayla edimsel koşullanmanın birleşimi yoluy-
la öğrenildiği görülmüştür. Kavramlar, nesne ya 
da olayların zihnimizde soyutlama ya da genel-
leme yoluyla elde ettiğimiz ortak özelliklerini ifa-
de eder. Kavram öğrenme, ayırt etme yoluyla 
olur. Kavram öğrenmede önce çeşitli nesne ya 
da olayların ortak özellikleri ayırt edilir. Örneğin 
“kırmızı”, insanlar tarafından kırmızı ev, kırmızı el-
bise, kırmızı araba için kullanılır. Zamanla “kırmı-
zı” kelimesinin sadece kırmızı renkle ilgili olduğu 
ayırt edilir. Kırmızı olma özelliği, benzer varlıkların 
ortak özelliği olarak kavranır ve bu kavram her 
kırmızı nesne için kullanılır. 

Bilişsel öğrenmenin bir türü de motor öğren-
medir. Motor öğrenmede söz konusu olan, bir 
davranışın nasıl daha hızlı, doğru ve hatasız ola-
rak yapılacağıdır. Bunun için de alıştırma gerek-
lidir. Motor becerilerde çevre, bedensel iç uyarı-
cılar ve yapılacak iş arasında bağlantı olmalıdır. 
Motor öğrenme, zamanlama ve biçimlendirmeyle 
yakından ilgilidir. Kişiye o davranımı öğreten biri 
varsa öğrenme kolaylaşır. Öğreten kişinin yapa-
cağı açıklamalar, biçimlendirme işlemini hızlan-
dırır. Daha sonra çeşitli uygulamalarla davranış 
pekiştirilir.

Fotoğraf 3. 6

Fotoğraf 3. 7

Ön Çalışma Görevi
Gelecek ders için aşağıdaki konularda hazırlık yapınız.

1. Öğrenme türlerini gördünüz. Bunları etkileyen pek çok etken söz konusudur. Sizin öğrenmenizi 
etkileyen etkenler nelerdir? Bir listesini yapınız.

2. Önemli öğrenme stratejileri hangileridir? Konuyu araştırarak bunların hangilerinden yararlan-
dığınızı belirtiniz.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Yandaki görseli inceleyerek aşağıdaki soruları yanıt-

layınız.

1. “Âlim olmak istersen günde bir kelime öğren.”, “Öğren-
menin yaşı olmaz.” gibi atasözlerinde öğrenme ile ilgili vur-
gulanmak istenen nedir?

2. Alvin Toffler (Alvin Toflır)’ın “Geleceğin cahili okuyama-
yan değil, nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.”7 sözün-
den ne anlıyorsunuz? 

3.  Öğreniminin ilk yıllarında matematiğe çalışan ama ba-
şarılı olamayan bir çocuk için bu ders, gelecek yıllarda da ne 
yapsa değiştiremeyeceğini düşündüğü bir başarısızlık alanıdır.

Toplumumuzda sık rastlanan bu durumu nasıl açıklar-
sınız?

4. Psikologlar, reklam için bir rakuna belli bir yerden alacağı 
bozuk paraları küçük bir kutuya atmayı öğretmek isterler. Her 
zamanki gibi rakuna uygun davranış için yiyecek (ödül) vererek 

işe başlarlar. Beklentilerine uygun olarak hayvanın ilk parayı alması çok kolay olur. Ancak sıra parayı 
kutuya atmaya gelince işler birden zorlaşır. Rakun, bozuk paraya tüm rakunların yiyeceklerine yap-
tığını yapar. Önce parayı kutunun kenarına sürtüp sonra geri çeker, sımsıkı tutar ve bu işlemi sürekli 
tekrarlar. Deneyciler, duruma ikinci bir para daha ekleyince işler daha da karışır. Rakunun şimdi oy-
nayacak iki nesnesi olmuştur ve hayvan bunları cimrice bir tavırla sımsıkı tutarak birbirine sürtmeye 
başlar. Reklamın amacı, bankaya para koymanın ne kadar iyi olduğunu göstermektir. Ama başarıla-
maz. Rakunları bankaya para yatırmak üzere yetiştirme projesi bir kenara bırakılır.8

Yukarıdaki projeden neden vazgeçilmiş olabilir?

C. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER

• Öğrenilmiş çaresizlik
• Genel uyarılmışlık hâli
• Transfer
• Hayat boyu öğrenme

TEMEL KAVRAM

Fotoğraf 3. 8: Rakun, kolay beceri kaza-
nan bir hayvandır.

1. Biyolojik ve Sosyokültürel Etkenler

    1. ETKİNLİK
Aşağıda verilen metni okuyunuz, altı çizilen cümleleri defterinize yazınız ve bunlardan biri hak-

kında kısa bir deneme yazınız.

ÖĞRENME VE SOSYOKÜLTÜREL ETKENLER
Öğrenme üzerinde sosyokültürel etkenler etkilidir. Her kültür bir eğitim sistemine sahiptir. Bu sistem, 

toplumun gelenek, dil, teknoloji, ahlak gibi ögelerinin farklı yollarla kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. 
Öğrenme, toplum gereksinimlerinin gerektirdiği yer ve zamanda coğrafi çevreye, ekonomik koşullara 
göre yapılır. 

Geçmişin sanayi toplumlarında bilgili insan, her şeyi bilen kişiydi. Eğitim daha çok var olan bilgi biriki-
minin modern usullerle de olsa yeni yetişen kuşaklara aktarılması olarak görülüyordu. Bugünün toplum-
larında ise öğrenme yöntemi ve öğrenmenin anlamı çok farklıdır. Bilgisayar, İnternet gibi gelişmiş iletişim 
teknolojileri öğrenmede okulun rolünü farklılaştırmıştır. Okul, bilgi öğreten değil, öğrenmeyi öğreten bir 
yer hâline gelmiştir. Bilgili insan anlayışı da değişmiştir.
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Günümüzün bilgi toplumlarında bilgili insan; bilginin farkında olan, ona ulaşmanın yollarını bilen, 
ulaştığı bilgiden yenilerini üreten ve bunları sorun çözmede kullanabilen kişidir. Böyle kişilerin yetişmesi 
için toplumlar çok kanallı, teknolojiyi kullanabilen ve iş birliğine dayalı bir öğrenme sürecine ağırlık ver-
mektedir. Bilgi çağında ileri düzeyde eğitim görmüş kişiler bile yaşam boyu öğrenme süreci içinde bu-
lunmalıdır. Çünkü bilgi toplumu her an bireyin eksikliklerini tamamlamasını gerektirmektedir. Geleneksel 
sistemde insanlar belli bir okuldaki öğrenim süresini bitirdiklerinde eğitim biter. Bilgi toplumunda bitmiş 
eğitim diye bir şey yoktur. İleri düzeyde eğitim gören kişilerin bile okula gereksinimi vardır. Bu okullar 
bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktaracaklardır.

    2. ETKİNLİK
Öğrenme için öncelikle organizmanın sağlıklı olması gerekir. Bunun yanında başka bazı biyolo-

jik özellikler de önemlidir. Aşağıda bu özelliklerden hangileri örneklendirilmiştir? Tartışarak siz de benzer 
örnekler veriniz.

a. Sözel öğrenme yeteneği doğuşta sıfırdır. Bu yetenek 17-20 yaşa kadar durmadan gelişir. Ondan 
sonra 50 yaşa kadar sabit kalır. Bu yaştan sonra ise en azından yeni malzemenin öğrenilmesi açısından 
düşmeye başlar.

b. Bir köpeğe ya da insana uçmayı öğretemeyiz.

c. Altı aylık bir bebek konuşamaz.

ç. Çocukların okumayı öğrenmedeki ilerleyişlerinin zekâları ile ilgili olduğu saptanmıştır.

2. Öğrenilmiş Çaresizlik

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki Martin Seligman’ın (Martin Seligman,1942- ) yaptığı aşağıdaki deneyi okuyunuz, 

karikatürü inceleyiniz ve 137. sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak deneyin sonundaki soruları yanıt-
layınız.

Bir araştırmada kaçma, çaresizlik ve kontrol 
grupları olmak üzere üç grup köpek kullanılmış-
tır. Bunlara iki ayrı işlem uygulanmıştır. Deneyin ilk 
aşamasında kaçma ve kontrol gruplarındaki kö-
pekler tek tek bir deney kutusuna konarak bunlara 
64 kez şok verilmiştir. Deney ortamı, kaçma gru-
bundaki köpeklerin burunlarıyla bir düğmeye bas-
tıkları zaman şokun gelmesini engelleyebilecek-
leri, çaresizlik grubundakilerin ise hiçbir şekilde 
şoku engelleyemeyecekleri şekilde düzenlenmiş-
tir. Kaçma grubundaki köpekler birkaç tekrardan 
sonra düğmeye basarak şoku kesmeyi öğrenmişlerdir. Kontrol grubundaki köpekler deneyin bu ilk aşa-
masına katılmamışlardır. 

Deneyin ikinci aşamasında her üç gruba kaçma ve kaçınma eğitimi uygulanmıştır. Bunun için üç 
grup da iki bölmeli bir deney kutusuna konmuştur. Köpeklere şokun geleceğini bildiren bir uyarıcı (ışık) 
verilmiştir. Köpekler, ışığın verilmesinden sonraki 60 saniye içinde diğer bölmeye atlarlarsa şoktan kur-
tulabileceklerdir. 

Deneyin sonuçlarına göre kaçma ve kontrol grubundaki köpekler kısa sürede şoktan kurtulma-
yı öğrenmişlerdir. Çaresizlik grubundakiler ise öğrenmede başarısız olmuş ve pasif hâle gelmişlerdir. 

Karikatür 3. 3: Erdil Yaşaroğlu

Sınırları kafanda 
sen çiziyorsun.
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Doğru tepkiyi verdikleri taktirde şoktan kurtulabi-
lecekleri hâlde hiç tepki vermeden şokun bitmesini 
beklemişlerdir. Bu tavrın temelinde deneyin ilk aşa-
masında davranışlarıyla davranışlarının sonuçları ara-
sında bağlantı olmadığını öğrenmeleri yatmaktadır.9

1. Martin Seligman deneyde sözü edilen duruma 
öğrenilmiş çaresizlik adını vermiştir. Sizce bunun ne-
deni nedir?

2. Deneydeki şokları yaşamdaki stres veren du-
rumlar olarak düşününüz. Öğrenilmiş çaresizlik söz 
konusuysa bireylerin bu durumdaki tutumu nasıl 
olacaktır? 

3. “Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah
 Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah
 Böyle gelmiş, böyle gidecek korkarım vallah
 Yok mu çaresi dostlar ve Süphanallah” 

Yukarıdaki şarkı, öğrenilmiş çaresizlik duru-
mu ile ilgili olabilir mi?

4. Yaşamınızdan öğrenilmiş çaresizlik duru-
muna örnek vererek doğru davranışın nasıl olma-
sı gerektiği konusunu tartışınız.

5. Resim 3. 6’nın size anlattıkları nelerdir?

Bilgi Notu

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Çağımızın hızla değişen yaşam koşulla-
rı, iş ortamındaki olaylar, toplumsal çevre ile 
yaşanan çeşitli sorunlar insanları bunaltabil-
mektedir. Hayvanların ya da insanların karşı-
laştıkları olumsuz olaylar üzerinde denetim-
lerinin olmadığını düşündükleri durumlarda 
ortaya çıkan duygusuzluk durumu öğrenil-
miş çaresizlik adını alır. Bir başka anlatım-
la organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin 
sonuca ulaşmaması ya da sorunu çözeme-
mesi durumunda, sonucu değiştiremeyece-
ğine karşı oluşan inançtır. Böyle durumlarda 
kişi, daha önce yaşadığı olumsuzluklarla tek-
rar karşılaşmaktan kaçınmak için çaba harca-
maz. Motivasyonsuzluk, uyumsuzluk, pasiflik, 
depresyon, umutsuzluk, davranışların neden 
ve sonuçları arasında bağ kuramama gibi so-
runlara neden olan öğrenilmiş çaresizlik ça-
ğımızın insanlarını tehdit eden bir durumdur.

3. Birey, Öğrenme Malzemesi ve Yöntemin Etkisi

a. Öğrenenle İlgili Özellikler

    4. ETKİNLİK

A. Aşağıda görülen Şema 3. 2’de öğrenmeyi etkileyen etkenler gruplandırılmıştır. Şemayı tamamla-
yınız.

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN 
ETKENLER

Şema 3. 2: Öğrenmeyi etkileyen etkenler
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B. Aşağıdaki karikatürleri inceleyerek karikatürlerin altındaki soruları yanıtlayınız.

1. Karikatür 3. 3’te uyandırılan çocuk, öğrenme için ge-
rekli uyarılmışlık düzeyine sahip midir? Bu düzeyde olması 
neden önemlidir?

2. Karikatür 3.3’teki çocuk, sizce matematik öğrenmeyi 
istiyor mu? Bu isteksizliğin sonucu ne olabilir?

3. Karikatür 3. 4’teki çocuğun amacı nedir? Amaç bu 
olunca öğrenme ne ölçüde gerçekleşebilir?

4. “Başarılı olmak isteyen birey, biraz başarılı olduğunu gör-
düğünde öğrenme konusundaki güdülenmesi artar ve istekli ola-
rak öğrenmeye devam eder.” 

Bu söz, karikatürlerden hangisine daha uygundur?

5. Karikatür 3. 6’daki iki çocuktan hangisi daha fazla gü-
dülenmiştir? Bu durum öğrenmeyi nasıl etkileyecektir?

Karikatür 3. 4: İsmail Turan 

Hoop! Uyan bakalım.
Okul kapandı. Yaz tatili başlayalı 

üç gün oldu. Haa, nee!
Matematik dersinde

biraz uyuyayım
demiştim, ama...

Karikatür 3. 5: İsmail Turan 

Şşş! Hanım, bizim oğlan
sabahlara kadar
bilgisayar başında
ders çalışıyor.
Bravo be.

Karikatür 3. 6: İsmail Turan 

Oh, sıram ne güzel oldu.
Yarın bir çiçek daha getirdim 
mi mis gibi olacak vallaa. Hop 

dantellere dokunma
bakalım!..

Temizlik kolu baş-
kanı olduktan sonra 
iyice tuhaflaştı ga-
ribim. Vah vaah!..

Karikatür 3. 7: İsmail Turan 

Çekirdekleri çalışma masama 
koyanı bir yakalarsam... Hep-
sini bitirmeden çalışamam 
şimdi.

Keh keh! Bir rakibi
daha etkisiz hâle

getirdim. Ben daha
fazla çalışmalıyım,

sınavı ben
kazanmalıyım.

    5. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki üç örneği okuyarak öğrenme üzerinde neyin etkili olduğunu söyleyiniz.

1. Herhangi bir model ve markadaki bir otomobili sürmeyi öğrenen biri başka bir marka ara-
bayı kolaylıkla kullanabilir. 

2. Uçakların ilk kullanılmaya başlandığı günlerde yeni bir uçak modelinin kumanda aygıtları, 
eski modeldekilere kıyasla farklı yerlere yerleştirilince pilotlar ölümle sonuçlanan hatalar yap-
mışlardır. 

3. Bir yabancı dile ait sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğrenmişsek başka bir dildeki sözcükle-
rin Türkçe karşılığını kolayca öğreniriz. Tersine Türkçe sözcüklerin yabancı dillerdeki karşılıklarını 
öğrenmeye çalışırsak bunu yapmakta zorlanırız.
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B. Aşağıda öğrenmeye yardım eden veya onu engelleyen öğrenenle ilgili bazı etkenler verilmiştir. Bun-
ları okuyarak altlarında boş bırakılan kısımlara kendi yaşamınızdan birer örnek yazınız.

ÖĞRENENLE İLGİLİ ETKENLER
Genel uyarılmışlık hâli ve kaygı: Öğrenme için gerekli koşullardan biri, organizmanın genel uyarıl-

mışlık hâlidir. Bireyin tamamen uyanık olması ve tüm enerjisini yapılacak iş üzerinde yoğunlaştırmasına 
genel uyarılmışlık hâli denir. Organizmanın en az uyarılmış olduğu durum, uyku durumu; en fazla uya-
rılmış olduğu durumsa aşırı kaygı ya da heyecan hâllerinde ortaya çıkan durumdur. En iyi öğrenme, bu 
iki uç durumun ortalarında gerçekleşir. Kaygı da bir genel uyarılmışlık hâlidir. Belirli ölçülerdeki kaygı, 
öğrenme için gereklidir.

.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Transfer (öğrenmenin aktarılması): Birey, yeni bir öğrenmeye başlarken eski öğrendiklerinin etki-
si altındadır. Eski öğrenilenlerin yeni öğrenilecekler üzerindeki kolaylaştırma ya da zorlaştırma etkisine 
transfer adı verilir. 

Eski öğrenilenlerin yeni öğrenmeye olumlu katkıda bulunmasına pozitif transfer (olumlu aktarma) 
adı verilir.

.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Eski öğrenilenlerin yeni öğrenmeyi en-
gelleyici etkisine negatif transfer (olumsuz 
aktarma) adı verilir.

..............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Motivasyon: Öğrenme, çaba isteyen 
bir oluşumdur. Bu çabayı göstermesi için 
organizmanın güdülenmiş olması gerekir. 

..............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

ÖĞRENME TUTKUNLUĞU

Mantelli adlı bir Macar filolog ve matematikçi, öğren-
me tutkunudur. Mantelli, Paris’te, kendisine acıyanların 
verdiği pis bir odada yaşar. Kitap için yaptığı harcama 
dışında pek az para harcar. Bunun da büyük bölümü 
yiyecek ve aydınlanma içindir. Günde dört saat uyur, 
yirmi saat çalışır. Çalışmalarına yalnızca para kazanmak 
için haftada bir matematik dersi vermeye gittiğinde ara 
verir. Suyunu Seine (Sen) Nehri’nden getirir, yemeğini 
kendi pişirir. Geceleri bir sandıkta yatar. Çamaşır gideri 
de yoktur. Bütün giyeceği kışladan satın aldığı eski bir 
asker kaputuyla bir pantolon ve bir çift postaldır. 1814 
Paris Çıkartması’nda top gülleleri altında kaldığı hâlde 
çalışmasına ara vermez. Hatta Paris’i kaplayan kolera 
salgınında odasını ilaçlamak için gelen sağlık ekiplerini 
içeri almaz, ekipler zorla girmek zorunda kalırlar. Man-
telli, böyle tam otuz yıl çalışarak hastalıksız ve yakınma-
sız mutlu bir yaşam sürer. 1836 yılında suyunu alma-
ya gittiği Seine Nehri’ne düşer ve boğulur. Hiçbir eser 
bırakmaması, onun yalnızca öğrenmek için çalıştığını 
açıkça gösterir.10

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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b. Öğrenilen Malzeme İle İlgili Özellikler

    6. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki soruları “Öğrenilen Malzeme ile İlgili 

Özellikler” adlı metinden de yararlanarak yanıtlayınız.

1. Bir kâğıda rer, ner, rek gibi beş anlamsız hece ile beş 
sözcük yazınız ve bunları ezberleyiniz. 

Heceleri mi, yoksa sözcükleri mi daha kolay öğren-
diniz? Sizce bunun nedeni nedir?

2. Kitabınızdaki öğrenme konusunun başlık ve alt başlık-
larını bir kâğıda yazınız. Öğrenme konusu bu şekilde bir-
biriyle ilgili basamaklar dizisi şeklinde değil de karışık 
olarak verilseydi daha mı kolay kavrardınız? 

3. Yandaki fotoğrafta ilk önce hangi yumurtayı fark ettiniz? Nedenini açıklayınız.

B. Aşağıda malzemenin öğrenilebilirliğini etkileyen bazı etkenler verilmiştir. Bunları okuyarak altlarında 
boş bırakılan kısımlara birer örnek yazınız.

ÖĞRENİLEN MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
Eldeki malzemeye uygun öğrenme yollarının seçilmesi konusu eğitimin temel sorunlarından biridir. 

Malzemenin öğrenilebilirliğini etkileyen temel özellikler şunlardır:

Algısal ayırt edilebilirlik: Çevresindeki malzemeden kolayca ayırt edilebilen şey, kolay öğrenilir. 

...........................................................................................................................................................

Çağrışımsal anlam: Bir malzeme ne kadar anlamlıysa öğrenilmesi o kadar kolaydır. Çağrışım, belirli 
bir uyarıcının o uyarıcıyla geçmişte bir arada bulunmuş bir başka nesne ya da durumu hatıra getirmesi-
dir. Malzeme öğrenilirken çok şey hatıra geliyorsa bu malzeme anlamlı demektir. Bir malzemenin çağ-
rışımsal anlamı, öğrenme kolaylığını da etkiler. 

..........................................................................................................................................................

Kavramsal benzerlikler: Başka kavramlara benzeyen kavramlarla basamaklar dizisi şeklinde dü-
zenlenebilen çağrışımlar da öğrenmeyi kolaylaştırır. 

...........................................................................................................................................................

Fotoğraf 3. 9

4. Öğrenme Stratejileri

    7. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız, yanıtları verirken belirlediğiniz öğrenme stratejilerini defteri-

nize yazınız. 

1. Derslerinize aldığınız notları düzenli aralıklarla çalışarak öğrenmek mi, yoksa biriktirerek 
tümünü kısa bir çalışma döneminde öğrenmek mi daha verimlidir? 

2. İngilizce 30 sözcüğün anlamını öğrenecek olsanız bunları bölerek mi, yoksa bütün olarak 
mı öğrenmeniz daha kolaydır? 
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3. İngilizce sözcükleri mi, yoksa kısa bir öyküyü mü yalnızca okuyup anlatıma yer vermeden 
daha kolay öğrenirsiniz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?

4. Sizce öğrendiğiniz konuları tekrar etmek yararlı mıdır? Fazla tekrar yapmanın sakıncası 
olabilir mi?

5. Öğretmeninizin sınav sonuçlarını size hemen bildirmesi neden yararlıdır?

6. Öğrenmeden sonra dinlenir ya da uyursanız öğrendiklerinizi unutmanız daha zor mu, yoksa 
daha kolay mı olur?

B. Aşağıdaki bilgi notunu okuyarak belirlediğiniz öğrenme stratejilerini yeniden gözden geçiriniz ve  
bunların hangi koşullarda daha uygun olduğunu yanlarına yazınız.

Bilgi Notu
ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Hangi yöntemlerin öğrenmede yararlı olacağını bilmek, işin büyük ölçüde kolaylaşmasını sağlar. 
Bu nedenle de öğrenme becerisi önemlidir ama öğrenmeyi öğrenme becerisi daha da önemlidir. Uy-
gun öğrenme stratejisini bilmek, öğrenilecekleri hem kolay öğrenmek hem de zor unutmak anlamına 
gelir. Önemli aktif öğrenme yöntemlerinin başlıcaları şunlardır:

Öğrenme için düzenli aralıklarla çalışmaya aralıklı öğrenme, malzemenin tümünü kısa bir çalışma 
döneminde öğrenmeye toplu öğrenme adı verilir. Her iki öğrenme şeklinin de olumlu ve olumsuz 
yönleri varsa da genelde aralıklı öğrenmenin daha yararlı olduğu görülmektedir. Aralıklı öğrenmenin 
yararlarının başında güdülenmenin fazla olması gelir. Ayrıca bu yolla fazla tekrar yapılabileceğinden 
unutma az olur. Birey daha az yorulur, öğrenmeyi bozacak kaygı ve aşırı uyarılmışlık durumu da yok-
tur.

Malzemeyi bütün olarak öğrenmenin de bölerek öğrenmenin de uygun olduğu koşullar vardır. 
Malzemeyi bölerek çalışmanın üstün olduğu durumlar, bütünü parçalardan ayırmanın kolay olduğu ve 
malzemenin çok uzun olduğu durumlardır. Eğer malzeme kısa ve anlamlıysa bütün hâlinde öğrenme 
daha yararlıdır. Çünkü öğrenilen parçaların bir araya getirilmesi için ek tekrarlara gerek duyulmaz ve 
parçaların sıralarını bozup birbirine karıştırma sakıncalarını taşımaz.

Çoğu durumlarda okuma yanında anlatmaya da yer verilmesi gerekir. Çünkü okumada pasif olan 
organizma, anlatmada aktif duruma geçmektedir. Öyküler gibi bağlantılı malzemeler için anlatma za-
manına daha az gereksinim vardır. 

Öğrenmede egzersiz unutmayı azaltır. Özellikle öğrenmeden hemen sonra yapılan tekrarlar, bilgi 
ve becerilerin yerleşmesine çok yardım etmektedir. Ancak bir konunun gerektiğinden fazla tekrar edil-
mesi hem başka konuların öğrenilmesini engellemektedir hem de zaman kaybına neden olmaktadır. 

Öğrenmede sonuçların bilinmesi öğrenmeyi hızlandırır. Yaptığı hataları öğrenen kişiler genellikle 
daha çabuk öğrenirler. Ne kadar gelişme gösterdiğini kesin olarak bilmeyen birey yavaş öğrenir hatta 
hiç öğrenemeyebilir. 

Öğrenme sonu faaliyetleri, öğrenilenlerin kalıcı olması bakımından önemlidir. Bir konuyu öğren-
dikten sonra ona çok benzeyen bir başka konuyla ilgili çalışma yapmak, ilk öğrenilenlerin iyi korun-
mamasına neden olmaktadır. Bu nedenle farklı konuların üst üste çalışılması daha uygundur. Öğren-
meden sonra dinlenmek ve uyku öğrenilen konunun unutulmamasını sağlamaktadır.
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    8. ETKİNLİK
Aşağıda programlı öğrenme ile ilgili bir metin verilmiştir. Metni okuyunuz ve programlı öğ-

renmenin bildiğiniz öğrenme stratejilerinden hangilerine uygun olduğunu ayrılan yere nedeniyle yazınız.
Son yıllarda geliştirilen öğrenme yöntem-

lerinin hepsi, programlanmış öğrenme başlığı 
altında toplanabilir. Öğretme makineleri, belir-
li bir konuyu öğretmek amacıyla düzenlenmiş 
eğitim araçlarıdır. Her makine farklı konular için 
programlanmıştır. Ancak her konuda farklı ma-
kine gerekmesi bu yöntem için bir sakınca ya-
ratmıştır. Bu sakıncayı gidermek için bilgisayar 
yardımlı öğretime geçme yönünde bir eğilim 
başlamıştır. Bu öğrenme biçiminde belleğinde 
birçok farklı program bulunan bilgisayarlardan 
yararlanılır.

Programlanmış öğrenme malzemesi, nasıl 
hazırlanmış olursa olsun öğrenenin cevaplama-
sı gereken bir dizi soru ve problemden oluşur. 
Öğrenci, cevaplarını herhangi bir biçimde kay-
deder ve bunların doğru veya yanlış olduğunu 
görmesi sağlanır. Problemler, verimli öğrenmeyi 
sağlamak için önceden hazırlanmış bir sırayla 
sunulur. Her sorunun cevabı, bir önceki soru-
nun cevabına dayanır. Programlanmış öğren-
me, öğrenme sürecini küçük birimlere ayırır.

1.  ..................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

2.  ..................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

3.  ..................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

4.  ..................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

5. Hayat Boyu Öğrenme

    9. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve öğrenme üzerinde etkili olan sosyokültürel etkenleri de göz önü-

ne alarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.
Türk millî eğitiminin temel ilkelerinin başında süreklilik ve her yerde eğitim gelir. Millî Eğitim Kanu-

nu’nun özel amaçlarının 9. maddesinde şöyle denmektedir: “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin ha-
yat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde 
uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da 
bir eğitim görevidir.”

Aynı kanunun 17. maddesi ise şöyledir: “Millî eğitimin amaçları yalnızca resmî ve özel eğitim kurum-
larında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde ve her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye 
çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri millî eğitimin amaçlarına uygunluğu 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.”

Hayat boyu öğrenme, okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar, insanın, bilgi, beceri 
ve yeteneklerini kazanma ve yenileme sürecidir. Bu süreçte her vatandaş bilgi toplumuna uyum sağla-
yabilecek bilgi ve yeterliliğe kavuşur, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlar. Hayat 
boyu öğrenme yalnızca okullarda değil yaşam boyu dahil olunan toplumsal, siyasal, kültürel alanların 
tümünde devam eden bir süreçtir.

1. Süreklilik ve her yerde eğitim ilkelerinin anlamı ne olabilir?
2. Neden “fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi” esas alınmıştır?
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 
 1. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı ve sürekli değişik-
liklerdir. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu ortaya çıkan davranışlardan değildir?
  A. Çok iyi bir yüzücü olmak B. Görgü kurallarına uygun davranmak
  C. Şiddetli bir gürültüyle irkilmek D. Yaşlılara saygı göstermek
  E. Zor durumlarda yalan söylemek

 2. Model alarak öğrenme, türün bir başka üyesinin davranışlarını örnek almadır. Başkalarının söy-
lediklerini ya da yaptıklarını taklit etmedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi model alarak öğrenmeye örnek verilemez?
  A. Küçük bir çocuğun annesinin topuklu ayakkabılarını giymesi
  B. Bir gencin saçlarını sevdiği pop şarkıcısınınki gibi kestirmesi
  C. Arkadaşlarına ders anlatan öğrencinin öğretmeni gibi davranması
  D. Televizyon izlememe cezası verilen öğrencinin ablası gibi buna itiraz etmesi
  E. Nobel Ödülü’nü alan bir bilim insanının tepkisiz kalması

 3. Üzüntülü durduğumuzda çevremizdekilerin isteklerimizi yerine getirdiklerini görürsek bu davra-
nışı tekrarlarız. Ama soğuk su içip hastalanırsak bunu bir daha yapmayız. 
  Öğrenme sürecini bu şekilde örneklendiren bir psikolog, öğrenme için aşağıdakilerden 
hangisini söyleyebilir?
  A. Başarıya götüren davranışlar tekrarlanır, başarısızlığa yol açanlar terk edilir.
  B. Organizma kendisi için ödül olan davranışları da bir süre sonra terk edebilir.
  C. Güdüler ve güdülenme, öğrenmenin daha çabuk gerçekleşmesini sağlar.
  D. Bireyin gereksinimlerini karşılayan uyarıcılar daha çabuk öğrenilir.
  E. Belirli aralıklarla pekiştirilen davranışların öğrenilmesi daha kolaydır.

 4. Öğrenme stratejileri ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
  A. Uzun malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır.
  B. Anlamsız malzemede toplu öğrenme yapılmalıdır.
  C. Uzun malzemede toplu öğrenme yararlıdır.
  D. Her durumda toplu öğrenme daha yararlıdır.
  E. Anlamlı malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır. 

 5. Üniversiteyi bitirdikten sonra işe giren ve uzun yıllar çalışan bir kişinin bir yüksek lisans 
programına başlaması durumunu aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru şekilde ifade etmek-
tedir?
  A. Eğitim süreci yaşamın başlangıcında sona ermelidir.
  B. İnsanlar yaşam boyu öğrenme sürecini sürdürmelidir.
  C. Öğrenme için zamanın ve yerin önemi yoktur. 
  D. İnsanlar isteklerini er ya da geç gerçekleştirirler.
  E. Her şey zamanında ve yerinde yapılmalıdır. 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 

 1. .................................... , tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen, yeni davranış-
lar kazanma şeklinde ortaya çıkan, sürekliliği olan bir değişikliktir.

 2. Koşullanmadan önceki herhangi bir tepkisel davranış ......................................................... dır.

 3. ............................................................................... , sönme yoluyla yok olan tepki ya da refleksin 
bir süre sonra kendiliğinden tekrar ortaya çıkmasıdır.

 4. Ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranışın yapılmasını öğrenme ........................ .....
............................. dır. 

 5. ......................................................................... , organizmanın algılama, hatırlama, düşünme gi-
bi bilişsel süreçler aracılığıyla öğrenmesidir.

 6. Birbiriyle bağlantısı olmayan malzemelerin öğrenilmesinde ................................ yanında yazma-
ya yer verilmesi doğru olur. 

 7. Öğrenmeden sonra dinlenme, unutmayı ................................ .

 C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız. 

 1. “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünü öğrenme açısından değerlendiriniz.

 2. Davranışçı yaklaşım, öğrenme konusunu nasıl ve neden ele alır? Açıklayınız.

 3. Tüm ilgisini futbola vermiş bir genç, bir bale sanatçısını kendisine model olarak seçer mi? 
Niçin? Açıklayınız.

 4. “Bir insana uçmayı öğretemeyiz.”
   “Bir şempanzeye konuşmayı öğretmek söz konusu olamaz.”
  Bu durumlara neden olan etken nedir? Açıklayınız.

 5. Sönme nedir? Söndürülmek istenen bir davranış konusunda neler yapılabilir? Belirtiniz.

 6. Yaptığı iyiliklerin karşılığında iyilik ve teşekkür görmeyen birey, bir süre sonra artık bu fedakârca 
davranışından vazgeçer. Bu durumu neyin yokluğuyla açıklayabiliriz?

 7. “Akıl hastanesinde dokuz yıldır kalan bir kadın, her gün sırtına on iki kilo ağırlığında giysiler giyer. 
Doktorlar, onun yemeğinin miktarını giysilerinin ağırlığına göre ayarlarlar. Kadının giysileri on kilodan 
fazla olduğunda ona doymayacağı ama açlıktan da ölmeyeceği kadar yemek verirler. Hasta, ilk günler 
aç kalır ama daha sonra giysilerinin ağırlığını azaltmaya başlar. Bir haftanın sonunda giysilerinin ağırlığı 
bir buçuk kiloya kadar düşer.” Örnekte izlenen öğrenme yolu hangisidir? Açıklayınız.

 8. Zil sesine koşullanan kedinin koşullanması, klasik koşullanmadır. Ama bir sirkte ateş çembe-
rinin içinden atladıktan sonra kendisine ciğer verileceği öğretilmiş bir kedinin koşullanması, edimsel 
koşullanmadır. Buna göre klasik koşullanmayı edimsel koşullanmadan ayıran temel farklar ne-
lerdir? Belirtiniz. 

kendiliğinden geri gelme

azaltır anlatma

öğrenme bilişsel öğrenme koşulsuz tepki

edimsel koşullanma
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki resmi inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. Bellek ne demektir ve günlük 
yaşamınızda bellekten nasıl yarar-
lanırsınız? Tartışınız. 

2. Öğrenilen konuların zamanla 
unutulmasının nedenleri neler ola-
bilir? Konuyu aranızda tartışınız.

3. Neden bazı şeyleri unuturuz, 
bazılarını hiç unutmayız? Bunun 
nedenlerini tartışarak unutulmayan 
ya da zor unutulanlardan oluşan bir 
liste hazırlayınız. 

4. “Gerçek cennetler unuttuklarımızdır.”11 diyen Marcel Proust’un (Marsıl Prost) vurgulamak 
istediği nedir? İnsanlar hiçbir şeyi unutmasalar sizce neler olabilirdi? Tartışınız.

5. Sürrealizm ne demektir? Kitabınızın sözlük kısmına bakarak öğreniniz.

6. Salvador Dali, yukarıdaki resminde bellekle ilgili neler anlatmak istemiştir?

Ç. BELLEK TÜRLERİ

• Bellek

• Duyumsal bellek

• Çalışma belleği

• Kısa süreli bellek

• Uzun süreli bellek

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 3. 6: Belleğin Hafızası, Salvador Dali, New York Çağdaş Sa-
nat Müzesi

1. Duyumsal Bellek

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve altındaki bilgi notundan da yararlanarak verilen örneklerin neyin 

bir göstergesi olduğunu söyleyiniz
Bir kitabın sayfalarını hızla çevirdiğimiz zaman yazılar gözümüzde izler bırakır. 
Göz, verilen ışık uyarıcısını 100 ms. (mili saniye) bellekte tutabilir. 
Parfüm eksperleri aldıkları kokuları uyarıcı ortadan kalktığı hâlde hatırlayabilirler. 

Bilgi Notu
DUYUMSAL BELLEK

Bellek, geçmiş yaşantıları akılda tutabilme gücüdür. Bellek, geçmiş yaşantılardan öğrenilmiş şey-
leri akılda tutabilme gücü olarak tanımlanır. İnsanların belleği olmasaydı deneyimlerinden öğrendik-
leri davranış ve bilgileri saklayamaz, her seferinde yeni baştan öğrenmek zorunda kalırlardı. Bilgiyi 
saklama gücü olan belleğin hiyerarşik bir yapısı vardır. Bu yapıda duyumsal bellek, kısa süreli bellek, 
çalışma belleği ve uzun süreli bellek sıralaması yer alır. Duyumsal bellek, duyu organlarının alabildiği 
tüm iç ve dış uyarıcılarla ilgili bilgileri içerir. Uyarıcı ortadan kalktığı hâlde duyum çok kısa süre devam 
eder. İşte duyumlarla elde edilen bilgiyi kısa bir süre saklama yetisine duyumsal bellek adı verilir.
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2. Çalışma Belleği ve Kısa Süreli Belek

    2. ETKİNLİK
A. Rehberden bir telefon numarası 

bularak bunu öğrenmeye çalışınız. Rehberi ka-
patarak numarayı telefonda çevirmeye başlayı-
nız. Yandaki bilgi notundan da yararlanarak aşa-
ğıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Numarayı tam olarak çevirebildiniz mi? 

2. Hatırlamak için ne yapmanız gerekir? 

Böyle bir durumda bile numarayı unutabilir 
misiniz? 

3. Yukarıdaki uygulamadan çıkardığınız 
sonuç nedir?

B. Aşağıdaki soruları yandaki bilgi notundan 
da yararlanarak yanıtlayınız.

1. Üç denek grubu alınmış ve iki heceli keli-
melerden oluşan bir liste, birinci denek grubuna 
az, ikinci denek grubuna biraz daha fazla, üçün-
cü denek grubuna ise çok fazla tekrarlatılarak 
öğretilmiştir. 

Bu araştırmadan çıkarılacak sonuç ne 
olabilir, neden?

2. 145319231946 rakamlarını bir okuyuş-
ta ezberleyip aynı sırayla hatırlamaya çalışınız. 
Hatırlayabildiniz mi?

Yukarıdaki diziyi üç birimlik bir dizi hâline 
dönüştürerek ve bildiğiniz önemli tarihlerle 
ilişkilendirerek öğreniniz. Öğrenmeniz daha 
kolay oldu mu? Nedenini tartışınız.

2. Aşağıdaki şemayı inceleyerek kısa süreli 
belleğin işlevini belirtiniz.

Bilgi Notu

ÇALIŞMA BELLEĞİ VE KISA SÜRELİ BELLEK

Çalışma belleği, öğrenme, akıl yürütme, kav-
rama, karşılaştırma gibi karmaşık bilişsel süreçle-
rin gerektirdiği bilgileri kısa bir süre akılda tutma ve 
kullanmayı olanaklı kılan bellek türüdür.

Bu bellekte bilgiler bir taraftan depolanır, bir ta-
raftan da bu bilgiler işlenir. Örneğin çevirmenler bir 
yandan herhangi bir dille söylenenleri depolar, bir 
yandan da istenen dile tercüme ederler. 

Kısa süreli bellek, öğrenilen bilginin 2 ile 30 sa-
niye gibi kısa bir süre tutulduğu bellek aşamasıdır. 
Kısa süreli bellek, bilinçli bir alandır ve kapasitesi 
çok dardır. Bir başka özelliği kolayca yanlış hatırla-
maya yol açabilmesidir. Örneğin bir telefon numa-
rası çevirirken dikkatimiz başka yere yoğunlaşmışsa 
yanlış çevirme olasılığımız fazladır. Burada kaybolan 
bilgiyi hatırlamaya çalışmanın yararı yoktur.

Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe 
aktarılabilmesinin iki yolu vardır: tekrarlama ve grup-
lama. Tamamen hatasız bir tekrar yapılana kadar 
öğrenme devam ederse bilgilerin uzun süreli belle-
ğe aktarılması kolaylaşır. Böylece kısa süreli belleğin  
2 ile 30 saniye olan zaman sınırı aşılmış olur.

Bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasının ikin-
ci bir yolu gruplamadır. Uzun süreli bellekteki bil-
giler aracılığıyla yeni birimleri anlamlı bir biçimde 
kümeler hâline getirme sürecine gruplama denir. 
Gruplama sayesinde kısa süreli belleğin 7 birimlik 
sınır zorluğu aşılmış olur. Örnekteki sayı dizisi 12 
birimden oluşmaktadır. Gruplamadan sonra ise üç 
birime indirilmiştir.

Duyulardan gelen bilgi...

...ve bunun sonucunda bir 
parça bilgi dikkatin 

odaklanması için seçilir.
...sonra bir filtreden geçer...

...kısa dönem hafıza 
deposunda tutulur...
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3. Uzun Süreli Bellek

    3. ETKİNLİK
A. Aşağıdaki metni okuyunuz ve örneklerden ulaştığınız sonucu söyleyiniz. Yandaki bilgi no-

tundan yararlanarak yanıtınızın doğruluğunu denetleyiniz.

Başına çok şiddetli darbe alan kişiler, genellikle önceki olayları hatırlar ama hasarın hemen sonra-
sındaki olayları hatırlamazlar. 

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde hayvana önce labirentte sola dönmesi gerektiği öğretilir. 
Sonra şok uygulanır ve başına darbe alan kişilerde olduğu gibi geçici bir bilinç kaybı meydana gelir. 
Öğrenme ile şok arasındaki süre kısaysa öğrenilmiş davranışın unutulduğu görülür. Süre uzunsa hayvan 
labirentte sola dönmesi gerektiğini hatırlar.

B. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz ve uzun süreli belleğin işlevlerini belirleyiniz.

UZUN SÜRELİ BELLEK VE SÜREÇLER (USB)

Girdinin Türü Akustik, fonetik, sözel, görsel

Bilgi İşleme Türü Özümseyerek kodlama, odaklanmış dikkat altında bilgiyi koruma

Dikkat Durumu
Üzerinde durulan olaylar için odaklanmış dikkat, yeni olaylar için pasif dikkat, aşırı  

öğrenilmiş olaylar için otomatik süreçler

Deneyimin Türü İkincil bellek, anısal bellek, imgesel bellek, anlamsal bellek

Deneyimin Süresi Çok uzun, kuramsal olarak son

Depolama Kapasitesi Çok büyük, bilinen sınırı yok

Kapasitenin Arttırılması Yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, özümseme, imgeleme

Deneyimin Sona Ermesi Çürüme, bozucu etki, ipucuna bağlı unutma, bellek ötesi işlemler

Geri Çağırma Otomatik, üretme ve tanıma

Temel İşlevler Özümseyerek kodlama, deneyimi koruma, deneyimi değiştirme, örüntü algılama

Bilgi Notu

UZUN SÜRELİ BELLEK

Uzun süreli bellek, bilgilerin devamlı kaldığı bellektir. Bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli 
belleğe geçmesi protein sentezine bağlıdır. Proteinlerin oluşup hücrelerdeki yerlerini almalarıyla bil-
gilerin kalıcı olma durumu gerçekleşir. Yaşlılarda protein sentezi azalmış olduğundan yeni izlenim ve 
hatıraların eskilerden daha çabuk unutulduğu gözlenir. Bilinçli bir alan olan uzun süreli bellekte sü-
rekli kaldığını söylediğimiz bilgileri hatırlayamamamızın nedeni elimizde yeterli ipucunun olmamasıdır.
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz, yandaki bilgi notundan da yararlanarak fıkranın altındaki soruları 

yanıtlayınız.

Temel, savaşta on arkadaşıyla 
birlikte esir düşer. Karşı tarafın as-
kerleri onlardan orduyla ilgili gizli bil-
gileri almak isterler. İlk gün ekipten 
beş kişi bildiklerini söyler. İkinci gün 
üç kişi daha konuşur. Üçüncü gü-
nün sonunda konuşmayan bir tek 
Temel kalır. Dördüncü, beşinci gün-
ler Temel’den yine çıt yok. Temel bu 
işe iki hafta dayanır. Sonunda düş-
man komutanı onu kaldığı hücrede 
izlemeyi düşünür. Temel, bir yan-
dan kafasını duvara vurmakta, bir 
yandan da söylenmektedir: “Hatırla, 
hatırla, hatırla.”12

1. Bildiklerine benzer ya da zıt 
uyarıcıları görse Temel, öğrendik-
lerini kolayca hatırlayabilir miydi?

2. Bildiklerini öğrendiği zaman 
ya da yerde bulunan bazı uyarıcı-
ları gördüğünde Temel’in hatırla-
ması kolaylaşır mıydı?

3. Gizli bilgileri öğrenirken se-
vinçliyse hapisteki üzüntülü or-
tamda Temel’in bildiklerini hatır-
laması daha kolay mı, yoksa daha 
zor mu olur? 

   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Öğrenme sırasında yalnız okumaya değil, anlatıma da yer ve-
rildiğinde unutma neden daha az olur?

2. Neden anlamsız heceleri değil de kelimeleri daha kalıcı öğ-
reniriz? 

3. İki grup öğrenciye aynı ders notları verilmiş ve bir süre sonra bu 
konudan sınava girecekleri söylenmiştir. Birinci gruptaki öğrencilere, 

metni daha okumaya başlamadan belirli sorular verilmiş ve sorulara cevap arayarak okumaları isten-
miştir. İkinci gruptaki öğrenciler, kendilerine bir şey söylenmediği için normal, günlük alışkanlıkları 
içinde metni okumuşlardır. Hangi gruptaki öğrenciler daha iyi hatırlar? Bunun nedeni ne olabilir? 

D. BELLEĞİN TEMEL İŞLEM AŞAMALARI

• Kodlama

• Depolama (saklama)

• Çağırma (hatırlama)

• Çağrışım

• Belleme

• Ket vurma

TEMEL KAVRAMLAR 

Bilgi Notu

BELLEĞİN İŞLEM AŞAMALARI

Belleğin işlem aşamaları; kodlama, depolama ve çağırma-
dır.

Kodlama: Çevreden edinilen bilgilerin belleğe kaydedilip 
işlenir hâle getirilmesidir. Bu yerleştirme, bilginin alınma yolu-
na göre olur. Örneğin bir evin adresini işittiğimiz zaman sesle 
ilgili kodu, resme baktığımız zaman görsel kodu kullanırız. Öğ-
renilen malzemenin kalıcı olup kolay bulunabilmesi için birkaç 
koddan yararlanılır. 

Depolama (saklama): Bilgilerin kodlanmasından sonra bel-
leğin yaptığı ikinci işlem, kodlanan bilgilerin saklanmasıdır. Bil-
gilerin saklanarak korunmasına belleme adı verilir. Elektriksel 
biçimde gelen uyarıcılar, kimyasal bir değişime uğrayarak uzun 
süreli belleğe kaydedilir. Uzun süreli belleğe aktarılan bilgi, bu-
rada günler, aylar, yıllar boyunca saklanır.  

Çağırma (hatırlama): Bellekte saklanan bilgiler, istendiği 
zaman yani bizim arzu ve irademizle bilinç alanına çıkabilir. 
İşte, öğrenilenlerin saklanıp yeniden canlandırılmasına hatır-
lama adı verilir. Hatırlamada kodlama ve depolama önemlidir. 
Hatırlama olayının olabilmesi için hatırlamak istediğimiz bilginin 
bellekte depolanmış olması ve depolanmış bilgiye bizi götüre-
cek ipuçlarının var olması gerekir. Bellekte çağırmaya yardım-
cı olacak örgütlenmeler; benzerlik, zıtlık, zamanda ve yerde 
birlikteliktir. Bu ilkelere çağrışım ilkeleri adı verilir. Çağrışım, 
belirli bir uyarıcının o uyarıcıyla geçmişte bir arada bulunmuş 
başka nesne ve durumları hatıra getirmesidir.
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    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnekleri okuyarak bilginin kazanılması, saklanması ve çağrılmasında hangi etmen-

lerin rolü olduğunu defterinize yazınız.

1. Eğer evimizde, kendimize ait odada ders çalışıyorsak o oda ortamı öğrendiklerimiz için bir çerçeve 
oluşturur ve öğrenilenlerin o ortamda hatırlanması daha kolaydır. Ama sınav ortamı bundan farklıdır ve 
bu farklılık çağırma sürecini zorlaştırır.

2. Bize liste hâlinde verilmiş doğa bilimleriyle ilgili yüzü aşkın kavramı öğrenme durumunda olduğu-
muzu varsayalım. Evrenin yapısıyla, Güneş sistemiyle, yerküreyle, yerküredeki canlı ve cansız varlıklarla 
ilgili kavramları bize anlamlı gelecek bir biçimde örgütleyip gruplarsak daha kolay hatırlarız. 

3. Sevinçliyken öğrenilen bir adresin üzüntülüyken hatırlanması zorlaşır.

4. Dişlerimizi fırçalamak, odaya bir büyük girince ayağa kalkmak o sosyal ortamlarda ihmal etmedi-
ğimiz, hemen hatırladığımız davranışlardır.

Ön Çalışma Görevi
Derse gelmeden önce aşağıdaki etkinliği on dakikada gerçekleştiriniz.

Saatinize bakarak başlayınız. Bellek konusunun buraya kadar olan kısmını gözden geçirip ana 
başlıkları kendi ifadelerinizle yazınız. Konunun bölümleriyle ilgili sorular hazırlayınız. Bu sorulara ya-
nıt ararcasına metni okuyunuz. Soruların yanıtlarını okudukça bölümler arasında ilişki kurunuz. Her 
bölüm bittiğinde birkaç kez tekrar ediniz. Konunun tümünü yeniden gözden geçiriniz ve kaç dakika 
sürdüğünü söyleyiniz.

Bir önceki üniteden benzer uzunlukta bir konuyu yukarıdaki işlemleri yapmadan on dakikada 
öğrenmeye çalışınız. 

1. Aynı zaman süresi içinde hangi konuyu daha iyi öğrenip daha iyi hatırladınız?

2. Yaptığınız çalışmadan ulaştığınız sonuç nedir?

    3. ETKİNLİK
A. Bir önceki psikoloji sınavında öğretmeninizin sorduğu açık uçlu soruları bir başkasından 

yardım almadan bir kâğıda yazınız. Öğretmeninizden bu soruları tahtaya yazmasını isteyiniz ve bunlardan 
kaçını hatırladığınızı belirleyiniz ve aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak bilgi notunun altındaki soru-
ları yanıtlayınız.

Bilgi Notu
NEDEN UNUTURUZ?

Bilgilerin unutulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Bilgilerin kullanılmaması: Kullanılmayan ve tekrar edilmeyen bilgi ve becerilere ait izler zamanla 
aşınır ve kaybolur. 

Sönme: Davranışçı yaklaşıma göre unutma, pekiştirilmenin ortadan kalkması nedeniyle koşulla-
nılmış davranışın zaman içinde yok olmasıdır. 

Bilinçaltına itilme: Freud’a göre ürküntü veren, hoşa gitmeyen şeyler baskı altına alınır ve unutu-
lur. Fakat yüzde yüz unutma söz konusu değildir. Unutulan şeyler, bilinç öncesi ya da bilinçaltı alana 
itilir ve belli durumlarda bilinç düzeyine çıkabilir. Unutulanlar, bilinç öncesi alandaysa kolaylıkla hatır-
lanabilir. Fakat bilinçaltına itilmiş olanlar, ancak rüya ve hipnozla bilinç alanına gelebilir.
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1. Sınıf genelinde öğrencilerin hatırlayamadıkları sorular hangileridir?

2. Bu soruların hatırlanamamasının nedenleri neler olabilir?

3. İnsanların bir bilgiyi hatırlamasını kolaylaştıran etkenler nelerdir? 

B. Aşağıda verilen deneyi okuyarak soruları yanıtlayınız.

İki grup denek alınır. İlk grup, deney grubudur. Bu gruba anlamsız heceler ezberletilir. İkinci grup olan 
kontrol grubu hiçbir etkinlikte bulunmaz. Daha sonra deney grubuna ikinci bir hece listesi ezberletilir. 
Aynı liste, kontrol grubuna da verilir. Her iki gruptan da ikinci listeyi hatırlamaları istenir. İkinci listeden 
öğrenilenlerin hatırlanması, deney grubunda kontrol grubuna göre daha düşükse bunun nedeni 
ne olabilir?

Deneyin ikinci aşamasında deney ve kontrol gruplarındaki deneklere anlamsız heceler ezberletilir. 
Deney grubundakilere farklı olarak bir ikinci liste ezberletilir. Kontrol grubuna ise ilgisiz etkinlikler yaptırı-
lır. Her iki gruptan da ilk ezberledikleri hece listelerini hatırlaması istenir. İlk öğrenilenlerin hatırlanması 
deney grubunda kontrol grubuna göre daha düşükse bunun nedeni ne olabilir?

C. Aşağıdaki şemayı inceleyerek unutmanın nedenlerine geçmiş yaşantınızdan örnekler bulunuz. 

Tekrar yapılmaması: Bazı düşünürler, yeterli sayıda tekrar yapılmadığı için unutmanın meydana 
geldiğini savunurlar. Yüzde yüzlük öğrenme yapıldığında, yani tamamen hatasız tekrar yapılıncaya 
kadar öğrenildiğinde unutma azalmaktadır.

Ket vurma (bozucu etki): Bir öğrenmeden önce ya da sonra yer alan bir başka öğrenmenin söz 
konusu öğrenmenin hatırlanmasını olumsuz yönde etkilemesidir. Bozucu etki, sonradan yapılan bir 
öğrenmeden kaynaklanıyorsa, yani yeni öğrenilenler eski öğrenilenlerin unutulmasına yol açıyorsa ge-
riye ket vurma adını alır. Tersine, daha önce yapılan bir öğrenme, yeni öğrenilenlerin unutulmasına 
yol açıyorsa ileriye ket vurmadır. Ket vurma en çok birbirine az çok benzeyen malzemenin öğrenil-
mesi durumunda söz konusudur.

Şu hâlde iyi hatırlayabilmek için farklı konuları bir arada öğrenmeye çalışmak gerekmektedir. Bo-
zucu etkinin azaltılmasında uyku önemlidir. Çünkü uyku sırasında öğrenilenleri bozacak uyaranlar 
yoktur. 

Unutmanın organik nedenleri de vardır. Yaşlanma tüm organizmanın, beyin ve sinir sisteminin 
yıpranmasına neden olur. Bu durum unutma sonucunu doğurur. Bellek; yaşlılık, sigara, alkol ve kimi 
ilâçların etkisiyle güçsüzleşir.

Bazen önemli şeyleri 
unuturuz, bunun nedeni...

ve bazen hafızamız
karışır, bunun nedeni...

ve bazen de unutmak 
istediğimiz şeyleri, 

hatırlarız...

...geçiciliktir.

...dalgınlıktır.

...tıkanmadır.

...yanlış 
eşleştirmedir.

...etki altında
kalabilmektir.

...taraf tutmadır.

...nedeni ısrardır.

150



    4. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları altındaki bilgi notundan da yararlanarak yanıtlayınız.

1. Neleri daha kolay unuttuğunuzu ve neleri hiç unutmadığınızı gösteren birer liste yapınız. Hiç unut-
madığınız şeyleri nasıl öğrendiğinizi ve neden unutmadığınızı tartışınız. 

2. Art arda tekrarlayacağımız sekiz cümleyi öğrenmeye çalışınız. Ardından farklı sekiz cümleyi evinizin 
bulunduğu sokaktaki sekiz eve karşılık olarak düşününüz. Cümleleri tekrarlarken evlerin sırasıyla sırala-
yınız. İlk öğrendiğiniz cümleleri mi, yoksa ikincileri mi hatırlamanız daha kolaydır?

Bilgi Notu
BELLEĞİN KAPASİTESİ NASIL ARTIRILABİLİR?

Çeşitli teknikler kullanarak belleğin kapasitesi artırılabilir ve öğrenilen malzemenin daha kolay ha-
tırlanması sağlanabilir. Bu tekniklerin başlıcaları şunlardır: 

Gruplama: Kısa süreli belleğin yedi birimlik kapasitesi olduğunu gördük. Bu kapasiteyi artırmak 
zordur. Fakat kümeleme yaparak her küme içine giren birimlerin sayısı artırılabilir. 

Hayal etme ve kodlama: Hayal etme yoluyla hatırlama kolaylaştırılabilir. Bilgi kodlanırken belleğe 
yardımcı olacak olan hayaller de kodlanır ve hatırlama kolaylaşır. Buna yer çağrışımlı yöntem adı verilir.

Ayrıntılama ve kodlama: Ne kadar ayrıntılara girilerek öğrenilirse bilgi o kadar kolay hatırlanır. 
İncelenen olayın neden ve sonuçlarıyla ilgili sorular soruldukça ayrıntıya girilmiş olur. Her ayrıntı bel-
leğe farklı kanallardan gireceğinden ipucu fazla olur ve hatırlama kolaylaşır.

Ortam: Öğrenme işleminin yapıldığı ortam, öğrenilenler için bir çerçeve oluşturur. Kendimizi o or-
tamda hayal edebilirsek öğrenilenleri hatırlamak kolaylaşır.

Örgütleme: Bilgiler, kişinin kendisine anlamlı gelecek şekilde düzenlenir ve sıralanırsa hatırlama 
daha kolay olur. 

Algı, öğrenme, bellek, hatırlama ve unutma konuları birbiriyle yakından ilişkilidir. Öğrenme için 
duyumlama ve algılama gereklidir. İyi öğrenilen şeylerin saklanması, korunması ve hatırlanması daha 
kolay, unutulması zordur.

    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “X” işareti koyunuz. Yanıtlarınızın doğruluğunu 

öğretmeninizin rehberliğinde kontrol ediniz.

Bellek olmasaydı insanlar her şeyi yeni baştan öğrenmek zorunda kalırlardı.

Çalışma belleğinde bilgilerin beyinde kalma süresi yaklaşık yirmi dakikadır.

Uzun süreli bellekte yer alan her bilgi yeterli ipucu olsa da olmasa da hatırlanabilir.

Hatırlama sırasında yararlandığımız ipucu, hangi bilgileri belleğe nasıl kaydettiğimizi gösterir.

Ket vurma, birbirine benzemeyen malzemenin öğrenilmesi durumunda söz konusudur.

Kısa süreli belleğin yedi birimlik kapasitesi arttırılabilir.

İyi öğrenilen malzemenin korunması ve hatırlanması kolaydır.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Resim 3. 7’yi inceleyerek aşağıdaki soruları yanıt-

layınız.

1. Düşünürken kendinizi gözleyiniz ve bu aşa-
mada nelerden yararlandığınızı, nasıl düşündüğü-
nüzü söyleyiniz. 

2. İnsan ve insanlık kavramları arasında ne fark 
vardır? Tartışınız.

3. Genelleme ve soyutlama ne demektir? An-
lamlarını söyleyiniz.

4. “Düşünme, büyük ölçüde sessiz konuşma-
dır.”13 diyen John Watson’ın vurgulamak istediği 
nedir?

5. Resimde İsaac Newton (Ayzek Nivtın) elma 
ile ne arasında bağlantı kurmuştur? Sizce bunu 
yapmak için nasıl düşünebilmek gerekir?

E. DÜŞÜNMENİN YAPI TAŞLARI

• Düşünme • Sembol

• İmge • Kavram

• Kategori • Soyutlama

• Genelleme

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 3. 7: Quentin Blake

    ETKİNLİK
A. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz ve sonraki sayfada verilen “Nelerle Düşünürüz?” adlı me-

tinden de yararlanarak resimlerin altındaki soruları yanıtlayınız.

1. Fotoğraflara bakınız, gözünüzü kapatınız ve zihninizde yeniden canlandırınız. Duyusal uyarıcı or-
tadan kalktığı hâlde çiçeklerin zihninizde devam eden görüntüleri imgedir. 

Bu görüntüleri bir süre sonra zihninizde yeniden canlandırmanız nasıl mümkün olabilmekte-
dir? Tartışınız.

2. Fotoğraflarda farklı çiçekler görüyorsunuz. Bunların ortak özellikleri nelerdir ve hepsini çi-
çek diye adlandırmamız bize ne gibi kolaylıklar sağlar?

3. Bir özelliğin benzer varlıkların ortak özelliği olarak düşünülmesine ne ad verilir? 

Fotoğraf 3. 10: Nilüfer Fotoğraf 3. 11: Gül Fotoğraf 3. 12: Lale
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B. Aşağıdaki şemayı ve tabloyu inceleyiniz. Şemadan da yararlanarak kutucuklarda yer alan kavram-
ları tabloda verilen açıklamaların yanındaki boşluklara yazınız. Yazdıklarınızın doğruluğunu öğretmeninizin 
rehberliğinde kontrol ediniz.

NELERLE DÜŞÜNÜRÜZ?

Olay ve nesneleri temsil eden, onların yeri-
ne kullanılan temsillerdir. 

Bir özelliğin benzer varlıkların ortak özelliği 
olarak düşünülmesidir. 

Kavramların birbirleriyle ilişkilerinde oluş-
turduğu aşamalı bir yapıdır. Bir özelliği ya da 
ögeyi bağlı bulunduğu bütünden, düşünce ya 
da sözle ayırır.

Bir varlığın herhangi bir özelliğinin diğer 
özelliklerinden ayrı olarak düşünülmesidir. 

Daha önceden algıladığımız nesne ve olay-
ların zihinde canlandırılmasıdır. Duyusal uyarı-
cı ortadan kalktığı hâlde onun bilinçte devam 
eden görüntüsüdür.

Bir türe ait ortak özelliklerin bir isim altında 
toplanmasıdır. Nesnelerin bazı ortak ve genel 
özelliğini ya da niteliğini temsil eden sembolik 
oluşumdur. İnsanların nesneleri sınıflandırmala-
rına olanak sağlar. Oluşması soyutlama ve ge-
nelleme yollarıyla gerçekleşir.

Olay ve nesneler yerine onların sembolleri 
kullanılarak yapılan zihinsel işlem ve sorunlara 
çözüm arama yoludur. Semboller arasında bağ 
kurmadır, diye de tanımlanabilir. Temel birim-
leri imge (hayal, imaj), kavram ve kategorilerdir.

kavram genelleme

kategori sembol

soyutlama düşünme

imge

Karikatür 3. 8: Faruk Bayraktar

MÖÖÖÖÖ...

NE?

YOK BİR ŞEY...
SESLİ DÜŞÜNÜYORDUM.

Münazara Yapalım

“Dil üzerinde düşünme 
mi, yoksa düşünme üzerinde dil mi 
daha etkilidir?”

Yukarıdaki seçeneklerden han-
gisini desteklediğinizi düşününüz. 
Aynı düşüncede olanlardan dörder 
kişilik iki grup oluşturunuz. Konuyu 
alt dallara bölerek bir hafta içinde 
hazırlayınız.

Düşünmenin Yapı taşları

İmge
Örneğin:

Sembol (Simge)
Örneğin:

Kavram
Örneğin:

Kategori
Örneğin:

Taksi kelimesini 
duyduğumuzda 
zihnimizde taksi 

imgesi belirir.

Figür, ses, harf, 
sözcük, formül, 
işaret vb. birer 

semboldür.

Kedi sözcüğü 
bütün kedileri 
içine alan bir 
kavramdır.

Elma kavramı 
meyve kategorisi, 
serçe kavramı kuş 
kategorisi içinde 

yer alır.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıda bir deney verilmiştir. Deneyi okuyup dil ile düşünme 

arasında nasıl bir ilişki olabileceğini yorumlamaya çalışınız.

Yapılan bir deneyde, deneğe çözmesi için bir problem verilmiştir. Denek, bu problem üzerinde 
düşünürken alt dudaklarına, dil altına ve boğazına yerleştirilen elektrotlardan kayıtlar alınmıştır. Bu 
kayıtlarda, deneğin problemi çözmede kullanabileceği kelimelere uygun elektrik dalgalanmaları göz-
lenmiştir. Kimi zaman da bu tür dalgalanmalara rastlanmamıştır.14

B. Aşağıdaki “Dilin Düşünceye Etkisi” başlıklı metni okuyunuz ve Benjamin Whorf’un (Benjamin Vuuf) 
görüşünü doğru buluyor musunuz tartışınız.

Dilin Düşünceye Etkisi

Kullandığımız dilin içinde bulunduğumuz kültürel ögelerle etkileşim içerisine girdiği gerçeği bir ya-
na kelime hazinesi ve cümle yapılarının temelde insan beyninin biyolojik özelliklerinden etkilendiği bir 
gerçek. Başka bir deyişle dili dil yapan pek çok kural ve yapının beyinlerimizin işleyiş şekliyle uyum 
göstererek evrimleştiğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayımımızın tersinin doğru olduğunu da kabul 
etmemiz gerekiyor. Kullandığımız dil, düşünce yapılarımız üzerinde de yoğun etkilerde bulunabiliyor. 
Bugün, dünya üzerinde konuşulan tüm dillerin ortak özellikleri bir yana, tümü de gramer ve söz dizimi 
bakımından büyük çeşitlilik göstermekte. Bu çeşitlilik, bireylerin düşünce şekillerine de yansıyor ola-
bilir mi dersiniz? Dil konusunda yoğun araştırmalarda bulunmuş ünlü bilim insanı Benjamin Whorf’a 
göre bu sorunun yanıtı “Evet”. Whorf’a göre insanların görsel ve düşünsel algıları kesinlikle içinde 
bulundukları kültürde edindikleri dille şekilleniyor.15

F. DÜŞÜNME VE DİL

• Dil

• Sessiz konuşma

TEMEL KAVRAM

    1. ETKİNLİK
A. Evinizin kapısını açarken anahtarı hangi yöne çevirirsiniz? Cevabı vermeden önce ne yaptı-

ğınıza dikkat ediniz ve bunun nedenini yandaki bilgi notundan da yararlanarak açıklamaya çalışınız.

B. Aşağıdaki metni okuyarak düşünmede sessiz 
konuşmanın gerekli olup olmadığını belirtiniz.

Altı yaşındaki işitme engelli çocuklar okul önce-
si çağda olduklarından henüz kendilerine dudaktan 
okuma ya da işaret dili öğretilmemiştir. Bu nedenle 
de konuşma öncesi dönemde oldukları kabul edilir. 
Bu çocuklar dilden bağımsız problemleri (işitme, ko-
nuşma vb. engeli olanlar) nasıl çözerler? Bunun ya-
nıtı, kısmen dilden bağımsız problemlerin nasıl oldu-
ğuna bağlıdır. Fakat genellikle bu tür çocuklar normal 
yaşıtları kadar iyi düşünebilir görünmektedirler. Ör-
neğin bir kavram sınıflama testinde işitme engelli ço-
cuklara oyuncak, müzik aletleri gibi cisimlerin resim-
leri verilmiş; oyuncakları, müzik aletlerini ve diğer tür 
nesneleri ayrı ayrı nasıl gruplayacakları gösterilmiştir. 
Bu çocuklar, resimleri kendi başlarına sınıflandırdık-
larında -bu, düşünmeyi gerektiren bir görevdir- nor-
maller kadar başarılı olmuşlardır.16

Bilgi Notu

SESSİZ KONUŞMA

Düşünme süreci; kavramsal düşünme, ses-
siz konuşma ve sözel düşünme biçiminde ger-
çekleşebilir. Kavramsal düşünme, soyutlama 
ve genellemeler yoluyla elde edilen kavramlarla 
yapılan düşünmedir. Sessiz konuşma, (içsel 
konuşma) sözcük ve kavramları zihnimizden 
geçirerek düşünmeye verilen addır. 

Sözel düşünme, kelimelerle düşünmedir. 
İnsanlar, kavramları ifade etmek için kelimeler 
kullanırlar. Küçük çocuklar kavramları öğren-
meye, kelime kullanabilmelerinden çok önce 
başlarlar. Okul eğitimiyle birlikte, kavramsal dü-
şünme, sözel düşünmeye dönüşmeye başlar. 
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    2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları yandaki bilgi notundan da yararlanarak yanıtlayınız.

1. İnsanlar, duygu, istek ve düşüncelerini başkalarına iletmek için ne gibi sembollerden yarar-
lanmaktadırlar? Tartışarak bunların içinde en gelişmiş olanını söyleyiniz.

2. “İnsan bazen konuşarak düşünür, bazen de düşünerek konuşur.” sözünü açıklamaya çalışınız.

3. “Bilim adamı” kavramı, günümüzde “bilim insanı” olarak değiştiriliyor. Bu değişim düşünme sis-
temimizde de bir değişime yol açabilir mi? 

4. Evinizden okula nasıl geliyorsunuz? Düşününüz ve bunu kelimeleri, cümleleri kullanmadan 
ifade ediniz. 

Bu uygulamadan dil ve düşünce ilişkisi ile ilgili ulaştığınız sonuç nedir?

Bilgi Notu

DİL VE İLETİŞİM

Dil, nesne ve olayların simgelerinden oluşan yapay bir sistemdir. Bu sistem, insanlar arasında 
iletişimi sağlar. Dildeki kelimeler, insanlar tarafından türetilmiş simgelerdir. İnsanlar, hem simgelere 
birer anlam vermişler hem de onu kendi aralarında iletişim kurmak için kullanmışlardır. Çoğunlukla 
varlıkların karşılığı olan sözlü ve yazılı semboller aracılığıyla düşünülür. Bu durumda insanlar, kendi 
kendileriyle konuşur gibidirler. 

Dil olmadan da düşünmek mümkündür. Çünkü dil varken bile düşünmelerin bir bölümü dille ol-
maz. Rüya, imgeleme gibi düşünme türlerinde imgelerden yararlanılır. Ancak düşünmede dil ve dilsel 
beceriler çok önemlidir. Akıl yürütme, bilimsel ya da felsefi çalışma yapma gibi üst düzey düşünme-
lerde dil mutlaka gereklidir. 

Dil, problem çözmede de önemli rol oynar. Problemin iyi ifade edilip ortaya konması ve doğru an-
laşılması çözüm yollarının bulunmasını kolaylaştırır. Bu da dille olanaklıdır. 

Dille düşünme etkileşimi karşılıklıdır. Yalnız dil düşünme üzerinde değil, düşünme de dil üzerinde 
etkilidir. Düşünme, dilin doğru ve güzel kullanılmasını sağlar. Eğer düşünme olmasaydı dil de olmazdı.

İnsan düşünen yegâne varlıktır ve düşünme genellikle dil ile olur.

Aristo, düşünme için “Konuşma, zihnî hayatın şekillendirilmesidir.” demişti. Usçu felsefe ise di-
li, daha önceden var olan düşünceleri ifade etmek için bir araç olarak görmüştür. Alman filozofu 
Heidegger, “Dil,düşüncenin evidir.” der. Descartes “Düşünüyorum, o hâlde varım.” demiştir. Çünkü 
insan kendini ve varoluşunu ancak diliyle anlar.

Düşünme, olaylar ve varlıklar arasında bir bağ kurmadır. İnsan, konuşabilen tek varlık olduğu için 
düşünebilen tek varlık da yine insandır. Düşünme “sesli bir konuşma”, varlık ve kavramlar arasında 
bir ilişki kurma demektir. Varlık ve hareketleri düşünce âlemine dil taşır. Bu yüzden genel olarak dü-
şünce olmadan dil olmaz ama dil olmadan da düşünce olabilir diyebiliriz.

Düşünce soyut bir kavramdır, onu yalnızca dil ile dışarı vurup belli bir şekle büründürmek müm-
kündür. Dil, bu yüzden düşüncenin kalıbıdır ve soyut kavramları ancak  dil ile somutlaştırabiliriz. Dil, 
bir taraftan düşünce sonucu meydana gelirken bizzat kendisi de düşünceyi oluşturmaktadır. “Dilsiz 
düşünce, sadece birtakım varlıkların zihnimizde canlandırılması tarzında olur ki bu son derece kısıtlı 
şekillere, varlığa bağlı ve görebileceğimiz dünya ile sınırlı bir düşünceden ibaret kalır.”
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   KONUYA HAZIRLANALIM

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bağımsız karar verme, özgürce kendi kendine verilen kararları içerir. Mantıklı karar verme, mantık 
ilkelerini ve tüm koşulları göz önüne alıp planlayarak verilen kararları kapsar. İçtepisel kararlar, hemen 
o anda içimizden ne geliyorsa ona göre verilen kararlardır. Kararsızlık ise en kötüsüdür ve bir türlü 
sonuca ulaşamama durumunu gösterir. 

Bu dört karar tipine yaşamınızdan örnekler vererek 
sonuçlarını karşılaştırınız. 

2. Düşünüp planlayarak verdiğiniz kararlarda hangi 
etkenleri göz önüne alırsınız?

3. Filozof Jean (Jan) Büridan’ın anlattığı bir öyküye göre 
açlık ve susuzluktan kırılan eşeğin bir tarafına yulaf sepeti, 
diğer tarafına da su kovası konur. Resimde gördüğünüz 
kadar şanslı olmayan eşekçik ölür. Sizce bunun nedeni 
ne olabilir?

G. KARAR VERME

• İrdeleme

• Karar verme

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz, yandaki bilgi no-

tundan da yararlanarak örneklerin altındaki soruları yanıt-
layınız.

“Okuldan sıkılıyorum.” diye sorununu söyleyen Ali ve 
Ayşe bakın bu konuda hangi kararı verecekler:

Ali şöyle düşünüyor: “Okula gitmekten sıkılıyorum. Ne-
den? Çünkü okuldan zevk almak istiyorum. Neden? Okul-
dan zevk alırsam derslerime daha istekli çalışır, sınıfımı 
geçer ve mezun olurum. Neden okuldan mezun olmak is-
tiyorsun? Yakın çevremin kısıtlayıcı koşullarından kurtulup 
özgür olmak için daha iyi eğitim almam gerektiğini düşü-
nüyorum.”

Ayşe ise şöyle düşünüyor: “Okula gitmekten sıkılıyo-
rum. Neden? Okuldan ayrılmak istiyorum. Neden? Okul-
da boşuna zaman kaybetmektense iş yaşamına atılıp bir 
an önce deneyim kazanmak istiyorum. Neden eğitiminin 
bitmesini beklemiyorsun? Okulda iş yaşamı ile ilgili bir şey 
öğrenmiyorum. Bir an önce işimi kurmak istiyorum.”

1. Ali ve Ayşe hangi sonuçlara ulaşacaklar? Aynı so-
runla işe başlayan iki kişinin farklı sonuçlara ulaşması-
nın nedenleri nelerdir?

2. Metinden hareketle doğru karar vermede düşün-
menin önemi nedir?

3. Ali ve Ayşe’nin karar verme sürecinde başka han-
gi etkenler etkili olmuştur? Tartışınız.

Bilgi Notu

KARAR VERME

Karar verme süreci üzerinde duygu-
sal ve bilişsel etkenler etkilidir. Genellikle 
yaşantı, deneyim ve birikimler bu süreç-
te önemli rol oynar. İlk karar verme evre-
lerinde kararlar ahlaki ilkeler ve istekler 
doğrultusunda verilir. Daha sonraki ev-
relerde ise yasalar ve toplumsal ilkeler 
etkili olur. Karar verme stratejisi, bireyin 
karar verme durumunda nasıl davrana-
cağını belirlemesidir. Bu strateji, önce-
den planlanabildiği gibi hemen o anda 
da uygulanabilir.

Karar verme konu üzerinde irdeleme 
yapıldıktan sonra gerçekleşir. İrdeleme,  
bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi 
gereken bütün yönlerini birer birer ince-
lemek, araştırmak ve mütalaa etmek ola-
rak tanımlanır. Karar vermede pek çok 
etken rol oynar. İnsanlar bazen duygu-
ları, ön yargıları, inançları ve toplumun 
beklentileri doğrultusunda karar verir-
ler. Dil kullanarak yapılan, mantıksal bir 

Resim 3. 8
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    2. ETKİNLİK
A. Problem denince aklınıza sadece ma-

tematik problemleri gelmemelidir. Günlük yaşamınız, 
bir sürü problemin çözümünü gerektirir. Örneğin si-
nemaya gitmek istiyorsunuz ama yanınızda yeterli pa-
ranız yok. Sinemaya gitme amacınızı gerçekleştirmek 
için bu problemi çözmeniz gerekir. Günlük yaşamda 
bunun gibi binlerce problemle karşılaşır ve onları çö-
züp hedeflerimize ulaşmaya çalışırız. İşte kendinizi bu 
problemlerden birini çözerken düşününüz. Hangi bi-
lişsel işlemlerde bulunduğunuzu defterinize yazınız. 
Yazdıklarınızı arkadaşlarınızın yazdıklarıyla karşılaştırı-
nız ve problem çözerken hangi bilişsel işlemlerde bu-
lunulduğunuzu saptayınız. Etkinliğin sonunda bunları 
yeniden gözden geçiriniz. 

B. Aşağıda problem çözme aşamalarının anlatıldı-
ğı bir metin verilmiştir. Metni okuyunuz ve karikatürdeki ayıcıkların problemini problem çözme aşamalarını 
gerçekleştirerek çözünüz.

PROBLEM ÇÖZME
Problem çözme, kişinin, kendisini hedefine ulaştıracak araç ve davranışları seçmesi ve kullanma-

sıdır. Problem çözerken çeşitli bilişsel işlemleri art arda gerçekleştiririz. Bu işlemler; problemin gerek-
tirdiği temel bilgilerden yararlanma, zekâ, güdülenme, edinilmiş deneyimler, alışkanlık ve hazır olmadır. 

Problemin ne olduğunu belirlemek: Bu aşamada problemin nereden kaynaklandığı, çözümü güç-
leştiren etkenlerin neler olduğu açıkça ortaya konur. 

Problemin parçalarının anlaşılması: Problemin ne olduğu belirlenince onunla ilgili malzeme topla-
nır, özellikle problem karmaşıksa daha basit alt yapılara indirgenir ve her parçanın ayrı ayrı çözümü için 
çaba harcanır. 

CANKURTARAN
BOTU DEĞİL Mİ 

KARDEŞİM? BENİ 
DE ALIN BOTA.

EEE, ŞEEY... ALALIM AL-
MASINA DA... ALSAK BİR 

TÜRLÜ, ALMASAK BİR 
TÜRLÜ

Karikatür 3. 9: Erdil Yaşaroğlu

düşünme biçimi olan irdeleme ise temelde iki akıl yürütme biçimine dayanır. Bunlar tümevarım ve 
tümdengelimdir. 

Tümevarım, tek tek verilerden genel bir sonuca ulaşmaktır. Örneğin:

Demir ısıtılınca genleşir. 
Bakır ısıtılınca genleşir.
Alüminyum ısıtılınca genleşir 
Sonuç: O hâlde bütün madenler ısıtılınca genleşir.

Tümdengelim ise genel olarak doğrulanmış bir ifade ya da yasadan hareketle özel bir sonuca 
ulaşmadır. Örneğin:

Bütün insanlar ölümlüdür.
Sokrates insandır.
Sonuç: O hâlde Sokrates de ölümlüdür.

Yaşanan durum ne kadar basitse insanların irdelemesi ve mantıklı karar vermesi o kadar kolaydır. 
Ancak durumlar karmaşıklaştıkça mantıklı sonuçlara ulaşma olasılığı azalır. Mantık kuralları irdeme-
leye ve karar vermeye yardımcıdır ama doğru çözümü her zaman garanti etmez.
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    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “X” işareti koyunuz. Yanıtlarınızın doğruluğunu 

öğretmeninizin rehberliğinde kontrol ediniz.

Düşünme, semboller arasında bağ kurmadır.

Karar verme süreci, yalnızca duygusal etkenlerden etkilenir.

Düşünme, tamamen sessiz konuşmadır.

Üst düzey düşünmelerde dilin varlığı zorunludur.

Problem çözme çeşitli bilişsel işlemler gerektirir.

Düşünmelerin bir bölümü dille olmaz.

Kavramların oluşması yalnızca soyutlama yoluyla olur.

Çeşitli çözümlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi: Problemin parçalarını anlayan birey, sonunda 
onun tümünü zihninde belirleyerek çözüme dönük daha etkin davranışlarda bulunabilir. Olaylar arasında 
çeşitli ilişkiler kurar. Bunların doğru olup olmadığını dener. 

Çözümler: Daha sonra aranan çözüm bulunur. Çözüm arayan kişi, bulduğu çözümün doğru olup 
olmadığını sınar. Bazen bulduğu çözüm işe yaramaz ve yeniden başlangıç noktasına döner. 

Problem çözmede tahminler, çözüme götürücü yolda ilk adımları atmamızı sağlar. Bir problemi çöz-
meye niyet etmişsek aklımızda çözümle ilgili bazı tahminlerde bulunuruz. Tahminler, geçmiş yaşantılara 
dayanır. Geçmiş yaşantılar ne kadar zenginse tahminler de o derece isabetlidir. Bu da pek çok durum-
da zaman ve emek kaybını önler.

Problem çözmede yanlış yolda ilerlemek, çözüme gitmeyi zorlaştırır. Problemi çeşitli yollardan ele 
almak, yeni çareler, anlamlar aramak ve yeni örgütleme ilkelerine göre yeniden örgütlemek önemlidir. 
Bir yolun sonuç vermediği görüldükten sonra bir başka yol denenmeli, sorunları hep alışılan biçimde 
çözmekte ısrar edilmemelidir.

Ön Çalışma Görevi
Aşağıdaki uygulamayı yapınız ve soruları yanıtlayınız.

1. İçinde çapraz bulmacalar, karışık sözcük oyunları olan bir kitap alınız. Haftanın her günü farklı 
bir sözcük oyunuyla ya da bulmacayla ilgileniniz. Yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalıştıktan sonra 
başkalarından yardım alınız. Kolaydan başlayıp daha karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz. Gelişme 
kaydedip kaydetmediğinizi söyleyiniz.

a. Yaptığınız uygulama zekânın hangi yönünü geliştirmeye yönelik olabilir?
b. Gelişme kaydettiniz mi? Buradan çıkan sonucu belirtiniz. 

2. İnsanlık tarihine katkıda bulunan kişilerden birinin zekâ ürünü olan bir çalışmasını öğ-
reniniz.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki zekâ tanımlarını okuyarak tanımların altındaki so-

ruları yanıtlayınız.

Zekâ, yaratıcı düşünebilme yetisidir.
Zekâ, alet yapma ve kullanma yeteneğidir.
Zekâ, öğrenebilme yeteneğidir.
Zekâ, çevreye ve yeni durumlara uyma gücüdür.
Zekâ, problem çözebilme yetisidir.

1. Zekâyla ilgili birden çok tanımın yapılmış olması hangi nedene dayandırılabilir? Tartışınız.

2. Yukarıda yer alan tanımlardaki ortak noktaları alarak zekâyı bir de siz tanımlayınız.

3. İkiz kardeşlerin bile zekâ düzeylerinde farklılık görülebilmesinin nedeni sizce ne olabilir?

H. ZEKÂ KAVRAMI

• Zekâ
• Zekâ testi
• Zekâ yaşı
• Zekâ bölümü

TEMEL KAVRAMLAR

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda Stanford-Binet zekâ bölümüne göre zekâ 

düzeyleri verilmiştir. Metni okuyarak tablodaki değerlerin yanına örnek-
te verildiği gibi ilgili zekâ düzeylerinin adlarını yazınız. Eksik olanları öğ-
retmeninizden yardım alarak tamamlayınız.

ZEKÂ VE DÜZEYLERİ

Zekâ; anlama, ilişkileri kavrama, algılama, soyutlama, öğrenme, 
yeni durumlara uyma, genelleme, yargılama, ayırt etme, birleştirme, 
çözümleme ve eleştirme yetilerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Zekâ-
nın varlığı için tüm bu yetilerin uyumlu ve çok iyi işlemesi gerekir. Şu 
hâlde zekâ için genel bir zihin gücüdür ya da geliştirilebilecek bir genel 
kapasitedir denebilir. 

Zekâ düzeyi her insanda aynı değildir. Ancak insanların büyük bö-
lümü normal zekâ düzeyindedir. Zekâ bölümü 90 ile 109 arasında 
olanlar normal zekâlı olarak kabul edilir. Zekâ yönünden özel grup-
ların yani zekâ geriliği olanların ve üstün zekâlıların sayısı daha azdır. 

Zekâ geriliği, Binet’in ölçümüne göre zekâ bölümü 70’ten aşağı 
olanları tanımlamak için kullanılır. Binet başlangıçta zekâ geriliği için 
üç seviye belirlemiş ancak bu terimler bireyleri aşağılayıcı etkiler taşıdıkları için artık kullanılmamaktadır. 
Terk edilen terimler yerine, hafif derecede (eğitilebilir) zekâ geriliği, orta derecede (öğretilebilir)  zekâ ge-
riliği, ağır derecede zekâ geriliği ve çok ağır derecede zekâ geriliği sözcükleri kullanılmaktadır.

Eğitilebilir zekâ geriliği: Zekâ bölümü 50 ile 69 arasında olanlara verilen addır. Bu insanların ulaşa-
bildikleri en yüksek zekâ yaşı 8-12 yaş arasıdır. Bu bireyler kendi kendilerine bakabilirler. Sosyal alan-
larda normal zekâ düzeyindekilere benzer davranışlar göstermeye yöneltilebilirler. Çoğu zaman sosyal 
ve mesleki alanlarda kendilerine yetecek düzeyde beceri kazanabilirler.

Öğretilebilir zekâ geriliği: Zekâ bölümü 31 ile 49 arasında olanlara verilen addır. Bu bireyler sosyal 
ve mesleki beceri kazanmak için özel eğitimden geçirilebilirler. İlkokul ikinci sınıf düzeyinde veya biraz 
üstünde akademik başarı gösterebilirler. Çok az yetenek gerektiren işlerde geçimlerini sağlayacak öl-
çüde çalışabilirler.

Zekâ Bölümü Tanımı

140 ve üstü Dahi

130 - 139

120 - 129

110 - 119 İleri (parlak) zekâ

90 - 109

80 - 89

70 - 79 Sınır zekâ

50 - 69

31 - 49

20 - 30

19 ve altı

Tablo 3. 1: Stanford-Binet zekâ 
bölümüne göre zekâ düzeyleri
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    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki araştırma sonuçlarını okuyunuz. Yandaki bilgi notundan da yararlanarak ulaştığınız 

sonucu söyleyiniz.

Tek yumurta ikizlerinin kalıtımı birbirlerinin ay-
nıdır. Doğumlarından itibaren farklı çevrelerde 
yetiştirilen tek yumurta ikizleri ile aynı evde ye-
tiştirilen çift yumurta ikizlerinin zekâ puanları kar-
şılaştırılmıştır. Değişik çevrelerde yetişseler bile 
kalıtımı aynı olan tek yumurta ikizlerinin zekâları-
nın aynı çevrede yetişip kalıtımları birbirinden fark-
lı olan çift yumurta ikizlerinin zekâlarından daha 
çok birbirlerine benzediği ortaya çıkmıştır.

Bir başka araştırmada ise bebekken evlat edi-
nilen çocukların zekâları üvey ve doğal anne ba-
balarının zekâları ile karşılaştırılmıştır. Bu çocuk-
ların zekâ puanlarının doğal anne babalarınkine 
daha çok benzediği görülmüştür.17

Bilgi Notu

KALITIM VE ÇEVRE

İnsan zekâsı, belli bir sınır içinde sabit kalır. 
Yani çocukken saptanan zekâ düzeyi, yetişkinlik-
te de aşağı yukarı aynıdır. Bununla birlikte kültür 
yönünden gelişmiş çevrelerin zekâyı olumlu yön-
de etkilediği gözlenmektedir. Kısaca söylersek 
zekânın belirleyicileri kalıtım ve çevredir. Ama bu 
belirleyiciliğin ölçüsünü kesin olarak vermek pek 
mümkün değildir. Genelde, zekâ üzerinde büyük 
oranda kalıtımın, çok daha düşük oranlarda da 
çevrenin ve rastlantıların rol oynadığı kabul edilir.

    3. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda Stanford-Binet Ölçeği’nin yaşa göre başarılması gereken bazı test madde-

leri verilmiştir. Bu test maddelerini inceleyiniz ve sonraki sayfada verilen bilgi notundan da yararlanarak 
soruları yanıtlayınız.

YAŞ MADDENİN TİPİ TANIMI

2 Üç delikli şekil tahtası Şekilleri (daire, üçgen, kare) doğru deliklere yerleştirme

Küplerle kule yapma Gösteriden sonra modele bakarak dört küpten bir kule yapma

3 Küplerle köprü yapma
Gösteriden sonra modele bakarak yan küpler ile üstte bir küpten olu-

şan bir köprü yapma

4 Eşyaları hatırlama
Üç eşyadan biri (örneğin oyuncaklar, köpek veya ayakkabı) çocuğa 

gösterildikten sonra kapatılır ve bu eşyaların adlarını hatırlaması istenir.

Resim tanıma
“Neyin üzerinde yemek pişiririz?” veya “Yağmur yağarken ne taşırız?” 

diye sorulduğunda doğru eşya resimlerini göstermek

Tablo 3. 2: Stanford-Binet Zekâ Ölçeği’nin yaşa göre başarılması gereken bazı maddeleri (Clifford T. Morgan, Psiko-
lojiye Giriş, s. 291)

Ağır ve çok ağır derecede zekâ geriliği: Zekâ bölümü 30’dan aşağı olanlara ağır derecede, zekâ 
bölümü 20’nin altında olanlara çok ağır derecede zekâ geriliği sözcükleri kullanılır. Bu gruba giren birey-
ler başkalarının bakımına muhtaçtır. Yalnız başlarına yaşamaları olanaksızdır. 

Üstün zekâ: Üstün zekâlı bireylerin algılama, düşünme ve öğrenme gücü, diğer bireylerinkinden üs-
tün olduğundan özel olarak eğitilmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde normal eğitim programları onları sı-
kar, arkadaş çevreleriyle ilişkilerinde zorlanırlar ve çeşitli psikolojik sorun ve bunalımlar ortaya çıkabilir.
Üstün zekâlı çocuklar, iyi eğitilirlerse daha sonraki yaşamlarında çok başarılı yetişkinler olmaktadırlar.
Bunlarda hastalık, erken ölüm ve boşanma olaylarının genel nüfusa göre daha az olduğu saptanmıştır
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Bilgi Notu
ZEKÂNIN ÖLÇÜLMESİ

Zekâ, zekâ testleriyle ölçülür. Ancak bu testlerin yal-
nızca uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. İlk zekâ 
testi, 1905 yılında ortaya çıkmıştır. Zekâ testleri, uygu-
landıkları birey sayısı bakımından bireysel testler ve grup 
testleri diye ikiye ayrılır. Bir uygulayıcı tarafından tek bi-
reye uygulanan zekâ testleri bireysel testlerdir. Bireysel 
testler, uygulanması daha pahalı ve uzun zaman alan test-
ler olmakla birlikte grup testlerinden daha güvenilirdir. 

Bireysel testler, uygulamada kullanılan araca göre 
sözlü, yazılı ve performans testler olarak ayrılır. Soruların 
sözlü olarak yanıtlanması istenmişse sözlü zekâ testi kul-
lanılır. Yazıyla yanıtlanan testlere yazılı test ya da kâğıt 
kalem testi adı verilir. Deneğin zekâ derecesini çeşitli oyuncaklar, basılı kartlar gibi malzemelerle öl-
çen testler de zekâ icra testleri, performans testleri veya edimsel testler adını alır.

Zekâ bölümü hesaplamasında kullanılan formül;

Zekâ testlerinde başarı derecesi zekâ bölümü kavramıyla belirtilir. Zekâ yaşı (ZY), uygulanan 
testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşını gösterir. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk, testten 45 
puan aldıysa ve bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa çocuğun zekâ 
yaşı 8’dir. Zekâ bölümü (ZB), zekâ yaşının takvim yaşına bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilir. Bu 
puanlama sisteminde ortalama zekâ, 100 zekâ bölümüne karşılık gelir.

 Zeka yaşı(ZY)
Zekâ Bölümü = ——————— x 100’dür.
 Takvim yaşı(TY)

Ön Çalışma Görevi
A. Aşağıdaki uygulamayı yapınız ve soruları yanıtlayınız.

İçinde çapraz bulmacalar, karışık sözcük oyunları olan bir kitap alınız. Haftanın her günü farklı 
bir sözcük oyunuyla ya da bulmacayla ilgileniniz. Yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalıştıktan sonra 
başkalarından yardım alınız. Kolaydan başlayıp daha karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz. 

1. Yaptığınız uygulama zekânın hangi yönünü geliştirmeye yönelik olabilir?

2. Gelişme kaydettiniz mi? Buradan çıkan sonucu belirtiniz.

B. İnsanlık tarihine katkıda bulunan kişilerden birinin zekâ ürünü olan bir çalışması ile ilgili sunu 
hazırlayınız.

Fotoğraf 3. 13: Oyun zekâyı geliştirir.

1. İncelediğiniz test, uygulanan birey sayısı bakımından ne tür bir testtir?

2. İncelediğiniz test, kullanılan araca göre ne tür bir testtir?

3. 4 yaşındaki bir çocuk gördüğünüz zekâ testinden 30 puan aldıysa ve bu puan 4 yaşındaki 
çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa zekâ yaşı ve zekâ bölümü kaçtır?

4. Yanıtlarını verdiğiniz bu zekâ testini herkese uygulayabilir mi? Nedenini tartışınız.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz ve açıklamadaki duruma 

günlük yaşamdan örnekler veriniz. Howard Gardner’a göre zekâ-
nın bileşenleri sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, 

müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, kişiler arası-sosyal, kişiye dönük-içsel ve doğa zekâsıdır. Bu yete-
nekler herkeste birbirinden farklıdır. Birinde üstünlük gösteren kimse, diğer alanlarda o kadar başarılı 
olmayabilir. 

B. Aşağıdaki iki örneği okuyarak ve yandaki şemayı in-
celeyerek örneklerde hangi zekâ bileşenlerine gereksinim 
olduğunu söyleyiniz.

Bir yemeği pişirecek kişinin önce yemeğin tarifini oku-
ması ve anlaması, tarifi oluşturan ögeleri sınıflandırması, 
yemeğe karışım oranlarını hesaplayabilmesi ve yemeğin 
kendi damak zevkine uygunluğu yanında tüm aile üyele-
rinin memnuniyetini de sağlayabilmesi gerekir. 

Basketbol oynayan bir kişinin koşmak, topu başkası-
na atmak ve topu yakalamak gibi bedensel özelliklere sa-
hip olması gerekir. Bunların yanında oyun sahasına uyum 
sağlaması ve oyunda ortaya çıkabilecek olası anlaşmaz-
lıklara çözüm bulması da gereklidir.

I. ZEKÂ TÜRLERİ

• Sözel zekâ

• Görsel-mekânsal zekâ

• Duygusal zekâ

TEMEL KAVRAMLAR

    ETKİNLİK
163. sayfadaki metni okuyunuz ve aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak metnin sonundaki 

soruları yanıtlayınız.

Bilgi Notu

SÖZEL, GÖRSEL - MEKÂNSAL VE DUYGUSAL ZEKÂ

Zekânın özellikle sözel, görsel-mekânsal ve duygusal yönü önemlidir.

Sözel zekâ: Dille yaptığımız her türlü çalışmayla ilgilidir. Düz yazı, şiir, rapor, mektup yazabilme, 
dinleyiciler önünde konuşma yapabilme, başkasını dinleyebilme, ne söylendiğini anlayabilme yete-
neği sözel zekâ ile ilgilidir. Sözel zekânın temel özelliklerinin başında sözcüklerin sırasını ve anlamını 
kavrayabilme gelir. Açıklama, öğretme, öğrenme ve sözcükler yoluyla espri yapma sözel zekânın bir 
başka özelliğidir. Ayrıca ikna edici konuşup yazabilme, hatırlayabilme ve çağrışım yapabilme de sö-
zel zekânın başlıca özellikleridir. 

Görsel-mekânsal zekâ: Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algı-
lama ve akıl yürütme becerisidir. Bu zekâ yönü gelişmiş olan kimse çok hayal kurar, sanat ve projelerin 
görsel sunumundan hoşlanır. Okurken sözcüklerden çok resimlere ilgi duyar. Öğrenmede de daha çok 
video, film, bulmaca ve harita gibi malzemeden yararlanır. Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Öğ-
rendiklerini hatırlamada zihinsel resimleri kullanır. Bir objenin farklı açılardan duruşunu anlayıp zihninde 
canlandırabilir. Bilgilerini somut ve görsel sunumlara dönüştürür. 
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LEONARDO DA VİNCİ 
Leonardo da Vinci’nin babası bir noter, annesi ise 

bir çiftçinin kızıydı. Babası, annesiyle evli değildi ve 
onları terk etmişti. Babası, onun doğduğu yıl ilk eşi 
ile evlendi. Leonardo, annesi ile yaşadı ve amcası 
dışında ailede kimseden sevgi görmedi. On dört ya-
şında babası ile birlikte Floransa’ya gitti ama evlilik 
dışı doğan çocukların üniversiteye gitmesi yasak ol-
duğundan yüksek öğrenim göremedi. Matematikte 
yaşıtlarından ilerdeydi, çok güzel resimler yapıyordu. 
Babası onu bu nedenle ünlü bir heykeltıraşın yanına 
çırak olarak verdi. Burada ünlü sanatçılarla tanıştı, 
resim yapmayı ve lir çalmayı öğrendi. Daha sonra 
Milano dükünün hizmetine girdi. İşe alınmak için köprüler, silahlar, gemiler, heykeller yapabileceğini yaz-
dığı ama göndermediği mektubu tüm zamanların en olağanüstü iş başvurusu kabul edilir. On yedi yıl 
burada resimler, heykeller yaptı ve festivaller organize etti. Bina, makine ve silah tasarımları yaptı. Uçan 
makinelerin, kanalların, kilise ve kalelerin yapımıyla ilgilendi. Anatomi ve hidrolik konusunda öğrenciler 
yetiştirdi. İlgi alanı öylesine genişti ki başladığı işlerin çoğunu bitiremiyordu. Bu yüzden çalışmalarını bir 
deftere kaydetti. Ünlü eseri Mona Lisa’yı da bu seyahatlerinden birinde yaptı ve yanından hiç ayırmadı. 
Babası öldükten sonra Floransa’ya döndü. Babasının mirasını alamadı ama amcası tüm servetini ona 
bıraktı. Üç yıl papanın hizmetinde çalışan Leonardo, kadavralar üzerinde çalışması yasaklanınca oradan 
ayrıldı ve altmış yedi yaşında hayata veda etti.

Leonardo da Vinci, bütün yasaklara rağmen yaptığı anatomi çalışmalarıyla 750’ye yakın çizim bırak-
mıştır. Kanın işlev ve dolaşımı ile ilgili fizyoloji çalışması bu bilim dalına yaptığı katkıların en önemlisidir. 
Harvey’in yüz yıl sonra doğruladığı kan dolaşımı hipotezini ortaya koymuştur. Astronomide Copernic’e 
(Kopernik) giden yolu açmıştır. Yerin Güneş çevresinde dönen bir gezegen olduğunu iddia etmiştir. Su ve 
havada dalga hareketleri, ses oluşumu gibi olgularla da ilgilenen Leonardo’ya jeolojinin öncüsü gözüyle 
bakılmaktadır. Onun bilimsel yöntem anlayışı ile çağımızdaki arasında fark yoktur. Tüm ilgi alanlarında ev-
rensel bir deha olan Leonardo, son günlerinde “Nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda nasıl 
ölmekte olduğumu gördüm.” demiştir.18

1. Leonardo da Vinci, hangi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır? 
2. Leonardo da Vinci’nin sözel zekâsının gelişmiş olduğunu nereden anlıyorsunuz?
3. Leonardo da Vinci’nin görsel-mekânsal zekâsı güçlü müdür? Örnek veriniz.
4. Leonardo da Vinci duygusal zekâ yönünden neden güçlüdür?

Resim 3. 9: Leonardo da Vinci’ye ait bir helikopter çizimi

Duygusal zekâ: İnsanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve 
yönlendirme yetisi, kapasitesi ya da becerisidir. Bu tanım çeşitli psikologlara göre değişmektedir. Bazı 
psikologlar, duygusal zekânın zamanla azalıp artabilen bir yeti olduğunu savunurken bazıları onun sabit 
olduğunu ve değişmediğini öne sürmektedirler. Duygusal zekâ, belirli bir durumda ne hissettiğinin far-
kına varabilmeyi ve bu duygularla başa çıkabilmeyi sağlar. Duygusal zekâsı gelişmiş kişiler kendilerini 
motive edip duygularını belli bir amaca yöneltebilirler. Başkalarının duygularını fark edip empati kurabi-
lirler. Diğer insanlarla olan ilişkilerini başarıyla yürütebilirler.

Ön Çalışma Görevi
İnsanlık tarihine katkıda bulunan kişilerden birinin zekâ ürünü çalışmalarından örneklerle ilgili 

bir sunu yapınız. 
1. Ele aldığınız kişilerin ortak özelliklerini belirleyiniz.
2. Ele aldığınız kişilerin uygarlığa yaptıkları katkılarda hangi özelliklerinin etkili olduğunu 

belirtiniz.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görselleri inceleyerek görsellerin altındaki 

soruları yanıtlayınız.

1. Yaratıcı olmakla zeki olmak aynı şey midir?

2. Resimlerde giysilerin üzerine yapılmak üzere hazırlanmış baskı tasarımları görüyorsunuz. 
Bunları yapabilmek için yaratıcılık mı, yoksa zekâ mı gereklidir?

3. Buna göre yaratıcılıkla zekâ arasında nasıl bir ilişki vardır?

4. Gördüğünüz tasarımlar üzerinde etkili olan ögeler nelerdir?

İ. ZEKÂ VE YARATICILIK

• Yaratıcılık • Yetenek

• İstidat 

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 3. 10: Chow Hon Lam Resim 3. 11: Chow Hon Lam Resim 3. 12: Chow Hon Lam  

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz, sonraki sayfada bulu-

nan bilgi notundan da yararlanarak metnin sonundaki soruları 
yanıtlayınız.

ALBERT EİNSTEİN
Albert Einstein (Albırt Aynştayn), 14 Mart 1879’da, Alman-

ya’nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Albert ilk yıllarda konuş-
ma güçlükleri yaşadı. 1894 yılında babasının şirketi iflas etti 
ve Einstein ailesi İtalya’ya yerleşti. Ancak Einstein eğitimini 
devam ettirmek için Münih’te kaldı. Okul yönetimi ile sürekli 
çatışıyordu. Okulun eğitim sistemine ve eğitim yöntemleri-
ne sert bir şekilde karşıydı. 1895 yılının baharında ailesinin 
yanına gitmek için okuldan ayrıldı. Zürih’te Federal Politek-
nik Okulu’na başvurdu. Okula kabul sınavına girdi fakat fizik 
ve matematikte aldığı sıra dışı puana rağmen diğer alanlarda 
başarısız oldu. Ailesi Albert’ı ortaöğrenimini bitirmesi için İs-
viçre’ye gönderdi. On yedi yaşında bu okuldan mezun olan Karikatür 3. 10: Albert Einstein
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Einstein, zorunlu askerlik yapmamak için babasından izin alarak Almanya vatandaşlığından çıktı. İki yılını 
öğretmenlik işi bulabilmek için harcadı. Eski bir sınıf arkadaşının babasının bir patent ofisinde kendisine 
iş bulmasıyla ışığın doğası, uzay ve zaman ilişkisi ile ilgilenmeye başladı. Kuramları ile uzay anlayışında 
devrim yaratan ve dâhi sözcüğüyle Einstein’ın eş anlamlı kullanılmasını sağlayan ünlü bilim insanının 
çocukluğu ve ilk gençliği böyle geçti.19 (Düzenlenmiştir.)

1. Einstein’ın yaşamının ilk yıllarındaki uyumsuzluklar neyden kaynaklanmış olabilir?

2. Einstein’ın kişisel özellikleri nelerdir?

3. Einstein’a potansiyel gücünü gerçekleştirme olanağı veren olay hangisidir?

Bilgi Notu
 

İSTİDAT VE YETENEK

İstidat, herhangi bir beceri alanında bir şeyler öğrenme fırsatı 
verildiğinde insanın bundan yararlanabilme gücüdür. İstidat, eği-
timle birleştiği zaman yetenek hâlini alır. Örneğin doğuştan güzel 
resim yapabilme gücüne sahip olabiliriz. Bu potansiyel güç isti-
dattır. Ancak kişi resim konusunda eğitilirse istidat ortaya çıkar ve 
resim yeteneği hâlini alır. Bu nedenle genel zekâdan başka resim, 
müzik, mekanik güç gibi birçok istidat üzerinde araştırmalar yapıl-
makta ve çeşitli yetenek testleri geliştirilmektedir. Yetenek testle-
riyle genel zekâ testlerinden elde edilen sonuçlar arasında düşük 
bir korelasyon bulunduğu gözlenmiştir. Bu da sanat yeteneğinin 
genel zekâdan farklı bir şey olduğunu kanıtlar.

Yetenek ve zekânın insan yaşamındaki yeri önemlidir. Zeki ve 
yetenekli insanlar meraklıdırlar ve ayrıntılara aşırı dikkat ederler. 
Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler. Çabuk öğ-
renir, zor unuturlar. Bulundukları grup içinde lider olmayı severler. 
İlgilerini çekmeyen, basit konularda dikkatleri azdır. Soyut konuları 
çabuk kavrar, düşüncelerini rahat ifade ederler. Yeniliklere kolay 
uyum sağlarlar ve girişimcidirler. Düşünce, olay ve kurallar arasın-
daki ilişki ve uyuşmazlıkları çabuk fark eder ve söylerler. Karmaşık konuları, sorunları çözmede, plan-
layıp organize etmede pratik yollar bulurlar. Haksızlığa çabuk isyan ederler ve onurlarına düşkündür-
ler. Zengin bir sözcük hazineleri vardır, akıcı konuşurlar. Sorumluluk duyguları güçlüdür. Genelleme 
ve soyutlama yoluyla bilgilerini başka alanlara aktarabilirler. Özgün ve eleştirel düşünceye sahiptir-
ler. Espri yetenekleri vardır, duyarlıdırlar, kolay empati kurarlar. Amaçlarına ulaşmaktan zevk alırlar.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve sonraki sayfada bulunan bilgi notundan da yararlanarak Ata-

türk’ün ve çevresindekilerin düşünme biçimleri arasındaki farkı söyleyiniz.

Atatürk döneminde Ankara’daki yol yapım çalışmaları hızlandırılmıştı. Yapılması planlanan yolların 
genişlik ölçüleri Atatürk’e getirildiğinde Atatürk, özellikle şehir merkezindeki yol genişliklerinin üç dört 
katına çıkartılmasını istedi. Bu genişlik konuyla ilgili kişilere öyle fazla geldi ki onun şaka yaptığını zannet-
tiler. Onların önerdikleri genişlik, o gün için kabul edilebilir çözümdü. Oysa Atatürk, geleceği görmüştü. 
O gün için çok geniş olan bu yolların bugün ne kadar yetersiz kaldığını görüyoruz.20

Resim 3. 13: Hemen herkes bir 
yönden üstün yeteneklidir.
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Bilgi Notu

  

Fotoğraf 3. 14: Solvay (Solvey) Konferansı’na katılan dâhiler. Sağdan 2. Marie Cürie (Mari Küri), yanında Henri 
Poincare (Henri Puankare). Ayaktakiler: Sağdan 4. Ernest Rutherford (Ernest Rütherford), sağdan 2. Albert Einstein 
(Albırt Aynştayn)

Yaratıcı düşünme, yeni düşünce ya da ürünler yaratmaya yöneltilmiş düşüncedir. Yaratıcılık, 
yenilikler ortaya koyma ve onları gerçekleştirebilme özellikleri taşıyan bir süreçtir. Zekâ ve yaratıcı-
lık arasında ilişki vardır fakat ikisi aynı şey değildir. Çünkü yaratıcı kişiler sorunlarını çözerken yalnız 
zekâlarından değil, sezgi, yaratıcı hayal gücü gibi özelliklerinden de yararlanırlar. 

Bir soruna kabul edilebilir tek çözüm üreten düşünme türü yakınsak düşünmedir. Her insan bu-
nu yapabilir. Ancak bir soruna uzun vadeyi de kapsayan birçok çözüm bulup bunlar arasında seçim 
yapabilmek ıraksak düşünmeyi gerektirir. Yaratıcı düşünme, büyük ölçüde ıraksak düşünmeye da-
yanır.

Münazara Yapalım

Zekâ ile yaratıcılık arasında doğrudan bir ilişki olduğuna mı yoksa doğrudan bir ilişki kuru-
lamayacağına mı inanıyorsunuz? 

Öğrendiklerinizden yararlanarak yukardaki konuda bir münazara yapınız. Münazara bittikten sonra 
iki seçeneğin de güçlü ve zayıf yanlarını hep birlikte yeni den değerlendiriniz.
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. Kısa süreli bellek, beyne giren bilgilerin yaklaşık iki ile otuz saniye arasında zihinde tutulduğu 
bellek aşamasıdır. Uzun süreli bellek ise bilgilerin zihinde devamlı kaldığı aşamadır. Dolayısıyla kısa 
süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması gerekir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu aktarımı kolaylaştırır?

  A. Saklama ve çağırma B. Kodlama C. Hatırlama ve tanıma
  D. Genelleme E. Tekrarlama ve gruplandırma

 2. Bilgiler; duyu organlarıyla alınır, uyarılan sinir hücreleri yoluyla beyne gelir, algılanır, kodlanır, 
depolanır ve saklanır. 

  Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A. Duyum, algı, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
  B. Algı, duyum, duyumsal bellek, uzun süreli bellek, kısa süreli bellek
  C. Duyum, algı, duyumsal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek
  D. Duyum, duyumsal bellek, algı, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek
  E. Duyum, algı, uzun süreli bellek, duyumsal bellek, kısa süreli bellek

 3. Beyindeki ölen veya eskiyen hücrelerin yerine yenilerinin konamaması yüzünden bazı bilgiler 
unutulur.
  Ateşli hastalığa yakalanan, madde bağımlılığı olan kişiler, yaptıklarını hatırlamakta güçlük çe-
kerler.
  Bu örneklerde unutmaya yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?

  A. İleri ket vurma  B. Kullanılmama yüzünden silinme
  C. Geriye ket vurma  D. Bilinç altına atma
  E. Organik yapıda değişme

 4. Bellek, geçmiş yaşantıları zihinde tutabilme gücüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bel-
leğin işlevlerinden değildir?

  A. Bireye yeni davranışlar kazandırma
  B. Çevreden alınan bilgileri işlenir hâle getirme
  C. Depolanmış olan bilgileri bilinç alanına çıkarma
  D. Kodlanan bilgileri saklama
  E. Çevreden alınan bilgileri kaydetme

 5. İnsanlar, onları ifade etmek için kelimeler kullanırlar. Örneğin küçük çocuklar, onları öğrenmeye 
kelimeleri kullanmadan çok daha önce başlarlar. Daha sonra onların isimlerini de öğrenirler. Bir mey-
veyi, bir oyuncağı ya da bir rengi düşünürken onun adını da düşünürler. Yani sözcüklerle düşünmeye 
başlarlar.

  Burada “onlar” diye sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A. İmge B. Kavram C. Kategori D. Tasarım E. Simge

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 6. İnsanlar, gündelik yaşamlarında sürekli yeni kararlar alır, bunları uygular. Ancak önemli olan 
mantıklı düşünüp doğru kararlar almaktır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu süreçteki en doğru davranıştır?

  A. Ani karar almak  B. Duygularla karar almak 
  C. İşleri oluruna bırakmak D. Kararsız kalmak 
  E. Düşünerek karar almak

 7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve düşünme arasındaki bağlantıyı doğru olarak ifade eder?
  A. Düşünmelerin bir bölümü dille olmaz. B. Dil, düşünme üzerinde etkili değildir.
  C. Dil, problem çözmeyi zorlaştırabilir. D. Dil, yalnızca bir iletişim aracıdır.
  E. Düşünme tamamıyla sessiz konuşmadır.

 8. Düşünmenin amacı, sorunlara çözüm yolları bulabilmektir. Problem çözerken farklı düşünme 
yolları kullanılır. Örneğin bir soruna kabul edilebilir tek çözüm üretilebildiği gibi birçok çözüm yolu 
bulunup bunlar arasında seçim yapılabilir.

  Burada açıklaması yapılan düşünme yolları aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

  A. Soyut düşünme, somut düşünme B. Kavramsal düşünme, sesli düşünme
  C. Yakınsak düşünme, ıraksak düşünme D. Sessiz düşünme, imgesel düşünme
  E. Biçimsel düşünme, niteliksel düşünme

 9. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yav-
rularının da zekâca geri oldukları görülmüştür. 

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A. Çevre koşulları zekânın gelişmesini etkileyebilir.
  B. Eğitim, zekânın belirli bir düzeyde gelişmesini sağlayabilir.
  C. Zekâ düzeyi ile başarı arasında olumlu bir ilişki vardır.
  D. Kalıtım, zekâ üzerinde belirleyici bir güce sahiptir.
  E. Zekâ testleri her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir.

 10. Yaratıcı düşünme özelliği, kendini çocuk yaşlardan itibaren çeşitli şekillerde ortaya koyar. Ço-
cukların alışılmışın dışında gösterdiği tepkiler; üretme, düşünme ve davranışlarında görülen yaratıcı 
hayal gücü izleri bunu gösterir. Daha ileri yaşlarda da o kişinin ortaya koyduğu eserler alışılmışın dı-
şında olur. Zaten alışılmışa yönelmek yaratıcılığı yok eder.

  Buna göre çocuklarda yaratıcılığın körelmemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı-
dır?

  A. Farklı yaş gruplarına yönelik problemleri çözmeleri istenmelidir.
  B. Küçük yaşlarda farklı diller öğrenmeleri sağlanmalıdır.
  C. Alışılmışın dışındaki ürünler desteklenmelidir.
  D. Az oyun, çok eğitim ilkesine uygun davranılmalıdır.
  E. Yetişkinlerle daha çok bir arada olmaları sağlanmalıdır.
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 B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

 

 1. Belleğin duyumlarla elde edilen bilgileri çok kısa süre saklama yetisine .................................. 
.......... bellek denir.

 2. Bilgiler, hatasız tekrarlanana kadar öğrenme devam ederse .............................. zorlaşır. 

 3. Uzun süreli bellekteki bilgiler aracılığıyla yeni birimleri anlamlı kümeler hâline getirme sürecine 
........................................... denir.

 4. Bir öğrenmeden önce ya da sonra yapılan başka bir öğrenmenin hatırlamayı olumsuz yönde 
etkilemesine ..................................................... denir.

 5. ..................................... , öğrenilen kişi, olay ve nesnelerle yeniden karşılaşıldığında bunların 
daha önce öğrenildiğinin farkına varılmasıdır. 

 6. ................................................... , cisimlerin bazı ortak ve genel özelliğini ya da niteliğini temsil 
eden sembolik oluşumdur. 

 7. ........................................................... , kişinin kişiliğine özgü davranışlarının ve yaratıcı hayal 
gücünün söz konusu olduğu düşünmedir.

 8. İnsanların doğuştan getirdikleri bazı şeyleri yapabilme gücü olan ................................ , eğitimle 
birleşirse ........................................hâlini alır. 

 9. ............................... , insanların iletişimde kullandığı yapay semboller kümesidir. 

 10. ............................................................ sembolle nesne arasındaki bağın uzlaşıma bağlı olduğu 
sembollerdir. 

 11. ................................................ , çevreye ve yeni durumlara uyma gücüdür. 

 12. Zekâ testlerinde başarı derecesi ................................................ kavramıyla ifade edilir. 

 13. Zekâ bölümü, .................................................. nın ........................................... na bölünüp yüzle 
çarpılmasıyla elde edilen değerdir.

 14. Üstün zekâlı bireylerin zekâ bölümü .................................. nin üzerindedir. 
 
 C. Aşağıdaki açıklamaların sonundaki yay ayraç içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. Etkili bir öğrenme yeterli güdülenme olmadan da sağlanabilir. ........................................... (   )

 2. Organizma ne kadar çok uyarılırsa öğrenme o kadar iyi gerçekleşir.  ................................. (   )

 3. Eski öğrenmeler yeni öğrenmeleri kolaylaştırabileceği gibi zorlaştırabilir de.  ..................... (   )

 4. İrdeleme mantıksal bir düşünme biçimidir.  ......................................................................... (   )

 5. Zekânın oluşumunda çevrenin rolü kalıtımdan daha fazladır. .............................................. (   )

yapay sembol duyusal

gruplama

kavram ket vurma zekâ yaşı takvim yaşı

zekâ

dil zekâ bölümü tanıma yaratıcı düşünme

istidat 120 yetenek unutma
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Aşağıda yer alan öz eleştiri tablosundaki soruları yanıtlayarak bu ünitede öğrendiklerinizi de-
ğerlendiriniz.

ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU

Bu bölümden önce öğrenme, bellek ve 
düşünme hakkında neler biliyordum?

Bu bölümde öğrenme, bellek ve düşünme ile ilgili

Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım?

Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim?

3. ÜNİTE DİPNOTLAR 
	 1.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	233.	
	 2.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	229.	
	 3.	 Cemal	Yıldırım,	Bilimin	Öncüleri,	s.	168.
 4. Norman L. Munn, Psikoloji, C 2, s. 410. 
	 5.	 Jerry	M.	Burger,	Kişilik,	s.	484.	
	 6.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	s.	265.
	 7.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	s.	59.	
	 8.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	86.	
	 9.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	s.	19.	
 10. http://www.edebiyatdefteri.com/siir/309851/teknostres-1.html
	 11.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	89.
 12. www.fikracenneti.com/temel-fikralari/hatirla-3/
 13. D. Schultz, S. Schultz, Modern Psikoloji tarihi, s. 693.
	 14.	 Üstün	Dökmen,	İletişim	Çatışmaları	ve	Empati,	s.	138.	
 15. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/dusunce.htm#dil
	 16.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	107.	
 17. D. Schultz, S. Schultz, Modern Psikoloji tarihi, s. 599.
	 18.	 Cemal	Yıldırım,	Bilimin	Öncüleri,	s.	71.
	 19.	 Cemal	Yıldırım,	Bilimin	Öncüleri,	s.	68.
 20. http://www.etimesgut.bel.tr/index.php?Page=sayfa8,No=299

 Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

  1.  Konunun uzunluk ve kısalığına göre etkili bir öğrenme için tekrar nasıl yapılmalıdır? Be-
lirtiniz.
  2. Kültürün gelişmesinde belleğin rolü nedir? Tartışınız.
  3. Bilginin çok kanallı kaydedilmesinin yararları nelerdir? Belirtiniz.
 4. Bilgisayarları insan zihnine benzer biçimde çalışır hâle getirmek için insan zihninin en çok 
hangi özelliği taklit edilmeye ve anlaşılmaya çalışılmaktadır? Belirtiniz.
 5. “Yaratıcılık, kişinin imgeleme yetisine bağlıdır.” Nedenini açıklayınız.
 6. İnsanlar zihinlerinde insana kanat takarak melekleri, balık kuyruğu koyarak deniz kızlarını oluş-
turabilir. Zihnin öznel birer tasarımı olan bu tür faaliyetlerin adını ve özelliklerini söyleyiniz. 
 7. “Herkesin gizil olan yaratma gücü, başarılarından fazladır.” Burada “gizil olan yaratma gücü” diye 
ifade edilen özellik nedir? Bu özelliğin yaratıcı düşünme üzerindeki etkisi ne olabilir? Belirtiniz.
 8. “Her kavram doğrudan ya da dolaylı olarak nesnel gerçekliği içermek durumundadır.” görüşü-
nün nedenini açıklayınız.
 9. İnsan, niçin ilgi duyduğu problemleri daha çabuk çözer?
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4. ÜN‹TE

RUH SAĞLIĞININ TEMELLER‹

  Resim 4.1: Ağlayan Kadın, Pablo Picasso, Paris, Pablo Picasso Müzesi

KONULAR
A. KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ

B. KİŞİLİK KURAMLARI

C. BİREYSEL FARKLILIKLAR

Ç. KİŞİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

D. STRES VE NEDENLERİ

E. STRES VE GÜNLÜK YAŞAM

F. SAVUNMA MEKANİZMALARI

G. RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ VE ÖLÇÜTLERİ

H. RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI

 I. NORMAL DIŞI DAVRANIŞ TÜRLERİ

 İ. PSİKOLOJİK DESTEK TÜRLERİ
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   KONUYA HAZIRLANALIM
1.  Aşağıdaki kişilik tanımlarını okuyarak bu ta-

nımlarda kişiliğin hangi etmenlerle açıklandığını belirleyi-
niz ve bunlardan yararlanarak kişiliği kendi ifadelerinizle 
tanımlamaya çalışınız.

“Kişilik, bir insanın kendisine özgü ve az çok her za-
man gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarının tümüdür.”

“Kişilik, insanın toplumda oynadığı çeşitli roller ve bu 
rollerin başkaları üzerinde bıraktığı etkilerin tümüdür.”

“Kişilik, insanın iç dünyasındaki dinamik güçlerin ken-
disine has özellikleridir.”

2. “Beni bende demen, bende değilim,
    Bir ben vardır bende, benden içeri.”1

Yunus Emre’nin yukarıdaki sözünden hareketle in-
san kişiliğinin dışa yansıyan yönü yanında başka nasıl 
bir yanı olduğu söylenebilir?

3. Karikatürde bulunan kişilerin yüz ifadelerine ba-
karak kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

4. Kişilik, bu derse kadar psikolojide öğrendiğiniz her şeyi kapsar. Şu ana kadar bireylere çeşitli 
açılardan baktık, Ahmet’in ya da Aslı’nın değil de genel olarak insanların karakteristik nitelikleri üze-
rinde durduk. Oysa kişilik dendiğinde belirli bireylerden söz etmemiz gerekir. Sizce bunun nedeni 
kişiliğin hangi özellikleridir?

5. İkiz kardeşlerin bile biri korkak ve çekingen, diğeri cesur ve atılgan olabilir. Bunun nedenini 
tartışınız. 

A. KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ

• Kişilik • Mizaç (huy)

• Karakter • Benlik

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 4. 1: Farklı karakterler 

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz, yandaki fotoğrafı inceleyiniz ve sonraki sayfada bulunan bilgi no-

tundan da yararlanarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

İlk Çağ’da Yunanistan’da aktör ve aktristlerin hangi rolü 
oynadığını göstermek için personalar (maske) takılırdı. Oyun-
da rol alan kişilerin yüzlerindeki ifadeler seyirci tarafından gö-
rülemediği için bu yola başvurulmuştu. Daha sonra Jung, bu 
sözcüğü bireyin günlük yaşamdaki gereksinimleriyle ilgili ta-
vırları olarak tanımladı. Jung’a göre kişiliğin bir yönü sabittir 
belki ama diğer yönü sürekli değişiklik gösterebilir ve kişi 
buna göre farklı maskeler kullanabilir. Bunlar, Yunan tiyatro-
sundaki maskelere benzer. 

1. Personalara neden gerek duyulmuştur ve bunlar 
neyi yansıtmaktadır?

2. Farklı maskeler kullanılması, kişiliğin hangi özelli-
ğini gösterir?

Fotoğraf 4.1: İlk Çağda Yunan tiyatrosun-
da kullanılan personalardan ikisi (Hadrian Villa-
sı, mozaik)
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3. Kişiliğin sabit, değişmeyen bir yanı olduğu söylenebilir mi?

4. Metinden kişilikle ilgili hangi sonuçlara ulaştınız?

Bilgi Notu
KİŞİLİĞİN TANIMI

Kişilik; bir insanı başkalarından ayıran, kalıtım ve çevre etkisiyle ortaya çıkan, duygu, düşünce 
ve davranış özelliklerinin tutarlı bütünüdür. Bu tanımda vurgulanmak istenen noktalar şunlardır: Her 
birey, kendisini diğer bireylerden ayıran özelliklere sahiptir. Bireyin zaman içinde, benzer durumlar-
da davranışı pek değişmez. Kişilik, bireye özgü duygu, düşünce ve davranış özelliklerinden oluşur. 
Bireyin çevresiyle kurduğu ilişki biçimini belirler. Bu anlamda kişilik, soyut bir kavram olmaktan çıkıp 
bireyin her günkü davranışlarında gözlenebilir, somut bir hâle gelir. 

Kişilik, çok kapsamlı bir kavram olup bireyin biricikliğini oluşturur. Çünkü onun özel ve ayırıcı dav-
ranışlarını içerir. Özeldir çünkü bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik davranışlarını temsil eder. Ayırt 
edicidir çünkü bu davranışlar kişiyi başkalarından ayırır.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz ve alttaki bilgi notundan da yararlanarak fıkranın altındaki soruları 

yanıtlayınız.

Nasrettin Hoca bir gün ata binmeye kalkışmış. Ne kadar uğraştıysa da 
becerememiş. 

“Aah, ah!” demiş, “Beni bir de gençliğimde görecektiniz.” Sonra etrafına 
bakınmış, kimseler yok. Kendi kendine gülmüş, “Aman Nasrettin, biz senin 
gençliğini de biliriz.”2 demiş.

1. Fıkra, size Nasrettin Hoca’nın kişiliği ile ilgili hangi ipuçlarını ver-
mektedir?

2. Fıkraya göre Nasrettin Hoca’nın gençliğinde de ihtiyarlığında var 
olan özelliği nedir?

3. Sizce Hoca’nın zamanla değişen özellikleri de olmuş mudur? 
Bunlar nelerdir?

4. Nasrettin Hoca’nın kendisini görüş biçimi hakkında neler söyle-
yebilirsiniz?

5. Sizin kendinizi bildiniz bileli var olan ve sonradan edindiğiniz 
özellikleriniz nelerdir?

Resim 4. 2: Nasrettin Hoca 

Bilgi Notu
KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ

Kişilik, kalıtım ve çevre etkisiyle oluşur. Mizaç ya da huy, kişiliğin organik yapı ve doğuştan geti-
rilen eğilimlerin oluşturduğu yanıdır. Mizaç üzerinde kalıtım kadar sinir sisteminin, iç salgı bezlerinin 
faaliyeti gibi fizyolojik etkenlerin de rolü vardır. Çabuk kızmak, sıkılmak, öfkelenmek, neşelenmek, 
hareketli olmak bireylere göre değişen mizaç özellikleridir. Karakter, kişiliğin sonradan eğitimle ka-
zanılan yönüdür. Karekter, kişiye özgü duygu ve düşüncelerin, tutum ve davranışların bütünüdür. Ka-
rakterin oluşumunda insanın  kişisel özellikleri, içinde yaşadığı çevrenin toplumsal değerleri ve ahlak 
kuralları rol oynar. Benlik ise bireyin kendi kişiliğine ilişkin kanıları ve kendi kendisini görüş biçimidir. 
“Ben kimim?”, “Ben neleri yapabilirim?”, “Benim için neler değerlidir?”, “Hayattan ne bekliyorum?” 
gibi soruların yanıtları benliği oluşturur. Benlik, zaman içinde belirir ve şekillenir.
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    3. ETKİNLİK
Fotoğraf 4. 2’yi inceleyiniz ve aşağıdaki bilgi notundan da yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. “Huy canın altındadır.”
 “Can çıkar, huy çıkmaz.” 

Yukarıdaki atasözlerinin kişilikle ilgisi olup olmadığını 
tartışınız. Varsa nasıl bir ilgisi olduğunu açıklayınız. 

2. Gordon Allport (Gordın Alport)’a göre karakter, insanın 
içinde yaşadığı çevrede geçerli olan değer yargılarını ve ah-
lak kurallarını kullanış biçimidir. Buna göre karakterin sos-
yalleşme ve toplumsal rol ile ilgili bir kavram olup olma-
dığını tartışınız.

3. Mekanik işlere yeteneği olan çocuk, bir radyo sistemi 
kurduğu için çevresi tarafından tanınıp dikkate alınır. Böyle-
ce kendine güven ve saygınlık kazanır. Yeteneği onun güdü-
lenmesini de sağlar. Yeteneğini geliştirecek etkinliklere sü-
rekli yönelir. Bu durum, kişiliğin şekillenmesindeki hangi 
etkenin rolüne örnek verilebilir?

4. Fotoğrafta kişiliğin şekillenmesindeki etkenlerden 
hangisi görülmektedir? Fotoğraf 4. 2: Çocuk ve babası

Bilgi Notu
KİŞİLİĞİN ŞEKİLLENMESİ

Kişiliğin bir yönü kalıtım yoluyla doğuştan gelen özellikleri kapsar. Ama bir yönü de çevreden gelen 
etkilerle yaşam içinde şekillenir. Bu şekillenmede yetenekler ve zekâ önemli yer tutar. Çünkü yete-
nek ve zekâ, bireyin toplumun kendisinden beklentilerini daha kolay kavramasını sağlar. Sorumluluk 
duygusunu güçlendirir. Sağlam ve kararlı bir kişiliğin oluşmasını kolaylaştırır. 

Kişiliğin kazanılmasında klasik koşullanma, edimsel koşullanma, model alarak öğrenme gibi öğ-
renme yolları etkilidir. Genellikle çocuğun ilk öğretmeni annesi ve babasıdır. Annenin ve babanın 
tepkileri bazı davranışları pekiştirirken bazıları için cesaret kırıcı özellik taşıyarak çeşitli alışkanlıkların, 
amaç ve değerlerin benimsenmesine yardımcı olur. Çocuklar, genel bazı tutumları ve davranışları an-
ne, babalarını örnek alarak edinirler. Örneğin annesini gözleyen kız çocuğu, onun ahlaki ve kültürel 
değerlerini örnek alıp benimser. Toplumsallaşmanın daha sonraki aşamalarında da oyun arkadaşları, 
öğretmenler, televizyon gibi etkenler pek çok kişilik özelliğinin oluşmasında etkili olur.

Münazara Yapalım

“Kişilik konusunda kalıtım mı, yoksa çevre mi daha önemlidir?” 

Gruplar, yukarıdaki soru ile ilgili yaptıkları ön hazırlıkları gözden geçirecekler, sonra bir münazara 
yapacaklardır. Seçilecek bir jüri, grupları kitabınızın ekler kısmındaki dereceli puanlama anahtarı ile 
değerlendirecektir. Münazara bittikten sonra yukarıdaki iki seçeneğin güçlü ve zayıf yönleri hep bir-
likte yeniden değerlendirilecektir.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Karikatür 4. 2’yi inceleyerek aşağıdaki so-

ruları yanıtlayınız.

1. Psikososyal davranış kuramına göre insan-
lar sosyal davranışı, diğer davranışlarla aynı şekilde 
ve aynı ilkelere göre öğrenirler. Ancak her durum-
da öğrendikleri gibi davranmazlar. Örneğin dürüst 
olmayı öğrenen bir kişi, bir durumda dürüst dav-
ranırken bir başka durumda böyle davranmayabi-
lir. Buna göre davranışın özel ve ayırıcı niteliklerinin 
saptanabilmesi için izlenecek yol, kişinin belirli du-
rumlarda neler yaptığının anlaşılmasıdır. Kişinin ne 
zaman, nasıl davrandığını anlama yolu sizce ne 
olabilir? Tartışınız.

2. Freud’a göre kişilik id, ego ve süperegodan 
oluşur. Karikatürde gördüğünüz bu kişilik ögele-
rinin özellikleri neler olabilir?

3. “Kişilik, beden yapısı ve bellek olmak üzere iki temel etmenin ürünüdür.”3 diyen Marc Ribot 
(Mark Ribo)’nun tanımı, kişiliğin tüm ögelerini içermekte midir?

B. KİŞİLİK KURAMLARI

• İd (ilkel benlik) • Ego (benlik)

• Süperego (üst benlik) • Bilinç

• Bilinç öncesi • Bilinçaltı

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 4. 2: Freud’a göre kişilik 

BEN BİRİNİ
DÖVMEK İSTİYORUM.

İD EGO SÜPER EGO

AMA
FAZLA İNCİTME.

NE YAPIYORSUNUZ?
AYIP DENEN BİR ŞEY VAR.

    ETKİNLİK
A. Aşağıda Erik Erikson (Erik Eriksın)’a göre kişilik dönemlerini gösteren bir şema ve sonraki 

sayfada bazı kişilik kuramlarının açıklandığı bir tablo verilmiştir. Bunları inceleyiniz ve tablodaki ilk metin-
den yararlanarak şemayı tamamlayınız.

21 - 35 YAŞ

11 - 21 YAŞ

6 - 11 YAŞ

3 - 6 YAŞ

1 - 3 YAŞ

0 - 1 YAŞ

35 - 65 YAŞ

65 VE ÜZERİ

GÜVEN - GÜVENSİZLİK

BAŞARI-YETERSİZLİK

YAKINLIK-YALITILMIŞLIK

Şema: 4. 1: Erik Erikson’a göre kişilik dönemleri
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B. Aşağıdaki tabloda verilen kişilik kuramlarını okuyarak tablonun altındaki soruları yanıtlayınız.

Kuram Savunanlar Görüşleri

Psikososyal 
kuram

Erik Erikson

Erik Erikson (Erik Eriksın, 1902-1994), bireyin yaşamda savunmasız-
lığının arttığı ve potansiyelinin yükseldiği bir dizi kriz ve dönüm noktası 
ile karşılaştığını söyler. Ona göre bu krizler uygun bir şekilde çözüldü-
ğünde kişilik gelişimine ve psikososyal olgunluğa katkıda bulunur. Her 
kriz ya da aşama, bireyin gelişimini şekillendiren ve kişiliğini değiştiren 
daha önceki kriz ve aşamaların üzerine kurulur. Erikson, bireylerin se-
kiz dönem içinde psikososyal gelişimlerini tamamladıklarını savunur. Bu 
gelişim dönemlerinin özelliği, her dönemde biri olumlu, diğeri olumsuz 
olan iki özellikten hangisinin birey tarafından kazanılıp kazanılmadığıdır. 
Dönemler, birbiri üzerine kurulur ve yaşam boyunca bireyin sahip olacağı 
özellikleri etkiler. Erikson’a göre kişilik gelişimi sekiz aşamada tamam-
lanır. Bunlar; temel güvene karşı güvensizlik, özerkliğe karşı kuşku ve 
utanç, girişimciliğe karşı suçluluk, başarılı olmaya karşı yetersizlik, kim-
lik kazanmaya karşı kimlik karmaşası, yakınlığa karşı yalıtılmışlık, üret-
kenliğe karşılık durgunluk ve benlik bütünlüğüne karşılık umutsuzluktur.

Psikodinamik 
kuramlar

Sigmund Freud

Bilinçaltında bulunan ve bireyin farkında olmadığı bastırılmış özellikle 
cinsel dürtü, istek ve anılar davranışların ve kişilik özelliklerinin kaynağını 
oluşturur. Kişiliğin doğumla gelen yönü id ya da ilkel benliktir. Burada 
bulunan hayat iç dürtüsü, kişiyi sürekli olarak haz verecek doygunluk-
lar peşinden koşmaya zorlar. Ego (benlik), kişiliğin idi denetim altında 
tutmaya çalışan yönüdür. Süperego (üst benlik), toplumdan gelen ama 
bireyin benimsediği doğru ve yanlış kavramlarının kaynağını teşkil eder. 
Egonun, id ve süperegonun etkisi altındaki durumu farklı kişilik türlerinin 
ortaya çıkmasına yol açar. Kişiliğin üç yönü vardır: Bilinçaltı, bireyin hiç 
farkında olmadığı alandır. Bilinç öncesi, bilince yakın olan ve bilince çı-
karılabilecek bilgi, anı ve düşüncelerden oluşur. 

Hümanistik 
yaklaşım

Carl Rogers 
Abraham Maslow 

İnsanın kişilik özellikleri, onun toplumsal çevresi ve geçmiş deneyimleri 
tarafından belirlenir. Fakat her birey, bu deneyim ve toplumsal çevre et-
kilerini kendisine özgü bir biçimde değerlendirir. İnsan, insan olduğunun 
ve ne olmak istediğinin farkındadır. Çünkü bu seçimi özgürce kendisi 
yapar. Her bireyin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır. Birey, içinde bu-
lunduğu durumları bu özelliklere göre değerlendirir ve tepkide bulunur. 
Dolayısıyla insan davranışları önceden kestirilemez. İnsan, kendi davra-
nışlarını değerlendirebilir, eleştirebilir ve bunlardan çıkardığı sonuçlara 
göre yaşamına yön verebilir. 

  

1. Okuduğunuz kuramların her birinin kişiliğe hangi 
açılardan baktığını söyleyiniz.

2. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal etken-
lerin bir sentezi olan kişilik nasıl ele alınmalıdır? Carl 
Junq gibi kişilik analizleri yapmak mümkünmüdür? 
Tartışınız.

Şema: 4. 2: Carl G. Jung’un kişilik/karakter analizinden yola 
çıkılarak hazırlanan ankette yer alan başlıca karakter tipleri 
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki soruyu yanıtlayarak verilen konuda bir beyin fırtınası 

yapınız.

Pek çok ülke gibi bizim anayasamızda da insanların dünyaya eşit olarak geldikleri belirtilir. Bu 
doğru mudur, yani insanlar dünyaya eşit olarak mı gelirler? Eğer böyle değilse anayasalarda 
söylenmek istenen nedir? 

C. BİREYSEL FARKLILIKLAR

• Bireysel farklılık

TEMEL KAVRAM

    1. ETKİNLİK
A. Sizi diğer insanlardan farklı kılan sosyal,  

fiziksel ve duygusal özellikleriniz nelerdir? Bunların bir 
listesini yapınız. Listenizdeki her özelliğin karşısına bu-
nu nasıl kazanmış olabileceğinizi yazınız. Yazdıklarınızı 
arkadaşlarınızla birlikte değerlendirerek bireysel farklı-
lıklara neden olan etkenleri saptayınız ve bunların ne-
den önemli olduğunu belirtiniz.

B. Aşağıdaki metni okuyunuz, yandaki bilgi notun-
dan da yararlanarak metnin sonundaki soruları yanıt-
layınız.

Şimşek çaktığında ya da beklenmedik bir gürültü 
duyulduğunda insanların yerlerinden sıçradıkları bilinir. 
Ancak doğal olan bu reflekslerden yola çıkarak bir öğ-
renme yöntemi ortaya koyan ilk kişi İvan Pavlov’dur. 
Bir köy papazının oğlu olan İvan, daha küçük yaşta 
okumaya büyük ilgi duydu. Yüksek öğrenimini tıp ala-
nında tamamladı. Ama amacı doktor olmak değil, ken-
di kuracağı bir laboratuvarda araştırma yapmaktı. So-
nunda bunu başardıysa da ne yeterli donanımı ne de 
bir asistanı vardı. Uzun yılları laboratuvarında tek ba-
şına geçirdi. Sonunda da sindirim sistemi üzerindeki 
çalışmasıyla Nobel Ödülü’nü almayı başardı. Artık ilgi 

Bilgi Notu

BİREYSEL FARKLILIKLAR

İnsanlar arasında birtakım fiziksel, duy-
gusal, bilişsel ve sosyal farklılıklar vardır. Bu 
farklılıklar aslında insanın bireysel bir varlık 
olduğunun göstergesidir. İnsana bireysellik 
kazandıran bu özellikler, kişilik dediğimiz, 
onun kendisi ve çevresiyle, başkalarına ben-
zemeyen bir şekilde geliştirdiği ilişkilerin ya-
pısını oluşturur. 

İnsanlar; dış görünüşleri, fizyolojik yapıla-
rı, iç salgı bezlerinin salgıları, büyüme hızları 
bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bu özel-
likler, geniş ölçüde soyaçekime bağlı kalıtsal 
ayrılıklardır ve kişilik gelişimini etkiler. 

İnsanlar ayrıca yetişme biçimleri ve geç-
miş yaşantıları yani görgüleri, bilgileri, alış-
kanlıkları, yakın çevrelerinden kazandıkla-
rı değer yargıları bakımından da duygusal, 
bilişsel ve toplumsal olarak farklılık gösterir-
ler. Birey, içinde bulunduğu kültürel çevre-
nin görenek, gelenek ve değerler sisteminin, 

“İnsanların birbirinden farklı olan yönleri nelerdir?” konusunda beyin fırtınası yapınız. Önce ko-
nuyu beş dakika düşünüp etkinliği öyle başlatınız. Söylenen fikirleri bir iki sözcükle özetleyerek tah-
taya yazınız. Her turda yalnızca bir fikir söyleyiniz. Fikriniz yoksa “Geçiniz.” diyebilir, sonraki turda 
düşüncenizi yine söyleyebilirsiniz. Kimsenin söyleyecek fikri kalmadığında etkinliği sona erdiriniz. 
Etkinlik sırasında eleştiri ve yorum yapmayınız. Etkinliğin sonunda tahtaya yazılan fikirleri gruplan-
dırınız ve bir sonuca ulaşmaya çalışınız. Bu farklılıklara neden saygı duyulması gerektiğini tartışınız.
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duyduğu koşullanmış reflekslerle ilgili çalış-
malar yapabilirdi. Yaptı da. Onu dünya öl-
çüsünde ünlü kılan da bu çalışması oldu. 
Çalışmalarıyla insan davranışlarını incele-
yen psikologlara ışık tuttu.4

1. Metne göre İvan Pavlov’un diğer 
insanlara benzemeyen yönleri nelerdir?

2. Pavlov’un farklı yönlerinin ortaya 
çıkışını etkileyen koşullar neler olabilir?

3. Bu bireysel farklılıkların insanlığa 
katkıları neler olmuştur?

ona uygulanan eğitim yöntemlerinin etkisi altında ken-
dine özgü bir kişilik geliştirir. 

Bireysel ayrılıklar üzerinde duygusal ve sosyal ilişki-
lerin de etkisi vardır. Birey, kişiliğinde ailesinin, arkadaş-
larının ve çevresindeki herkesle ilişkilerinin olumlu ya da 
olumsuz izlerini taşır. 

Kişilik farklılıklarının kökeninde büyük ölçüde zekâ 
ve yetenek farklılıkları da yer almaktadır. Her insan, bazı 
bilgi ve beceri alanlarında gelişme gücüne sahiptir. An-
cak her insan bu gücü yeterince değerlendiremeyebilir. 
Bu da kişilik özelliklerinin farklı olmasına yol açar.

    2. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz ve şemayı inceleyiniz.

B. Verilerden hareketle bireysel farklılıkları tanımanın ve farklılıklara saygı duymanın önemini belirtiniz.

Askerde tek yumurta ikizi iki kardeş arkadaşım oldu. Kardeşler tıpatıp birbirine benziyordu. O derece 
birbirine benziyorlardı ki karşınızda durduklarında bile birbirlerinden ayırdedilemiyorlardı. Kaşları, gözleri, 
boyları, kiloları, ses tonları, bakışları, gülüşleri hep aynı idi. Bu iki kardeşin bir kusurları vardı. Dengesiz 
davranıyorlardı. Birkaç gün önce yaptıkları bir espriye birkaç gün sonra nazire olsun diye bir şey söyle-
diğinizde bozulup küsüyorlardı. Tam mesafeli olmaya karar verdiğiniz bir anda gelen yeni bir espri sizi 
planınızdan vazgeçiriyordu. Bir zaman sonra anladım ki meğer alıngan olan kardeşle esprili olan kardeş 
farklı imiş.

Doğadan ve birbirimizden kopmamız
nedeniyle yaşam endişe ve

güçsüzlükle doludur.

Ancak bu duyguların
üstesinden şöyle gelinebilir:

kendimizi kendi fikirlerimiz 
ve yeteneklerimizi 

keşfetmeye adayarak

kişisel eşsizliğimizi
kucaklayarak

sevme kapasitemizi
geliştirerek
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki metni okuyunuz, resmi inceleyiniz ve 

metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

Yandaki resim, Tematik Algı Testi’nde bulunan yirmi 
resimden biridir. Resim bireye gösterilir ve hangi olayların 
bu durumu ortaya çıkardığı, resimdeki kadının ne düşün-
düğü ve ne duyduğu, sonucun ne olacağı sorulur. Testin 
uygulandığı dört öğrencinin bu konudaki düşünceleri şun-
lar olmuştur: 

I. “Kızın midesi bulanıyor. Midesine dokunan bir şey 
yemiş ya da hayal kırıklığına uğramış olabilir. Hastalan-
mak üzeredir.”

II. “Kız üzüntülü, çünkü annesine yaptığı fena bir şeyi 
söylemesi gerekiyor. Annesinin kendisine o kadar güveni 
vardır ki onu hayal kırıklığına uğrattığı için bunalıyor.”

III. “Yoksulluktan, şimdiki düzeye yükselmiş fakat sos-
yal baskı onu yine eski düzeyine inmeye zorlamıştır.”

IV. “Bu kadın, kendisini öfkeye kaptırmış ve öfke nö-
beti sırasında eşini öldürmüştür. Birdenbire kendisine gel-
miş ve ne olduğunu anlamıştır. İyi kalpli olduğu için vicdan 
azabı çekiyor ve teslim olmaya karar veriyor.”5

1. Yukarıdaki yorumları yapan dört kişinin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

2. Gördüğünüz resim gibi on dokuz resim daha yorumlansa kişilik özellikleri hakkında şim-
dikinden daha kesin şeyler söyleyebilir misiniz? Nedenini açıklayınız.

3. Aynı resmi herkesin böylesine farklı yorumlamasının nedeni ne olabilir? 

Ç. KİŞİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

• Kişilik Testleri 

TEMEL KAVRAM

Resim 4. 3: Tematik Algı Testi’nden bir resim

    1. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki metni okuyunuz. Defterinize hikayenin devamını yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

B. Öğretmeninizin de yardımıyla yazdıklarınızdan hareketle kişiliğinizi değerlendiriniz.

Kişiliğin ölçülmesinde kullanılan testlerden biri de projektif testlerdir. Pek çok çeşidi olan projektif 
testlerin bir çeşidi ise “hikaye tamamlama testi”dir. Bu test Madeleine Thomas (Medlen Toma) tarafından 
geliştirilmiştir. Söz konusu test çocuk tarafından tamamlanması gereken on dört hikayeyi kapsar. Testin 
birinci hikayesi şöyledir: “Bir erkek çocuğu okula gidiyor. Oyun zamanı başka çocuklarla oynamıyor, bir 
köşede yalnız kalıyor. Niçin?” 
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda verilen tanımları okuyunuz ve tanımların sıra numaralarını ait olduğu kavra-

mın başına yazarak eşleştirme yapınız. Eşleştirmenizin doğruluğunu alttaki bilgi notunu okuyarak gözden 
geçiriniz.

1. Bir insanı başkalarından ayıran, kalıtım ve çevre etkisiyle ortaya çıkan, 
duygu, düşünce, davranış özelliklerinin tutarlı bütünüdür.

2. Kişiliğin organik yapı ve doğuştan getirilen eğilimlerin oluşturduğu yanıdır.

3. Kişiliğin sonradan eğitimle kazanılan yönüdür.

4. Bazı resimlerden hareketle bireyin bilinçaltı duygu ve isteklerini ortaya çı-
karmayı hedefleyen bir testtir.

5. Bir kimseden çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve sorunlarla ilgili 
maddelerden kendisiyle ilgili olanları işaretlemesi istenerek uygulanır.

6. Daha çok psikiyatride anormal ve bozuk davranış eğilimlerinin saptanma-
sında kullanılır. 

7. Belirsiz bir uyaran verme ve bunun yorumlanmasını isteme yoluyla dene-
ğin duygu ve gereksinimlerini yansıtmasına olanak sağlayan tekniklerdir.

(   )  Projektif teknikler

(   )  Kişilik

(   )  MMPI

(   )  Mizaç

(   )  TAT

(   )  Karakter

(   )  Kişilik anketi

Bilgi Notu

KİŞİLİK TESTLERİNİN ÇEŞİTLERİ
İlgi testleri: Kişiliği daha nesnel olarak değerlendirmenin bir yolu, kişinin neden hoşlandığını veya 

hoşlanmadığını, neyi tercih ettiğini veya neden kaçındığını ortaya koymaktır. 

Kişilik anketleri: Bir kimseden çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve sorunlarla ilgili madde-
lerden kendisiyle ilgili olanları işaretlemesi istenerek uygulanır. Kendini kontrol edebilme, hoşgörülü 
olma, olayları olumlu bir bakış açısıyla değerlendirebilme gibi özellikler, bireyin işaretlediği maddelere 
göre tespit edilir.

Kişilik envanterlerinin en çok kullanılanı Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)’dir. MM-
PI daha çok psikiyatride kullanılır. Anormal ve bozuk davranış eğilimlerinin saptanmasında kullanılır.

Projektif testler: Belirsiz bir uyaran verme ve bunun yorumlanmasını isteme yoluyla deneğin duy-
gu ve gereksinimlerini yansıtmasına olanak sağlayan tekniklerdir. En yaygın olarak kullanılan projektif 
testler, Tematik Algı Testi (TAT) ve Rorschach (Rorşah) Testi’dir.

Tematik algı testi: Yirmi resimden oluşur. Her bir resim verildikten sonra denekten gördüğü olay 
hakkında bir öykü anlatması istenir. Denek, çoğu kez resimdeki karakterlerden biriyle özdeşim kurar 
ve öykü, bireyin yarı kapalı bir öz geçmişinin anlatımı olur. Bu yolla bireylerin bilinçaltı duygu ve is-
tekleri ortaya çıkarılmış olur.

Rorschach testi: Beşi renkli, beşi siyah beyaz olan on karttan oluşur. Her kartta mürekkep leke-
lerinden oluşan belirsiz şekiller vardır. Her bir kart sunulurken denekten birçok biçimlerde yorumlan-
maya elverişli olan bu lekelerde ne gördüğünü söylemesi beklenir. Test, verilen yanıtların değerlendi-
rilmesi için önceden hazırlanmış normlara sahiptir. Böylece bireylere özgü olan yanıtlar değerlendirilir 
ve sonuçlar belirlenir. 

Derecelendirme ölçekleri: Kişilik özellikleri konusunda elde edilecek olan sonuçları niceliksel bir 
biçime dönüştürmek amacıyla kullanılır. Bir kişiyi dürüstlük, toplumseverlik gibi özelliklerinden birine 
göre derecelendiren ölçme araçlarıdır.
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    2. ETKİNLİK
Rorschach testi, katlanmış kâğıt arasında 

kalan mürekkep lekelerinin yorumlanması esasına da-
yanır. Kişi, kendi içsel dinamiklerine göre mürekkep de-
senlerini inceler ve neye benzettiğini söyler. Yanıtlar, 
önceden hazırlanmış standart ölçütlere göre değerlen-
dirilir.

Böyle bir testin yüzde yüz geçerliliği olduğu söy-
lenebilir mi? Yukarıdaki bilgi notundan da yararla-
narak açıklayınız.

Bilgi Notu

KİŞİLİK TESTLERİ

Kişilik, sayısız etmenden oluşan kap-
samlı bir unsur olduğu için onu ölçme ve 
değerlendirme işi oldukça zordur. Ancak 
psikolojide kişilik gibi öznel bir özellik bile 
artık ölçülebilmektedir. Kişilik testleri hazır-
lanırken sosyallik, saldırganlık, sorumluluk 
ve duygusallık gibi ölçülmek istenen kişilik 
özellikleri belirlenir, bu özelliklere göre so-
rular hazırlanır. Sorular, birçok kişiye uy-
gulanarak denenir ve sağlam normlar elde 
edildikten sonra geniş gruplara verilir. Yete-
rince denenmiş olan sorularla testin norm-
ları saptanır ve standart hâle getirilir. Kişi-
lik testlerinde zekâ testlerinde olduğu gibi 
doğru ve yanlış sorular yoktur. Bu testlerle 
kişilerin çoğunlukla ne yaptıkları veya neyin 
onlara özgü olduğu belirlenmeye çalışılır.

 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. “İnsan, yedisinde neyse yetmişinde de odur.” dendiğinde aşağıdaki kişilik ögelerinden han-
gisi vurgulanmaktadır?
  A. Mizaç B. Karakter C. Zekâ D. Benlik E. Kişilik

 2. İnsanlarda öğrenme; algılama, düşünme, zekâ gibi psikolojik özelliklerle ilgilidir. Ama herkeste 
bu özellikler aynı düzeyde değildir. Çünkü her insanın yaşadığı çevre farklıdır. Bu da farklı yapıların 
ortaya çıkmasına yol açar. Üstelik aynı çevrede yaşayanlar bile birlikte yaşadıkları olaylardan farklı 
etkilenirler.
  Bu parçaya göre kişilik kısaca nasıl tanımlanabilir?
  A. Kişilik, öğrenilmiş davranışlardan oluşan örüntüdür.
  B. Kişilik, alt benlikle üst benliğin çatışması sonucu oluşur.
  C. Kişilik, bireyin doğumdan sonra kazandığı alışkanlıklardır.
  D. Kişilik, bireyin dışa yansıyan ve gözlenebilen özellikleridir. 
  E. Kişilik, bir insanı diğerinden ayıran özellikler bütünüdür.

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Resim 4. 4
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 3. Firmalar, kendi bünyelerinde çalışacak elemanları seçerken bu kişilerin dürüstlüğü, dayanıklılığı, 
girişkenliği hakkında bilgi sahibi olmak ister ve bazı testler uygular.
  Böyle bir durumda testlerin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Bireylerin zekâ düzeylerinin belirlenmesi
  B. Bireylerin dikkat düzeylerinin belirlenmesi
  C. Bireylerin bilgi birikiminin saptanması
  D. Bireylerin kişilik özelliklerinin öğrenilmesi
  E. Bireylerin deneyim birikiminin saptanması

 4. Psikodinamik kuramlar, kişiliği bilinçaltı gibi bireyin iç dünyasından kaynaklanan etmenlere da-
yandırır. Onlara göre bilinçaltında bulunan ve bireyin farkında olmadığı bastırılmış dürtü, istek ve anı-
lar, davranışların ve kişilik özelliklerinin kaynağını oluşturur. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, psikodinamik kuramların en az kullandığı kişiliği ölç-
me tekniklerinden biridir?
  A. Rüya analizi B. Çağrışım C. Hipnoz D. Görüşme E. İlgi testleri

 5. Bireyler, kişiliklerinde aile, arkadaş ve ilişkide oldukları tüm kişilerin olumlu ya da olumsuz izle-
rini taşırlar. 
  Yukarıda kaynağı bireysel farklılıklar olan hangi etkenden söz edilmektedir?
  A. Duygusal etkenler B. Fiziksel etkenler C. Sosyal etkenler
  D. Bilinçaltı  E. Bilişsel etkenler

 A. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 1. ......................................... , bireye özgü düşünce, duygu ve davranış özelliklerinden oluşur. 

 2. .................................... , kişiliğin sonradan eğitim ve toplumsallaşmayla oluşan yönüdür. 

 3. Kişiliği, bilinçaltı gibi kişinin iç dünyasından kaynaklanan etkenlere dayandıran kuramlar .........
................................................... kuramlardır.

 4. Deneklere belirsiz bir uyarıcı verilerek bunun yorumlanmasını isteme yoluyla duygu ve gereksi-
nimlerin yansıtılmasına olanak sağlayan teknikler, ............................................. tekniklerdir.

 5. Kişilik özellikleri konusunda elde edilecek sonuçları niceliksel bir biçime dönüştürmek amacıyla 
kullanılan ölçeklere ................................................... denir.

 C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız. 

 1. Freud’a göre egosu, id ve süper egonun fazla etkisi altında kalmayan bir bireyin kişilik 
özellikleri neler olabilir? Belirtiniz.

 2. “Kişilik, bir maskedir.”6 sözünü yorumlayınız.

 3. “Seçim yapma ve kararlar alma zorunluluğu insanlar için bir yük olduğu kadar insana özgü bir 
ayrıcalıktır da.”7 Bu fikri vurgulayan kişilik kuramı hangisidir? Bu görüşe katılıyor musunuz? Ne-
denini açıklayınız.

 4. Projektif testlerin kullanılma amaçları nelerdir? Açıklayınız.

psikodinamik projektif derecelendirme ölçeği karakter kişilik

182



   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki metni okuyunuz, fotoğraf 4.3’ü inceleyiniz ve met-

nin altındaki soruları yanıtlayınız.

Claude Bernard (Klod Bernard)’a göre sağlıklı yaşamın temel koşulu 
iç yapının dengeli olmasıdır. Aynı dönemde Louis Pasteur (Lui Pastör) 
ise laboratuvar çalışmalarıyla insan sağlığını tehdit eden temel unsurun 

mikroplar olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle iki bilim insanı uzun yıllar tartışmışlardır. Tartışma, 
Pasteur’ün hastalanıp yatağa düştüğünde şu sözleri söylemesi ile son bulmuştur: “Bernard haklı, in-
sanı hasta eden mikrop değil, dengenin bozulmasıdır.”8

1. İki bilim insanının sözünü ettiği denge sözcüğünden ve dengenin bozulmasından ne an-
lıyorsunuz ve denge, mikrobik hastalıklar söz konusu değilse hangi nedenlerle bozulabilir? 
Tartışınız. 

2. Herhangi bir nedenle siz böyle bir durum yaşadınız mı? Nedenini ve hissettiklerinizi arka-
daşlarınızla paylaşınız. 

3. “Stresi, geçmişte doğanın getirdikleri yaratırken bugün insanın yarattıkları yaşatmaktadır.”9 Bu-
na göre doğanın ve insanın etkili olduğu stres yaratan etkenler neler olabilir? 

4. Fotoğraf size neler düşündürüyor?

D. STRES VE NEDENLERİ

• Stres

• Stres vericiler

• Engellenme

• Çatışma

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 4. 3: Stres
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    1. ETKİNLİK
A. Yandaki bilgi notundan da 

yararlanarak aşağıdaki araştırmadan çı-
karılabilecek sonucu söyleyiniz.

Bir araştırmacı, kaza ve intihar dı-
şında gazetelere yansıyan 170 ani 
ölüm olayını soruşturmuştur. Bunların 
% 59’unun ölüm nedeni bir süre önce 
yaşamında meydana gelen önemli bir 
olaydır. Örneğin ölenlerin 36’sı bir süre 
önce ailesinden birini kaybetmiş, 35’i 
iş yaşamında sorun yaşamış, 16’sı bir 
yakınını yitirme tehlikesi geçirmiş, 9’u 
toplum içindeki saygınlığını kaybetmiş-
tir.10

B. Aşağıdaki örneklerde ne tür en-
gellerden söz edildiğini, bu kişilerin ne-
ler hissettiğini ve bundan davranışları-
nın nasıl etkilenebileceğini söyleyiniz.

a. Ağır hasta olan bir yakınının ziya-
retine yetişmek isteyen Akın, hava ko-
şullarının bozulması yüzünden uçaklar 
hareket etmediği için gidemez. 

b. Basri, hastalandığı için üniversite 
sınavına katılamaz. 

c. Ali Bey başarılı olamama korku-
suyla yeni bir iş girişiminde bulunamaz.

Bilgi Notu
 

STRES VE ENGELLENME
Stres, fiziki ve sosyal çevreden gelen olumsuz etkiler 

karşısında organizmanın gerginleşmesi ve yeni duruma uy-
mak amacıyla, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde 
çaba harcamasıdır. 1950 yılında yayımladığı “Stres” adlı 
eseriyle kavramı bugünkü anlamıyla ele alan ilk kişi Hans 
Selye (1907-1982)’dir. Stres; fizyolojik, biyokimyasal, psiko-
lojik tepkilerle ortaya çıkar. Tehdit ve zorlanmalar karşısında 
canlı, kendisini korumaya yönelik bir tepki zincirini hareke-
te geçirme özelliğine sahiptir. Organizma, tehlikeyle karşıla-
şınca “Savaş veya kaç!” yanıtını verir. Canlı, başa çıkama-
yacağı bir tehlikeden uzaklaşmaya çalışır. Başa çıkacağına 
inandığı tehlikeyle savaşır ve böylelikle yeni duruma uyum 
sağlar.

Bir hedefe yönelen davranışın herhangi bir nedenle ama-
cına ulaşmasının önlenmesine engellenme denir. Amaca 
ulaşmayı önleyen etken engel adını alır. Bir unsurun psi-
kolojik anlamda engel olması için zorlukla karşılaşan birey 
tarafından engel olarak kabul edilmesi gerekir. Bireyin iste-
ği engellendiği zaman içine düştüğü, organizmada gerginlik 
yaratan psikolojik duruma hayal kırıklığı adı verilir. Bu du-
rum, insanda yılgınlıklara, iç gerilimlere, kaygı ve üzüntülere 
yol açar. 

Engeller, iç ve dış engeller diye ayrılabilir. Dış engeller; 
kuraklık, yangın, deprem, kaza, ölüm, toplumsal denetim 
kuralları, parasızlık gibi toplumsal ve doğal çevreden kay-
naklanan engellerdir. İç engeller, organizmanın kendisinden 
kaynaklanan fizyolojik ve psikolojik engellerdir. Her ikisi de 
insanda öfke, çaresizlik, yılgınlık, üzüntü ve kaygı yaratır.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnek durumları okuyunuz ve 185. sayfadaki bilgi notundan da yararlanarak soruları 

yanıtlayınız.

• Beğenilen iki ayakkabı arasında tercih yapamamak

• Ameliyat olmak gerektiği hâlde ameliyatı da ağrı çekmeyi de istememek

• Pasta sevmek ama şişmanlamaktan korkmak

1. Yukarıdaki sözlerde hangi durumlar arasında seçim yapma zorunluluğu vardır?

2. Bunlara yaşamınızdan birer örnek vererek aralarındaki farkı belirtiniz.
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Bilgi Notu
ÇATIŞMA

İç engellenmelerin en önemlisi çatışmadır. İki farklı gereksinim, istek, duygu, düşünce ve davranış 
arasında bir seçim yapma zorunluluğunun ortaya çıkardığı duruma çatışma denir. Çatışma, bireyin 
iki isteği de aynı güçteyse daha şiddetli olur. Çatışmanın üç çeşidi vardır: 

Yaklaşma - yaklaşma çatışması: İstenen iki durumdan birinin seçilmesindeki zorluk sonucu or-
taya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur. 

Kaçınma - kaçınma çatışması: İstenmeyen iki durum arasında seçim yapılmasındaki zorluk so-
nucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur. 

Yaklaşma - kaçınma çatışması: İstenen ve istenmeyen iki durumdan birinin seçilmesindeki zor-
luk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur. 

    3. ETKİNLİK
Aşağıda verilen konuda yönergeleri takip ederek beyin fırtınası yapınız.

ÇEVRESEL
FAKTÖRLER

S
TR

E
S

E
 N

E
D

E
N

 O
LA

N
 

FA
K

TÖ
R

LE
R

PSİKOLOJİK
FAKTÖRLER

Şema 4. 3: Balık kılçığı şeması

Aşağıdaki şemayı büyülterek bir kâğıda çiziniz. Sonra “Stres yaratan etkenler nelerdir?” sorusu ile 
ilgili bir beyin fırtınası yapınız. Konuyu beş dakika düşününüz. Söylenen fikirleri bir iki sözcükle özetle-
yerek tahtaya yazınız. Her turda yalnızca bir fikir söyleyiniz. Fikriniz yoksa “Geçiniz.” diyebilir, sonraki 
turda düşüncenizi yine söyleyebilirsiniz. Kimsenin söyleyecek fikri kalmadığında etkinliği sona erdiriniz. 
Etkinlik sırasında eleştiri ve yorum yapmayınız. Etkinliğin sonunda tahtada yazılan fikirleri gruplandırı-
nız, balık kılçığı diyagramını buna göre doldurunuz. Alt nedenler varsa ana kılçıklara ekleyiniz. Strese 
yol açan en önemli nedenleri sonraki sayfada bulunan bilgi notundan da yararlanarak hep birlikte be-
lirleyiniz.
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Bilgi Notu

İÇSEL VE DIŞSAL STRES VERİCİLER

Dışsal (Çevresel) Stres Verici Faktörler

 Dışsal stres vericiler, kişinin kontrolü dışında biyolojik dengeyi bozan her şeydir. Bunların baş-
lıcaları mikropların neden olduğu hastalıklar, çevre kirliliği, aşırı kalabalık, ses kirliliği (gürültü), hızla 
değişen yaşam koşullarıdır. Ayrıca bazı çalışma koşulları ve türleri strese neden olmaktadır. Yetersiz 
kazanç, üretilen parça başına ücret alındığı için hızlı çalışma, otoriter çalışma düzeni strese yol açan 
iş koşulları arasında sayılabilir. Ayrıca doktorluk, avukatlık, muhasebecilik, öğretmenlik ve vardiya iş-
çiliği gibi bazı iş kollarında çalışanların da stresten fazla etkilendiği görülmektedir. 

İçsel (Psikolojik) Stres Verici Faktörler

İçsel stres verici faktörler, iç çevreden (psikolojik özelliklerden) kaynaklanan, kısmen kişinin kont-
rolü altına alınabilen ve psikolojik dengeyi bozan her şeydir. Bu faktörleri; günlük stresler, gelişimsel 
stresler ve yaşam olayları niteliğindeki stresler olarak gruplandırabiliriz.

Günlük stresler, günlük yaşamın basit gerilimleridir. Çeşitli durumlarda bireylerin birbiriyle çelişen 
amaçları ve gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca yazılı ve görsel basında çıkan bazı haberler 
de stres kaynağı olabilir. Günlük stresler daha çok bireyin o olayı değerlendirme biçimine bağlıdır. 

Gelişimsel olaylar; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde karşılaşılan olaylardır. 
Gelişim basamaklarında meydana gelen değişiklikler, olayların algılanıp yorumlanmasında rol oynar 
ve stres yaratır.

Önemli yaşam olayları, yaşama başlı başına biçim verecek nitelikteki olayları kapsar ve strese 
neden olur. Ağır hastalıklar, doğum, aile bireylerinden birinin ölümü, işten çıkarılma, taşınma, kaza 
sonucu yaralanma gibi olaylar insan yaşamındaki önemli değişikliklerdir. Bireylerin bu tür olaylara 
psikolojik olarak uyum sağlaması zordur ve bu nedenle stres ortaya çıkar. 

Ön Çalışma Görevi
Aşağıdaki temel nefes egzersizini ve istenen araştırmayı yapınız. 

• Sağ avucunuzu göbeğinizin hemen altına, sol elinizi göğsünüzün üstüne koyunuz ve gözleri-
nizi kapatınız. 

• Nefes almadan önce ciğerinizi iyice boşaltınız.

• Ciğer kapasitenizi hayalinizde ikiye bölünüz ve içinizden bir, iki diye sayarak ciğerinizin bütü-
nünü havayla doldurunuz.

• Kısa bir süre bekleyiniz ve yine bir, iki diye sayarak nefesinizi aldığınızın iki katı sürede boşal-
tınız. Sağ eliniz, göğüs kemiklerinizin hareketli bir köprü gibi yana doğru açıldığını hissetmelidir.

• Yukarıdaki işlemi üst üste yapmayınız. Yeni bir nefes almadan önce bir kaç saniye bekleyiniz 
ve bu arada dört beş kez normal nefes alınız.

• Yukarıdaki egzersizi günde kırk kez tekrarlayınız.

• Yaptığınız uygulama sonunda neler hissettiğinize dikkat ediniz.

• Bu egzersizin ara verilmeden uygulanmasının zararlarını öğreniniz.
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

1. İlkokul beşinci sınıflar üzerinde sınavın stres ve-
rici etkileri araştırılmıştır. Araştırmada denek olarak İs-
tanbul’da ortaokula sınavsız devam etme hakkı veren 
bir okulun öğrencileri kullanılmıştır. Araştırma sonunda 
sınava hazırlanan öğrencilerin değil, hazırlanmayanların 
daha yüksek kaygı düzeyinde oldukları görülmüştür. Bu-
nun nedeni ne olabilir? 

2. Hipotalamus beyin tabanına yakın bir yerde bulu-
nan, mercimek büyüklüğünde bir iç salgı bezidir. Görevi, 
beyin tarafından algılanan uyarıcılara karşı bedeni hazır-
lıklı tutmak olan bu bez, üzüntü durumunda sinyallerini 
gözyaşı bezlerine, yüzdeki kan damarlarına, akciğer ve 
kalpteki sinirlere gönderir. Bunun sonucunda üzülen 
bir insanın tepkileri neler olabilir? 

3. “Stres, modern yaşamın çöpüdür. Hepimiz onu 
üretiriz ama ondan uygun bir biçimde kurtulamazsak bi-
rikir ve yaşamımızda önemli bir baskı unsuru olur.”11

Yukarıdaki söz stresle ilgili hangi konuya dikkat 
çekmektedir? 

4. Karikatürde gördüğünüz adamlardan hangisi stresten daha çok etkilenir?

E. STRES VE GÜNLÜK YAŞAM

• Savaşma • Çekilme

• Uzlaşma  • Atılım

TEMEL KAVRAMLAR

Karikatür 4. 3: Selçuk Erdem

AĞIRLIK
BAĞLIYORUM Kİ

FAZLA YÜKSELMEYEYİM...

İYİMSERLİĞİNE
HAYRANIM...

    1. ETKİNLİK
İhsan Polat’a ait olan aşağıdaki şiiri okuyunuz ve sonraki sayfada bulunan bilgi notundan ya-

rarlanarak şiirin altındaki soruları yanıtlayınız.

1. Şair anlattığı durumda mücadele edebilir (savaşma), yenilgiyi kabullenebilir (çekilme) ya da tekno-
lojiye yaklaşım biçimini değiştirebilirdi (uzlaşma). Bunlardan hangisini seçmiştir?

2. Şair, karşılaştığı güçlükle savaşmaya karar verseydi hangi bedensel tepkiler ortaya çıkabi-
lirdi?

3. Şairin durumuna eşlik eden duygu ne olabilir?

TEKNOSTRES-1
Şifreyi unutmuşum computer (kompitür) açılmıyor.

Makale indirirken virüsten geçilmiyor.

Programlar çakışmış yazılar seçilmiyor.

Teknoloji gelişti ve işler kolaylaştı,

Tetiklediği stres kendi kârını aştı.

Tam bağlantı sağlamışken elektrik gitmiştir,

Güç kaynağı olsa da bu sefer net yitmiştir,

Tükenmiş tüm hevesim ve çalışma bitmiştir.

Döndüm kalem kâğıda vallahi sabrım taştı,

Tetiklediği stres kendi kârını aştı.12

187



Bilgi Notu

STRESE BEDENİN GÖSTERDİĞİ TEPKİLER

Anlık tepkiler: Organizma, stres veren durumla savaşmaya karar verirse amaca ulaşabilme yolun-
daki engelleri ortadan kaldırmaya çabalar. Buna atılım adı verilir. Atılımda yaşanan duygu, kızgınlık 
duygusudur. Atılımla birlikte alarm durumu başlar. Onun arkasından organizmanın dayanma gücünü 
yükselttiği direnç dönemi gelir.

Alarm durumu, organizmanın iç ve dış uyaranı stres olarak algıladığı andan itibaren ortaya çıkan 
durumdur. Organizma, savaşımına gerekli ortamı yaratmak için bir dizi faaliyet ortaya çıkardığından 
bu duruma alarm durumu diyoruz. Alarm durumunda bedende görülen tepkiler şunlardır: Depolanmış 
yağ ve şeker kana karışır. Böylece mücadeleye gerekli enerji için ham madde sağlanır. Solunum sa-
yısı artarak bedene daha fazla oksijen sağlanır. Kalp vurum sayısı artar ve kan basıncı yükselir. Sinir 
sistemi ve kaslara ihtiyaç duydukları daha fazla kan gönderilir. Kas gerilimi artar. Sindirim faaliyeti 
yavaşlar; böylece iç organlardaki kan, kaslara ve beyne geçer. Göz bebekleri büyür. Daha fazla ışık 
alınarak algıyı güçlendirmeye yardımcı olunur. Bütün duyu organlarının duyarlılığı artar. Dış ortamdan 
daha çok haberdar olunması sağlanır. 

Organizmanın alarm durumundaki belirtilere ek olarak bedensel yeni belirtiler gösterip direncini 
yükselttiği dönem, direnç dönemidir. Bu dönemde bedende görülen tepkiler şunlardır: Ağızda, bo-
ğazda kuruluk, iştahsızlık ya da çok yemek yeme görülür. Baş ağrısı, baş dönmesi, bitkinlik, boyunda, 
ensede, belde, sırtta ağrı, gerginlik, kasılma ve eklem ağrıları ortaya çıkar. Dururken, otururken, yürür-
ken dengesizlik; sallanma, terleme, bulantı, kusma başlar. Ayrıca uykusuzluk ya da aşırı uyku, uyku-
da diş gıcırdatma ve konuşma, korkulu rüyalar görme, birdenbire uyanma, uykuda yürüme, konuşma 
güçlüğü, hecelerin ve sözcüklerin bağlanmasında bozukluk, gürültü ve sese karşı duyarlık gözlenir.

Eğer organizma yenilgiyi kabul etmişse buna çekilme diyoruz. Çekilme durumuna eşlik eden duy-
gu korkudur. Bazı durumlarda, uzlaşmaya gidilir. Stres yaratan duruma yaklaşım biçimi değiştirilir. 
Genellikle insanlar, uzun süre ortadan kaldırılamayan engellerle karşılaştıklarında ilk isteklerinden gi-
derek vazgeçer ve onun yerine geçecek amaçları kabul etme eğilimi geliştirirler. 

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz ve sonraki sayfadaki “Strese Gösterilen Sürekli ve Psikolojik 

Tepkiler” başlıklı bilgi notundan da yararlanarak açıklamaların altındaki soruları yanıtlayınız.

 I. Sarp, okulun en başarılı öğrencilerinden biridir ve LYS’de çok başarılı olacağına inanmaktadır. 
Buna rağmen stres içindedir. Ailesi ve öğretmenleri de onun bu inancını paylaşır ve ellerinden geldiğince 
ona destek olurlar. 

 II. Sarp, sınava girer ve düşük bir puan alır. 

 III. O günden sonra da şiddetli bir baş ağrısı ve uykusuzluk çekmeye başlar. 

1. İlk durumda Sarp’ta görülen bedensel tepkiler neler olabilir?

2. İkinci durumda Sarp neler hisseder?

3. Üçüncü durumda baş ağrısının nedeni nedir? Bununla baş edebilmek için sizce Sarp ve ai-
lesi neler yapmalıdır? Konuyu değerlendirerek öyküyü tamamlayınız.
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    3. ETKİNLİK

A. LYS’ye hazırlanan Aslı, her deneme sı-
navında yaklaşık olarak aşağıdaki sözleri söy-
lüyor. Bu sözlerin neyin göstergesi olabilece-
ğini belirtiniz.

a. Çok çalıştım ama başarılı olamadım, 
bende bir gariplik olmalı.

b. Bu sınavdaki tüm soruları yapmalıyım, 
bir yanlış bile yaparsam başarısız sayılırım.

c. Geçen sınavda başarılı olamadım, bu 
sınavı da kazanamayacağım.

ç. İlk dört deneme sınavında başarılıydım 
ama sonuncusu kötüydü. Bu da asıl sınavda 
başarılı olamayacağımı gösteriyor.

d. Deneme sınavında dört soruyu boş bı-
raktım, başarısızım.

B. Aslı’nın bu kaygıları ile nasıl başa çıka-
bileceğini yandaki bilgi notundan da yararla-
narak söyleyiniz.

Bilgi Notu

STRESE GÖSTERİLEN SÜREKLİ VE PSİKOLOJİK TEPKİLER

Sürekli tepkiler: Stresle birlikte ortaya çıkan sürekli bedensel tepkiler; uyku bozuklukları, konuş-
ma bozuklukları ve psikosomatik hastalıklardır. Stres, uykuyu etkiler. Uykuya dalma süresi uzar, uy-
kudan sık sık uyanmalar olur. Uykuda diş gıcırdatma, ani el kol hareketleri, konuşma ve karabasanlar 
da görülebilir. Uyku, derin ve dinlendirici olmadığı gibi uyanma da zordur. Güne hiç uyumamış gibi 
bitkin, endişeli, tedirgin başlanır.

Stres, konuşmanın biçimini ve içeriğini de etkiler. Stres sırasındaki bu konuşma biçimi, sızıltı (sız-
lanma, yakınma) adını alır. Konuşma sırasında anlamsız sesler çıkarma ve hızlı konuşma, konuşma 
süresince duraksama ve kararsızlık, cümlelerde kimi sözcüklerin unutulması ya da yanlış kullanılması, 
dil sürçmeleri, sık sık “Anlatabiliyor muyum?” diye sorma gözlenir.

Psikosomatik hastalıklar: Psikolojik nedenlerle ortaya çıkan bedensel hastalıklardır. Solunum, 
dolaşım, sindirim sistemi ve iç salgı bezleri hastalıklarının önemli bir kısmı, başka nedenler yanında 
psikolojik nedenlerle de ortaya çıkmaktadır. 

Psikolojik tepkiler: Strese bağlı olarak ortaya çıkan davranış bozuklukları ve akıl hastalıkları zih-
nin gösterdiği yararsız tepkilerdir. Bu tepkiler arasında psikozlar, kişilik sapmaları, ilaç ve madde 
bağımlılıkları ve nevrozlar sayılabilir. Ayrıca dikkatin dağılması, unutkanlık, üretkenliğin azalması ve 
çeşitli duygusal sorunların ortaya çıkması zihnin strese gösterdiği yararsız tepkiler arasında sayılabilir.

Bilgi Notu

SINAV KAYGISI
Pek çok öğrenci, sınavla birlikte kişilik ve varlığının 

değerlendirildiğini düşünür. Oysa sınavda değerlen-
dirilen onun belli bir alandaki bilgisidir. Sınav kaygısı, 
beyinde öğrenme için gerekli olan protein zincirinin 
oluşumunu engeller. Akıl yürütme ve soyut düşünme 
etkinliklerini bozar. Bu nedenle de yüksek sınav kay-
gısı, başarısızlığın temel nedenlerindendir ve özellik-
le orta zekâ düzeyindeki öğrenciler üzerinde etkilidir. 

Sınava hazırlanan bir genç, öğrenme ve başarı için 
gerekli olan düzeyde kaygıya sahiptir. Öğreneceği ba-
zı gevşeme ve nefes egzersizleri ile kaygıyı azaltma 
yolunda bir adım atabilir. Öğrencinin yakın çevresinin 
ve özellikle öğretmenlerinin onun kaygısını arttıracak 
davranışlardan kaçınmaları gerekir. Unutulmamalıdır 
ki yaşamın amacı, kendine yeten bir insan olmak, ya-
şadıklarından mutluluk duymak ve bunu yakın çevre-
sindeki insanlara yaymaktır. Sınav kazanmak ve dip-
loma sahibi olmak bu temel amaca yönelik araçlardır. 

189



Okumak ve eğitim görmek yaşamın amaçlarından yalnızca biridir. Yaşam da tek bir seçenekten ibaret 
değildir. Herkesin gönlünde kendisine göre değişik bir başarı kavramı olmalıdır. Öğrenciler sınava 
hazırlanırken kendilerine başka seçenekler de düşünmeli, gerçekten başarılı olmak istedikleri alanın 
hangisi olduğuna karar vermeli ve sınavı bir ölüm kalım olayı olarak görmemelidirler.

    4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların nedenini tartışınız ve alttaki bilgi notundan da yararlanarak stresle başa çıkabilmek 
için önerilerde bulununuz.

1. Selim Bey yazılı ve görsel basını günü gününe izler. Ancak aldığı bazı haberler onu öfkelendirir, 
moralini bozar. Bunu bilen arkadaşları ona yazılı ve görsel basından uzak durmasını önerdiler. Bu öneri 
Selim Bey’e yardımcı olabilir mi? 

2. Ali, ertesi gün arkadaşlarıyla pikniğe gidecek. Bu nedenle havanın güzel olmasını istiyor. “Hava 
güzel olmazsa mahvolduk. Günümüz berbat olacak.” diye düşünmekten kendisini alamıyor. Böyle dü-
şünmek doğru mudur? Nedenini tartışınız.

3. Ömer “Ben doğru sözlüyüm. Gerçeği söylerim.” der ve gerçeği başkalarını incitecek biçimde söy-
ler. Bu, stresi azaltan bir tavır mıdır? Nedenini tartışınız.

4. Aygül, sinirlenince çok kırıcı olur. Ama sonradan söylediklerine, yaptıklarına pişmandır. Aygül’ün 
bu tutumu stres yaratır mı? Nedenini tartışınız.

5. Ogün, bir tartışmada öfkeyle ilerde kendisine karşı kullanılabilecek sözler söyledi. O anda tartışma-
yı kazandı ama yaptığına da pişman oldu. Ogün’ün pişman olmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız. 

6. Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlardan yola çıkarak stresle başa çıkabilmede nelerin ya-
rarlı olabileceğini düşünüyorsunuz?

Ön Çalışma Görevi
Bir hafta boyunca sürdürdüğünüz temel nefes egzersizi ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. Temel nefes egzersizi sonucunda neler hissettiniz?
2. Temel nefes egzersizinin yapılmasının ve alışkanlık hâline getirilmesinin yararları nelerdir?
3. Temel nefes egzersizi yapılırken nelere dikkat edilmelidir? 

Bilgi Notu
STRESLE BAŞA ÇIKMA 

Stresle başa çıkabilen insanlar, stresin verdiği zararları ortadan kaldırabilen ve stresi gelişme yo-
lunda bir araç olarak kullanabilen kimselerdir. Bunu başarabilmek için bedensel, duygusal ve duruma 
bağlı bazı yöntemlerden yararlanmak gerekir. 

Bedene yönelik yöntemler: Stres azaltma tekniklerinin başında “gevşeme” gelir. Gevşemeyi 
başaran bir insan, stresin yarattığı gerginliği ortadan kaldırmış olur. Stresle başa çıkmanın en iyi 
yollarından biri de spor yapmaktır. Çünkü sporla birlikte vücutta mutluluk hormonu da denen en-
dorfin salgılanır. Bu da bedenin stresle başa çıkmasına katkıda bulunur. Özellikle günlük olaylardan 
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    5. ETKİNLİK
Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Şemada verilenlerden de yararlanarak “Bizi insanlar ve olaylar 

üzmez. Biz onların bizi üzeceklerini düşünerek kendimizi üzeriz.” (Albert Ellis) sözünü açıklayan bir de-
neme yazınız.

Zorluklar: Zihinsel 
üzüntü yaratan olay

İnanışlar: Olay
hakkındaki ilk (yersiz)

düşünceler

Sonuçlar: Bu inanışların
neden olduğu duygular

İşimi kaybettim!

Üzgün ve endişeliyim.

Ben değersizim.
Bir daha asla iş

bulamam!

Şüphelenme: İnanışlara
akılcı bir bakış

Bir dakika, ben
olaya yanlış taraftan

bakıyorum!

Etki: Olay hakkında
düzeltilmiş ve akılcı inanışlar

Başka bir iş bulabilirim.
O kadar da kötü değil.

kaynaklanan, örneğin yazılı ve görsel basında olumsuzluk içeren haberlerin neden olduğu stres, spo-
ru yaşam biçimi hâline getirmiş kişiler üzerinde fazla etki yaratmaz.

Duygulara yönelik yöntemler: Stres, insan yaşamına iç ve dış kaynaklardan gelir. İç kaynaklar-
dan gelen stres, kişinin olayları değerlendirme ve yaşama bakış açısının sonucudur. Bunu önlemek 
için düşünme biçimi nesnel gerçeklere dayanmalı, yorumlama biçimi duygusal çatışma ve gerginliğe 
sürüklememeli, değerlendirme biçimi de bireyin uzun ve kısa dönemli amaçlarına uygun olmalıdır. 

Duruma bağlı yöntemler: Stresle baş etmede insanlarla kurulan ilişki biçimi önemlidir. Örneğin 
ilişkilerinde güvenli davranan bir insan haklarını korur, bu arada başkalarının haklarını hesaba katar. 
Konuşmayı düşündüğü problem veya konuyla ilgili zamanı ve yeri iyi seçer. Önemli bir konuyu kapı 
aralığında, özel bir konuyu başka insanların yanında konuşmaya kalkışmaz. Bu özellikleri taşıyan bir 
ilişki biçiminin öğrenilmesi ve benimsenmesi, bireyi stresten koruyacak önemli bir araçtır.

Zamanını iyi düzenleyemeyen insanlar, kaçınılmaz olarak stres altındadır. Zamanı kontrol edeme-
mek, yaşamı kontrol edememektir. İnsanın her an zamanın baskısını hissetmesi hem büyük bir stres 
yaratır hem de aklı yapacağı bir sonraki işte olacağı için verimini azaltır. Bu nedenle insan “Zamanım 
yok.” demeyi de öğrenmeli, o gün için öncelik taşıyan işleri yapmadıkça başka işlere geçmemeli, 
program dışı olaylar için zaman ayırmalıdır.
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   KONUYA HAZIRLANALIM

A. Resim 4.4’ü ve fotoğrafı inceleyerek soruları 
yanıtlayınız.

1. Ölümcül bir hastalığa yakalanan çocuğun annesi-
nin ve babasının bundan haberdar oldukları hâlde ço-
cuklarının pek yakında iyileşeceğine inanmalarının, o 
iyiymiş gibi davranmalarının nedeni sizce ne olabilir? 

2. Sabah okula geç kaldığınız zaman gerçeği ya-
ni uyuduğunuzu söylediğiniz olur mu, yoksa “Annem 
uyandırmadı.” ya da “Biraz hastaydım.” gibi bahaneler 
mi bulursunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir? 

3. Kısa boylu bir adamın boksla uğraşarak gücünü 
göstermesi sizce ona neler hissettirebilir? 

4. Bazı ürünlerin reklamlarında ünlü oyunculara, mü-
zisyenlere ya da sporculara yer verilmesinin nedeni ne 
olabilir? 

5. Karikatürdeki çocuğun böyle bir rüya görmesinin 
nedeni ve rüya sırasında hissettikleri neler olabilir?

6. Çocuğun durumunu ifade eden bir atasözü aklı-
nıza geliyor mu? 

B. Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz ve fotoğrafı inceleyiniz. 
Hababam öğrencilerinin böyle düşünmelerinin nedeni ne 
olabilir? Tartışınız.

Derslerine hiç ama hiç çalışmayan ve sınavlarda düşük 
notlar alan Hababam Sınıfı öğrencilerine bu durumun se-
bebi sorulduğunda: “Hoca bana taktı.” olur.

F. SAVUNMA MEKANİZMALARI

Resim 4. 5

• Savunma mekanizması
• Bastırma (bilinçaltına itme)
• Yadsıma (inkâr)
• Bahane bulma (mantığa bürüme)
• Yansıtma
• Ödünleme (telâfi)
• Özdeşleşme
• Yön değiştirme
• Gerileme
• Karşıt tepki oluşturma

TEMEL KAVRAMLAR

Fotoğraf 4. 4: Hababam Sınıfı filminden bir fotoğraf karesi
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    1. ETKİNLİK
Aşağıda verilen savunma mekanizmalarını, yanlarında verilen örnekleri ve sonraki sayfada bu-

lunan bilgi notunu okuyunuz. Hangi örneğin hangi savunma mekanizmasına ait olduğunu bularak numa-
rasını noktalı kısma yazınız. Siz de her savunma mekanizması için günlük yaşamınızdan bir örnek veriniz.

Savunma Mekanizmaları Örnekler

1. Bahane bulma (akla uygun neden bulma, mantığa 
bürüme) mekanizması: Nedenini pek bilmediğimiz ya da 
hoş karşılanmayacağını tahmin ettiğimiz davranışlarımız için 
toplumun benimseyeceği gerçekler yaratmadır. 

............ Ferhat, başarısızlıklarına ve ailesinin 
yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen vaktinin 
çoğunu, kendisini imrenilen, başarılı, varlıklı bir 
kişi gibi hayal ederek geçirir. 

2. Yadsıma (inkâr) mekanizması: İnsanların, çözülmesi 
ya da uyulması zor durumlarda sorunu görmezlikten, anla-
mazlıktan gelme, yok sayma eğilimleridir. 

............ Nasrettin Hoca, köy meydanında 
eşeğinden yere düşer. Olayı görenler gülüşmeye 
başlarlar. Hoca, hiçbir şey olmamış gibi yerden 
kalkar ve şöyle der: “Ne gülüyorsunuz? Düşme-
seydim zaten inecektim.”

3. Yansıtma mekanizması: İnsanların kendi eksiklikle-
rinin ve başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yükle-
me ya da suçluluk duyguları uyandıracak nitelikteki dürtü ve 
isteklerini çevrelerindekilere mâl etme eğilimleridir.

............ Çelimsiz bir delikanlı olan Ferit, be-
densel yetersizliğini akademik çalışmalarında üs-
tün bir başarı sağlayarak giderme yolunu seçti.

 4. Ödünleme (telafi) mekanizması: İnsanlarda diğerle-
rinden üstün olma güdüsü vardır. Bu güdü, gereği gibi do-
yurulmadığında kişide aşağılık duygusu gelişir. Bireyin ra-
hatsız edici olan bu duygudan kurtulmak için üstünlük elde 
edebileceği bir alan seçip tüm gücünü ve enerjisini bu alan 
üzerinde toplamasıdır. 

............ Seçim, önceleri anne ve babasına 
benzemeye uğraşırdı. Ama şimdi arkadaşlarına, 
ünlü sporculara, film yıldızlarına benzemeye ça-
lışıyor. 

5. Bastırma (bilinçaltına itme) mekanizması: Uygun 
görülmeyen istek ve anıların, hoşlanılmayan durumların bi-
linçten uzaklaştırılmasıdır. 

............ Aileye yeni katılan bebek, tüm ilginin 
merkezi oldu. Ayşe kardeşini kıskanıyor, canını 
yakmak istiyor ama bunu yapamadığından hırsını 
oyuncaklarından alıyor.

6. Yüceltme mekanizması: İlkel benlik, devamlı haz ve 
doygunluk peşindedir. Fakat benlik ve üst benlik oluşun-
ca ilkel benlik baskı altına alınır. İşte ilkel benlik isteklerinin 
doğal amaçlarından saptırılıp toplumca beğenilen sportif, 
estetik, zihinsel vb. etkinliklere dönüştürülmesi yüceltmedir. 

............ Yeteri kadar çalışmadığı için bütün-
lemeye kalan Şebnem, “Tembelim de ondan kal-
dım.” diyeceğine “Evde ortam çalışmama uygun 
değildi.” diyor.

7. Özdeşleşme mekanizması: Başarısızlıklar, yılgınlıklar 
ve engellemeler karşısında bireyin hoşlandığı bir alandaki ba-
şarılı kişi ya da kişilerle kendisini bir saymasıdır. Kişinin de-
ğerini koruma ve arttırma amacını güden bir mekanizmadır. 

............ Evlenmek istediği hâlde evlenemeyen 
Gülçin Hanım hayır işlerine yöneldi. 

8. Yön değiştirme mekanizması: Öfke, korku, sevgi, 
kaygı, kıskançlık gibi duyguların ve bunların gerektirdiği dav-
ranışların bir nesneden ya da kişiden, başka bir nesne ya da 
kişiye aktarılmasıdır. Bu mekanizmada güdü değişmez, birey 
güdünün hedefini başka bir hedef koyarak çarpıtır.

............ Ahmet Bey karşılaştığı sorunlara uy-
gun çözüm bulamayınca çocuk gibi somurtur. 

9. Gerileme mekanizması: Herhangi bir sorununu çö-
zememesi sonucu meydana gelen doyumsuzluk ve kaygı 
durumunda kişinin çocukluk ve gençlikteki gelişme dönem-
lerine dönmesidir.

............ Kardeşini çok kıskanan Sadık, bu 
duyguların verdiği rahatsızlıktan kurtulmak için 
ona aşırı sevgi gösterilerinde bulunur.
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Bilgi Notu
      SAVUNMA MEKANİZMALARI

Benliğin karşılaştığı tehlikeyle baş etmesini, savaşmasını ya da bu tehlikeden kaçıp kurtulmasını 
sağlayan mekanizmalara savunma mekanizmaları adı verilir. Savunma mekanizmaları hemen herkes 
tarafından kullanılır. Organizmadaki gerginliği azaltmayı ve bu nedenle, karşılaşılan önemli sorunlara 
daha uyumlu bir şekilde yaklaşmayı sağladıkları sürece yararlıdır. Ancak savunma mekanizmalarının 
asıl sorunu çözmediği, sadece sorunla ilgili kaygıyı azalttığı unutulmamalıdır.

Savunma mekanizmaları, sorunla başa çıkma çabasının yerini alır ve bireyin yaşadığı koşullara 
uyum sağlamasını engelleyecek oranda abartılırsa sağlıksız bir nitelik kazanır. Birey, sorunlarını çöz-
mek için çaba göstereceğine onları görmezden gelebilir. Yaşamda aradığını bulamadığı duygusuna 
kapılabilir ve diğer insanlardan sürekli destek arar duruma gelebilir. Kendi davranışları gibi diğer in-
sanların davranışlarını da anlamakta güçlük çekebilir. Kendisine ve başkalarına karşı sorumluluklarını 
yerine getiremez. Tüm bu belirtiler, artarak akıl hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. 

    2. ETKİNLİK
Savunma mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru olanlarını işa-

retleyiniz. İşaretlemediklerinizin neden yanlış olduğunu söyleyiniz.

Savunma mekanizmaları benliğin karşılaştığı tehlikeyle baş etmesini sağlar.

Savunma mekanizmaları bazı insanlar tarafından kullanılır.

Savunma mekanizmaları organizmadaki gerginliği artırır.

Savunma mekanizmaları sorunlara daha uyumlu biçimde yaklaşmayı sağladığı sürece yararlıdır.

Savunma mekanizmaları sorunların çözümünü sağlar.

Savunma mekanizmaları, çatışmaların meydana getirdiği kaygıları gidermekte yetersiz kalır.

Savunma mekanizmalarını aşırı kullanmak psikolojik rahatsızlık göstergesidir.

Ders Dışı Etkinlik

İkişer kişilik gruplara ayrılarak bir psikolog, psikiyatr ya da psikolojik danışmanla görü-
şünüz. Ondan normal dışı davranışlar ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi alınız. Etkinlik süreniz iki 
haftadır. 

Bunun için görüşme öncesi konuyla ilgili ön bilgi edininiz. Görüşme yapacağınız kişiden randevu 
alınız. Öğretmeninizle birlikte konu ile ilgili soracağınız soruları belirleyiniz. Kitabınızın ekler kısmındaki 
görüşme kontrol listesini doldurunuz. Yine aynı bölümdeki görüşme raporunu doldurarak öğretme-
ninize teslim ediniz.
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   KONUYA HAZIRLANALIM

Yandaki görseli inceleyip aşağıdaki soruyu 
yanıtlayınız.

Eski çağlarda ruhun bedenden ayrı varlığı 
olan, uçucu, görünmez bir nesne olduğu dü-
şünülüyordu. Bu güç, insanlar rüya gördükleri 
zaman geçici, öldükleri zaman da sürekli ola-
rak bedeni terk ederdi. Kelime anlamı ruh bil-
gisi olan psikolojideki ruh kavramı ile resimde 
ifade edilen ruh kavramı hangi açılardan farklı 
olabilir?

G. RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ VE ÖLÇÜTLERİ

• Ruh

• Ruh sağlığı

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 4. 6: Eski Mısır’ın Ölüler Kitabı’na göre ruh ağızdan 
bir kuş gibi uçardı.

    ETKİNLİK
A. Size göre sağlıklı olmanın ölçütlerini defterinize yazınız. Sonra ikili gruplar oluşturarak yaz-

dıklarınızı değerlendiriniz. Ardından dört ve sekiz kişilik gruplar hâlinde, daha sonra da sınıfça konuyu 
tartışınız. Ortak görüşleri maddeler hâlinde sıralayarak sonraki sayfada bulunan bilgi notundan bunların 
doğruluğunu kontrol ediniz.

B. Aşağıdaki metni okuyunuz ve sonraki sayfada bulunan bilgi notundan da yararlanarak metnin al-
tındaki soruları yanıtlayınız.

DOSTOYEVSKİ
Ünlü yazar Dostoyevski, 1821 yılında Moskova’da yoksullar hastanesinde doğar. Hastanenin dokto-

ru olan babası; çok içki içen, sert ve aşırı düzenli biridir. Çocukluğu sarhoş bir baba ve hasta bir anne 
arasında geçen Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Mühendis Okulu’na girer. Okulu bitirdikten 
sonra bir yıl devlet memurluğu yapar. Ardından edebiyata yönelir. Ancak eserleriyle beklediği başarıyı 
elde edemez. Politikayla ilgilenmeye başlar ve devlet aleyhinde bir komploya karıştığı iddiası ile tutukla-
nır. Sekiz ay hapiste kalır. Ona verilen ölüm cezası dört yıl kürek ve altı yıl hapis cezasına dönüştürülür. 
Cezasını çekmek üzere Sibirya’ya gönderilir. 

Dostoyevski, 1859 yılında özgürlüğüne kavuşur, Ezilenler ve Ölüler Evinden Anılar adlı eserlerini bu 
dönemde yazar. Ancak sara nöbetleri ve kumar bağımlılığı yüzünden maddi durumu bozulur. Bu arada 
eşini ve kızını kaybeden yazar, büyük bir sarsıntı geçirir. 1881 yılında da ölür. Dünya edebiyatını en çok 
etkileyen yazarlardan biri olan Dostoyevski’nin cenaze törenine yaklaşık otuz bin kişi katılır. 

Dostoyevski’nin yaşam öyküsü ile yapıtları arasında paralellik vardır. Örneğin babasına olan nefreti 
Karamazof Kardeşler, Sibirya’ya sürgün edilişi Suç ve Ceza, kızının ölümü ile kendisini kumara vermesi 
Kumarbaz adlı eserlerini yazmasını sağlar.13

1. Dostoyevski, hangi savunma mekanizmasını aşırı kullanmıştır? Nedenini ve sonucunu tar-
tışınız.

2. Yazarın yaşamı üzerinde ailesinin ve arkadaş çevresinin etkileri neler olmuştur?

3. Dostoyevski’nin davranışları, sağlıklı olmanın ölçütlerine uymakta mıdır?
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Bilgi Notu
             RUH SAĞLIĞI

Psikolojinin sözcük anlamı ruh bilgisidir. Ancak bu sözcükteki ruh terimi biliş, duygu ve eylemleri 
içerir. Ruh sağlığı ise kişinin yaşama uyumunda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve is-
teklerini toplumla uzlaşacak biçimde duyurabilmesi durumudur. 

Ruhsal açıdan sağlıklı olmanın ölçütleri şunlardır:

1. Kişi kendisiyle uyumlu olmalıdır. 

2. Kişi, yaşadığı yakın ve uzak çevreyle ilişki kurup iliş-
kilerini sürdürebilmelidir.

3. İnsanlarla geçinme ve iş birliği yapmanın ötesinde sev-
giye ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir. 

4. Kişinin kendine güveni olmalıdır. 

5. Kişi toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu 
edinmiş olmalıdır. 

6. Kişinin geleceğe yönelik tasarıları olmalı ve bunlara 
ulaşmak için gerçekçi çabalarda bulunmalıdır. 

7. Kişi karşılaştığı güç durumlara uyma esnekliği gös-
terebilmelidir. 

8. Bağımsız olarak girişimlerde bulunabilmelidir.

9. Yaşadığı çevre ve toplumla ters düşmeyen değerleri 
ve inançları olmalıdır.

10. Mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve kendini ge-
liştirici uğraşları olmalıdır.

Anne, baba, kardeş, akraba, arkadaş gibi sosyal destek grupları bireyin ruh sağlığı üzerinde et-
kilidir. Aile ilişkileri uzun süreli, çok yönlü ve yasalarla düzenlenmiş ilişkilerdir. Ayrıca anne, baba ve 
kardeş ilişkilerinde kan bağı vardır ve insanların özgür seçimleri sonucu gerçekleşmez. Ancak yine 
de aile bireyleri, insanın hem kendisi hem de toplum tarafından tanımlanan toplumsal kimliğinin bir 
parçasıdır. İnsanların başkaları tarafından değerlendirilmelerinde bu kişilerin olumlu ya da olumsuz 
davranışlarının etkisi vardır. Bu etki, geleneksel toplumlarda daha belirgindir. 

Arkadaşlıklar ise kişilerin özgür seçimleri sonucu gerçekleşir. Bunlar, bazı durumlarda yaşam boyu 
sürmekle birlikte ayrılık, çalışma, farklı yönlerde gelişme, çevre baskısı gibi nedenlerle genelde daha 
kısa süreli olabilir. Arkadaşların karşılıklı beklentileri ilişki bitince sona erer. Arkadaşlar, her ne kadar 
toplumsal kimliği etkilerse de reddedilebilirler ya da toplumsal kimliği oluşturma bilinciyle seçilebilirler. 

Görülüyor ki bireyin ilk sosyal destekleri annesi, babası, kardeşleri ve arkadaşlarıdır. Bu kişiler tara-
fından sevildiğini, sayıldığını, korunduğunu bilen bir birey güven içinde, mutlu ve sevgi dolu bir yaşam 
sürer. Olağan günlük ya da gelişimsel stresler dışında zorlanma ve uyum güçlüğü yaşamaz. Dolayısıyla 
ruh sağlığı yerinde olur. 

Ön Çalışma Görevi
Beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla bir hafta içinde olumlu iletişim örneği 

olabilecek birer senaryo hazırlayınız. Hazırladığınız senaryoları yalnızca beden dili ile canlandırarak 
sınıfa sununuz.

Afiş 4. 1: Ruh sağlığı
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    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve sonraki sayfada bulunan bilgi 

notundan da yararlanarak metnin sonundaki soruları yanıtlayınız.

GARY KASPAROV
Gary Kasparov (Geri Kasparov), tarihteki en büyük satranç oyun-

cusuydu. 1997 baharında kariyerinin zirvesindeydi ve on iki yıldır dün-

ya şampiyonuydu. Hiç yenilmemiş, kendine olan güveni hiç sarsıl-

mamıştı. Rakiplerine karşı tavrı kibirliydi. Bu durum, bir yıl önce açık 

arayla yendiği bir rakibiyle yaptığı altı oyunluk maçın ilkinde de sürdü. 

Ancak maç başladığında şampiyonun rakibini ezişini seyretmek için 

orada toplanan uzmanlar, beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Kas-

parov sanki duygusal bir çöküntü yaşıyordu. Dehşete kapılmış gibiydi. 
Fotoğraf 4. 6: Gary Kasparov

   KONUYA HAZIRLANALIM

A. Hobi, kişilerin görevleri ya da meslekleri dışında 
severek yaptıkları uğraştır. Farklı sebzelerden görsellerde gördü-
ğünüz canlıları yapmak bazı insanların hobisidir. Bu ve benzeri 
hobilerin yararlarının neler olabileceğini söyleyiniz.

Fotoğraf 4. 5: Hobi örnekleri  

B. Aşağıdaki metni okuyarak soruları yanıtlayınız.

Bir araştırmada köpeğin yemek borusu midesinden ayrılmış, böylece ağızdan giren suyun mideye 
değil, başka bir kaba gitmesi sağlanmıştır. Köpek, belli bir miktar su içtikten sonra bir süre durmuş 
ve yeniden aynı miktarda suyu içmiştir. Yapılan her denemede içilen suyun aynı miktarda olduğu gö-
rülmüştür. 

1. Köpek, ağız yoluyla giren suyun miktarını bilmekte midir?

2. Köpeğin içtiği su miktarı, vücudunun o anda suya olan gereksinimiyle orantılı mıdır?

3. Köpeğin bedeninin bir süre sonra aldatıldığını anlayıp tekrar “Su iç.” komutunu vermesi 
neyin göstergesidir?

H. RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI

• Dengelenme (homeostatis)

• İletişim

• Empati

• Hobi

TEMEL KAVRAMLAR
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Bilgi Notu
             

DENGELENME

Canlı varlıkların yaşayabilmesi için organizmada beden ısısı, oksijen, su ve kandaki şeker oranı 
gibi ögelerin belli sınırlar içinde tutulması gerekir. Bunların oranının değişmesi hastalıklara hatta ölü-
me neden olabilir. 

Dengelenme, organizmanın en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan me-
kanizmadır. Bu biyolojik mekanizma sonucu meydana gelen otomatik tepkiler, organizmada yaşamak 
için en uygun iç koşulların belli sınırlar içinde kalmasını sağlamaktadır. 

İnsan, devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcılara tepkide bulunmak zorundadır. Bu uyarıcılar; 
açlık, susuzluk gibi fizyolojik dürtüler, başarılı olma isteği gibi toplumsal güdüler ya da dıştan gelen 
ani bir gürültü, toplumsal bir istek veya baskı olabilir. Bunlar aralıksız olarak organizmanın dengesi-
ni bozar. Organizma, fizyolojik dengesini sağlamak için gösterdiği çabayı, ruhsal dengesini korumak 
için de gösterir. Kişi, çeşitli davranış şekilleriyle dengesini yeniden kurmaya çalışır. Örneğin insanın 
vücut ısısı, kalp atışı, tansiyonu değiştiğinde organizma uyumu sağlamak için çaba harcar. Üşüyünce 
titreriz, sıcakta terleriz, yorulduğumuzda dinleniriz veya uyuruz. Çünkü yaşamak için çevreyle uyum 
içinde olmalıyız. Çevreye uyum sağladığımız gibi çevreyi de (evler yaparak, ısısını ayarlayarak) kendi-
mize uydururuz.Denge durumunun bozulması, insanın içinde bir gerginlik ve stres yaratır. Stresi ya-
ratan istek ya da gereksinim doyuruluncaya kadar gerginlik devam eder. Eğer bu yapılamazsa ruhsal 
bozukluklar ortaya çıkabilir. 

Şampiyonun, bir sinir krizinin eşiğinde olduğunu gösteren ilk işaret ikinci oyunda ortaya çıktı. Oyun-
cular maça tekrar başladıklarında oyun çıkmazdaydı. Kasparov, saldırgan ve zeki bir başlangıç yaptı, 
kazandığını biliyordu. Rakibi, onu sarsan bir dizi yaratıcı, hatta acımasız hamleyle karşılık verdi. Şampi-
yon yine geri çekilmek zorunda kalmıştı. Maça bir gün ara verildi. 

Pazartesi günü olayı izleyenler, kibirli şampiyon imajının gidip yerine sinirli, mağlup bir oyuncunun 
geldiğini gördüler. Kasparov, mat olmak üzereyken satranç tahtasına eğildi, elleriyle yüzünü ve gözlerini 
kapadı, başını mahzun bir tavırla eğdi. İnsan umutsuzluğunun ebedi bir portresi gibiydi. Birkaç dakika 
sonra aniden ayağa kalktı ve maçtan çekildiğini ilan etti. “Savaşçı ruhumu kaybettim.” diyordu.14

1. Kasparov’un psikolojik dengesi bozulmuş mudur, bunu nereden anlıyorsunuz?
2. Organizmanın fizyolojik ve psikolojik dengesinin bozulduğu durumlara birer örnek veriniz. 
3. İstek ve imkân arasında dengenin bozulmasının ruh sağlığı açısından önemini tartışınız.
4. Kasparov, dengesini yeniden kuramazsa neler olabilir? Tartışınız.

5. Bir psikiyatrist olsaydınız Kasparov’a ne önerirdiniz?

Ders Dışı Etkinlik

Hobileri olan kişilerle görüşünüz. Onlardan hobilerin sağlığa yararları ile ilgili düşüncelerini 

öğreniniz. Hazırlanma süreniz bir haftadır. 

Bunun için görüşme öncesi konuyla ilgili ön bilgi edininiz. Görüşme yapacağınız kişilerden randevu 
alınız. Öğretmeninizle birlikte konu ile ilgili soracağınız soruları belirleyiniz. Kitabınızın ekler kısmındaki 
görüşme kontrol listesini doldurunuz. Yine aynı bölümdeki görüşme raporunu doldurarak öğretmeni-
nize teslim ediniz.
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    2. ETKİNLİK
A. Karikatür 4.4’ü inceleyerek aşağıdaki soruları yanıt-

layınız.

1. İletişimin sağlanması için neler gereklidir?

2. Karikatürde konuşan ve dinleyen adamlar hangi iletişim 
kurallarına uymamışlardır?

3. Karikatürdeki iki adam iletişim kurabilselerdi neleri 
sağlayabilirlerdi?

B. Aşağıda başarılı iletişimle ilgili bir metin verilmiştir. Metni 
okuyarak altı çizili olan kısımlara birer örnek veriniz.

İLETİŞİM VE ÖNEMİ

Canlılar, varlıklarını sürdürmek için iletişim kurmak zorundadır. Bunu yaparken ses, beden dili gibi 
çeşitli araçlardan yararlanır. Karşı taraf, kullanılan aracın temsil ettiği anlamı ayırt edebiliyorsa iletişim 
kurulabilir. Anlamın ayırt edilmesi sürecinde eğitimin, kültürün, düşüncenin, algının, bedeni kullanma-
nın, mizacın, içinde bulunulan konumun, kullanılan iletişim aracının ve iletişime giren kişilerin niyetinin 
rolü vardır. 

Sözlü iletişimin sağlanmasında konuşma ve dinleme olmak üzere iki ana beceriye gereksinim duyu-
lur. Konuşmada ses tonunu ayarlama, sözcükleri iyi seçme, vurgulama, isteneni açıkça söyleme, çok 
hızlı ya da yavaş konuşmama, espriler yapma gibi etkenler iletişimi kolaylaştırır. Etkili dinleme beden 
diliyle dinlemek, gerektiğinde soru sormak, göz teması kurmak, konuşmacıya geri bildirim vermek ve 
önemli kısımları not almak yoluyla sağlanır. 

İletişimde beden dilinin de önemi büyüktür. Çünkü beden dili, aslında insanların ne demek istedikleri 
konusunda dünyada konuşulan tüm dillerdeki sözcüklerden daha çok şey anlatır. Yüz ifadeleri, jestler, 
beden duruşu iletişimi etkili duruma getirir.

İletişim çok kanallı bir süreçtir. Görsel, işitsel, dokunsal, kokusal ve tatsal kanallara sahiptir. Bu ka-
nallar arasında da uyum vardır. Bu uyumun bozulması ruh sağlığının bozuk olduğunun belirtisi olarak 
yorumlanabilir. İşte, bütün bu becerilerle donanarak gerçekleştirilebilecek olumlu bir iletişim, bireyin 
kendisi ve çevresiyle uyumunda birincil role sahiptir.

Karikatür 4. 4: Grzegorz Szumowski 

Ön Çalışma Görevi
Gruplar, hazırladıkları olumlu iletişimle ilgili senaryoları sınıfa yalnızca beden dillerini kulla-

narak sunacaklardır. İzleyen öğrenciler, sunumdan neler anladıklarını söyleyecekler ve hep birlikte 
özellikle sözlü iletişimin önemi üzerinde durulacaktır. İletişimle nelerin sağlanabileceğinin yazıldığı 
aşağıdaki kısım tamamlanacaktır.

1. Başkalarına bilgi vererek davranışlarını değiştirmelerini ve çevreye uygun şekilde hareket et-
melerini sağlar.

2. ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. İnsanların normalde başkalarından saklayacakları bilgileri söylemelerini sağlar.

4. ....................................................................................................................................................
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    3. ETKİNLİK
A. Yandaki fotoğrafı inceleyiniz, alt-

taki masalı okuyunuz. Aşağıda verilen “Empati 
ve Hobi” adlı bilgi notundan da yararlanarak 
masalın altındaki soruları yanıtlayınız.

“Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürle-
diği zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök 
yıkılmasın diye bir yandan ayaklarını havaya 
kaldırır, bir yandan da ‘Korkumdan kırk kilo 
yağım eriyor.’ dermiş. Onu görenlerden biri 
‘Sen kendin kırk gram değilsin, nasıl oluyor 
da kırk kilo yağın eriyor?’ diye sormuş. Bunun 
üzerine serçe gülmüş ve ‘Herkesin kendine 
göre kilosu, gramı var. Sen ne anlarsın?’ demiş.”15

1. Kısa öyküde anlatılmak istenen nedir? 

2. Karşımızdakini anlamak için ne yapmamız gereklidir? Nedenini açıklayınız.

3. Kısa öyküden çıkardığınız sonucu tartışınız.

4. Günümüzde pek çok insanın fotoğrafta gördüğünüz adamınki gibi severek yaptığı bir uğraşı 
vardır. Bu uğraş insanlara neler kazandırabilir? Tartışınız.

B. Çocuklukta, gençlikte ve yetişkinlikte hobiler hangi önemli işlevleri yerine getirebilir? Tartışınız.

Fotoğraf 4. 7: Bazı insanlar balık tutmaktan hoşlanır.

Bilgi Notu
              EMPATİ VE HOBİ

Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncele-
rini doğru anlamasıdır. Karşılıklı empati kurabilen bireylerin çevreye uyumu kolay olacağından, bir-
birlerini de iyi anlayacaklarından stresleri az olacaktır. Kendini ifade etme, toplumsallaşma, sosyal 
duyarlılık ve topluma uyum empati ile artar. Kaygı, depresyon ve saldırganlık ise azalır. 

Hobi, kişilerin görevleri ya da meslekleri dışında severek yaptıkları dinlendirici, oyalayıcı uğraş-
tır. Hobiler, insanların çocukluğunda başlar. Çocuğun ilk hobisi oyundur. Daha sonra yeteneklerine 
göre bazı hobilere yönlendirilmesi son derece önemlidir. Hobiler, çocuğun belli bir arkadaş çevresi 
edinmesinde, yeteneklerini geliştirmesinde, zamanını yararlı biçimde değerlendirmesinde önemli rol 
oynar. Satranç gibi hobiler zihin; yüzme, koşu gibi hobiler beden için egzersiz sağlar. Bireyleri, aynı 
zevki paylaşan kişilerden oluşan bir grup içinde olmaya yönlendirir. Yeni kişilerin tanınmasında, ye-
ni yerlerin görülmesinde etkilidir. Özellikle günümüzün stresli yaşam biçiminde kişinin yalnızca keyif 
aldığı, eğlendiği için bir şeyler yapabilmesi onu günlük kaygılardan uzaklaştırır, zihinsel ve bedensel 
rahatlama sağlar. Hobiler, bireylerin emeklilik dönemlerinin de dolu dolu geçmesini sağlar.

........................................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

6. Bize yönelik eleştiri ve suçlamaları dinlemeyi sağlar. 

7. ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki metni okuyunuz, görseli in-

celeyiniz ve metnin altındaki soruları yanıtlayınız. 
Bilgi notunu okuyarak yanıtlarınızı değerlendiri-
niz.

Beş yaşındaki çocuk, babası küveti doldurmuş 
banyoya girecekken bir şişe mürekkebi onun yı-
kanacağı suya boşaltır. Öfkelenen adam, oğlunun 
kahkahalarıyla karşılaşır. Annesinin özene bezene 
arkadaşları için hazırladığı çay sofrasını tam onlar 
gelmek üzereyken örtünün bir ucundan çekerek 
yerlere saçar. Bir başka gün büyük annesinin ayak-
kabısının tekini çöpe atar, yaşlı kadının gözlükleri-
nin camlarını çıkarır. Onun perişan ve şaşkın hâlini 
eğlenceli bulur. Her seferinde cezalandırılır ama bu 
davranışlarını tekrarlar. Gittiği kreşte arkadaşlarına 
rahat vermez, okul yönetimi onu evine gönder-
mek zorunda kalır.16

1. Çocuğun davranışları normal midir? 
Nedenini tartışınız.

2. Yukarıdaki örneklerden ve ön bilgileri-
nizden yola çıkarak normal dışının ne anla-
ma geldiğini ve ruh sağlığının insanın ken-
disi ve çevresi için neden önemli olduğunu 
söyleyiniz. 

3. Sigmund Freud “Güç ve güveni hep dı-
şımda aradım ama bunlar insanın içinden gelir 
ve her zaman oradadır.”17 derken akıl sağlığı 
ile ilgili neyi vurgulamak istemiştir?

I. NORMAL DIŞI DAVRANIŞ TÜRLERİ

• Normal
• Normal dışı
• Psikosomatik bozukluk
• Somatoform bozukluk
• Afektif psikoz (manik depresif psikoz)
• Konversiyon histerisi
• Psikojenik ağrı
• Hipokondri
• Kaygı (anksiyete)
• Sinirsel yorgunluk (nevrasteni)
• Saplantı (obsesyon)
• Fobi
• Zorlanım (kompülsiyon)

TEMEL KAVRAMLAR

Resim 4. 7: Sonsuzluğun Eşiğinde, Van Gogh, Rijks-
museum Kröller Muller

Bilgi Notu
 

NORMAL VE NORMAL DIŞI KAVRAMLARI

Normal, kurala ve alışılagelene uyan, normal dışı 
ise bunlara uymayan anlamına gelir. Hiçbir davra-
nış, tek başına ele alındığında normal dışı sayıla-
maz. Normal dışılık, belirli bir ortam içinde anlam 
kazanır ve normal kavramı görecelidir. 

Normal ve normal dışı kavramları değişebi-
lir kavramlardır. Salt normal bir davranışın olma-
sı mümkün değildir. Çünkü aynı davranış, belli bir 
ortamda, belli bir kültürde, belli bir miktarda ve 
belli aralıklarla yapıldığında onun normal ya da 
normal dışı olma durumu belirlenmektedir. Normal 
davranış, insanın belirli biyolojik, psikolojik ve top-
lumsal koşullarda uyarıcılara alışılagelen, düzgün, 
doğru, kurala uygun biçimde gösterdiği tepkidir.
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1. Duygu-Durum Bozuklukları

    1. ETKİNLİK
Aşağıdaki İnternet haberini okuyunuz ve bilgi notundan da yararlanarak haberin altındaki soruları 

cevaplayınız.

Stres, Hastalığın Başlangıcında Etkili

Duygu durum bozukluğu olan bipolar hastaların 
duyguları düzenleyemediğini ve bu nedenle şiddeti-
ni ve hızını belirleyemediğini aktaran Prof. Dr. Sermin 
Kesebir, stres ve mevsimsel özelliklerin etkisini ise 
şöyle anlattı:

“Stres, bipolar bozukluğun ataklarını başlatmada 
etkili bir faktör. İlk ataklarda daha etkili. Ancak has-
talığın ilerleyen yıllarında stresin atakları çıkarıcı etkisi 
azalıyor. Mevsimsellik ise bipolar bozukluk için önemli 
bir belirleyici. Hastaların %10 ila 30’unda mevsimsel 
özellik görülüyor ancak hastaların tamamında bu du-
rum söz konusu değil.”

Bu hastalıkta atakların 2 yılda bir yinelediğine de işaret eden Kesebir, bunama, diyabet, yüksek tan-
siyon, troid, diyabet gibi hastalıkların da eşlik etmesi halinde atakların sıklığının da artacağını kaydedi-
yor.18

1. Duygu durum bozukluğunun belirtileri nelerdir?

2. Duygu durum bozukluğuna neler etki etmektedir?

Resim 4.8

Bilgi Notu
             

MANİK DEPRESİF PSİKOZ

Duygu-durum bozukluklarının ana özelliği duygulardaki aşırılıktır. Bu özelliğin belirgin olduğu du-
ruma afektif psikoz ya da manik-depresif psikoz adı verilir. Diğer yönlerden normal olan bu kişiler, 
kısa süreli psikotik, döngüsel dönemler geçirirler. 

Bu dönemlerden biri manik dönemdir. Mani hâlinde hasta yoğun bir duygu ve faaliyet taşkınlığı 
içindedir. Normal insan gücünün üstünde bir enerjiyle dans edebilir, şarkı söyleyebilir, koşabilir ve-
ya konuşabilir. Obsesyon ve sanrıları olabilir. Sıklıkla saldırganlık gösterirler, cana ve mala zarar ve-
rebilirler. Depresif dönemde aynı kişi elem, değersizlik, suçluluk ve umutsuzluk duyguları içindedir. 
Bazı durumlarda hasta sık sık ağlar, sürekli hayal ürünü günahlarından söz eder, yemekten içmekten 
kesilir. Motivasyon eksikliği, azalan canlılık, enerjisizlik, kendini kötü hissetme, tükenmişlik duygusu 
yaşar. Hüzünlüdür, keyifsiz bir ruh hâli vardır. Giyinme ve temizlenme gibi gündelik işlerini yapamaz 
ve bazen intihar görülebilir.

Manik ve depresif dönemler birbirini izler. Depresif dönemler, manik dönemlere oranla daha uzun-
dur. Bazen iki dönem arasında hastanın aylar boyu iyileştiği, normal davrandığı gözlenebilir. Modern 
tedavi teknikleri uygulandığı takdirde, manik-depresif hastaların yüzde yüzü bir yıl sonunda hasta-
neden iyileşerek çıkabilmektedir. Manik-depresif psikozların genetik bir temele dayandığı düşünül-
mektedir.
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2. Psikosomatik Bozukluklar

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyarak Argan adlı kişinin fizyolojik bir bozukluğu olmadığı hâlde neden sü-

rekli doktora gittiğini ve ilaç kullandığını alttaki bilgi notundan da yararlanarak açıklayınız.

Moliére (Molyer)’in “Hastalık Hastası” adlı oyununun konusu, aslında sağlıklı olan saf bir adamın ken-
disini ölümcül bir hasta olarak görmesidir. Oyunun baş kahramanı olan Argan; bencil, acımasız, çıkarcı 
insanlar tarafından kuşatılmıştır. Öylesine saftır ki çevresinde olanların hiçbirinin farkına varmaz. Hasta 
olmadığı hâlde doktoru sürekli muayeneye gelir, doktor türlü türlü ilaçlar yazar. Eczacı da ilaç fiyatlarını 
kafasına göre yükseltir. Günün birinde kardeşi Beralde ona şöyle der: “Kardeşim, tanıdığım insanlar için-
de sizden daha az hastalanan yok. Keşke benim bünyem de sizinki kadar sağlam olsaydı. Sağlığınızın 
yerinde olduğu, doğuştan kusursuz yaratıldığınız şundan belli ki bu kadar çok tedavi gördüğünüz hâlde 
bünyenizin sağlam yapısını hâlâ bozamadınız. Yutturdukları bütün o ilaçlardan çok şükür ölmediniz.”

Bilgi Notu

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Psikosomatik bozukluklar, bedensel bozuklukları tak-
lit eden psikolojik kökenli bozukluklardır.  “Soma” beden 
ya da vücut demektir. Psikosomatik hastalıklar dendiğinde 
psikolojik kökenli bedensel hastalıklar anlaşılır. Bunlara so-
matoform bozukluklar adı da verilir. Psikosomatik hasta-
lıklar, ruhsal sıkıntı ve gerginliklerin neden olduğu, otonom 
sinir sisteminin işleyişinde ortaya çıkan işlev bozukluklarıdır. 
Somatoform bozukluklar, herhangi bir fizyolojik neden ol-
madan kendini gösterir. Psikolojik nedenlerin bedensel ak-
saklıklara yol açtığı bozukluklardır. Özellikle benliğin gelişim 
aşamalarında yaşanan saplantılar, takıntılar organizmada 
psikosomatik bozuklukların görülmesine neden olabilir. 

Konversiyon histerisi, bedensel hiçbir neden olmadığı hâlde sadece psikolojik nedenlerle belirli 
işlevsel yetersizliklerin ortaya çıkması şeklindeki bozukluktur. Psikojenik ağrı, psikolojik nedenler-
le ortaya çıkan işlevsel yetersizlikler yerine, bedenin değişik yerlerinde sürekli bir ağrının ve acının 
olmasıdır. Bu ağrının bedensel olarak nedenlerini bulma olanağı yoktur. Hipokondri, organik temeli 
olmayan abartılmış fiziki yakınmalarla ortaya çıkar. Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak bilinen 
bu bozuklukta hasta, tüm zamanını hastalıklardan korunmak ya da gerçekte olmayan hastalıklarına 
çare arayarak geçirir.

Psikosomatik ya da diğer bir deyişle somatoform rahatsızlıkların nedenleri tam olarak saptanama-
mış olmakla birlikte ortaya çıkmalarında en etkili nedenlerin başında travma ve çocuğun karşılaştığı 
önemli yaşam olaylarının geldiği bilinmektedir. Genellikle sıkıntılarını konuşmaktan kaçınan, endişenin 
bastırıldığı ailelerde yetişen çocuklarda bu soruna çok daha fazla rastlanmaktadır. Bu durumlarda 
çocuğun sıkıntısı beden üzerinden ifade edilebilir ve sanki sorun fizikselmiş gibi görülebilir. Ancak 
herhangi bir fiziksel sorunun psikolojik kökenli olduğuna karar verebilmek için tüm muayenelerin ya-
pılması ve fiziksel nedenlerin bertaraf edilmesi gerekir.

Fotoğraf 4. 8: Ruhsal sıkıntı ve gerginlik-
ler samatoform bozukluklardandır.
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3. Kaygı Reaksiyonları

    3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz, fotoğraf 4.10’u 
inceleyiniz ve yandaki bilgi notundan da yarar-
lanarak metnin altındaki soruları yanıtlayınız.

MONK

Monk, ünlü dedektif Adrian Monk’un öy-
külerinin anlatıldığı bir televizyon dizisidir. Psi-
kolojik rahatsızlığı yüzünden kariyeri tehlikeye 
giren Adrian Monk güçlü görsel belleği, en in-
ce detayları yakalaması ve ufacık ipuçlarını bir-
leştirmesi ile dikkati çeker. Eşinin bir cinayete 
kurban gitmesi Monk’un rahatsızlığını arttırır. 
Kapalı yerlerde kalamaz, yüksekten ve mikrop-
lardan ödü kopar. Çıktığı basamakları sayar, el-
lerini sık sık yıkar.

1. Monk’ta hangi psikolojik reaksiyonlar 
vardır?

2. Monk’un sofrasında dikkatinizi neler 
çekmektedir?

3. Monk’un bu kadar düzenli olması ne-
den rahatsız edicidir?

4. Monk, bütün bu davranışları isteyerek 
mi yapmaktadır?

Bilgi Notu

KAYGI

Kaygı (anksiyete), nedeni açık olmayan korku 
ya da giderilemeyen isteklerden doğan sıkıntıdır. 
Kaygı, korkudan farklı bir kavramdır. Korku terimi, 
nedeni bilinen durumlarda kullanılır. Kaygı; nede-
ni bilinmeyen, önceleri çok yoğun olmayan, sürekli 
korkudur. 

Kaygı kaynaklı hastalıklar çeşitli biçimlerde var 
olabilir. Bir kaygı türünde hasta çok yorgun olduğu-
nu ileri sürerek hiçbir iş yapmaz. Bu ruhsal bozuk-
luk nevrasteni ya da sinirsel yorgunluk adını alır. 
Nevrastenide kaygı kişiyi bitkinleştirir, ancak hâl-
sizlik, bitkinlik, uykusuzluk, baş, sırt ve kas ağrıları 
gibi hastalık belirtilerini ileri sürerek kaygı yaratacak 
durumlardan kaçınmak kişiyi biraz rahatlatır.

Diğer bir kaygı kaynaklı bozukluk fobilerdir. Fo-
bi herhangi bir şeyden duyulan mantık dışı ve yo-
ğun korkudur. Çeşitli fobiler vardır: ufak ve kapalı 
yerlerden, yüksek yerlerden, karanlıktan, belirli hay-
vanlardan korkma gibi. 

Bir başka kaygı kaynaklı bozukluk obsesyondur. 
Obsesyon (saplantı), düşünce ve mantık düzeyin-
de ortaya çıkan, kişinin istek ve iradesi dışında sık 
sık yinelenen, tedirginlik yaratan ve kaygı düzeyini 
yükselten düşüncelerdir. Obsesyonun bireyi sürük-
lediği davranışlar, kompülsiyon (zorlanım) adını 
alır. Birey, bazı davranışları tekrar etmede kendisini 
zorunlu hisseder.

Fotoğraf 4. 10: Adrian Monk

Fotoğraf 4. 9: Kaygı
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   KONUYA HAZIRLANALIM
Aşağıdaki öyküyü okuyarak öykünün altındaki soruları yanıtlayınız.

Bir zamanlar çok çabuk öfkelenen ve bu yüzden hiç arkadaş edinemeyen küçük bir çocuk varmış. 
Babası ona küçük bir torba dolusu çivi vermiş ve her öfkelendiğinde bahçe kapısına bir çivi çakmasını 
istemiş. Çocuk, daha ilk gün kapıya 37 çivi çakmış. İlerleyen haftalarda öfkesini kontrol etmeyi öğren-
dikçe kapıya çaktığı çivilerin sayısı da her geçen gün azalmış. Gün gelmiş öfkesini kontrol etmenin 
kapıya çivi çakmaktan daha kolay olduğunu keşfetmiş. Artık kapıya hiç çivi çakmıyormuş. Babasına 
koşup durumu anlatmış. Babası bu sefer de öfkesine her hâkim olduğunda kapıdan bir çivi çıkartma-
sını söylemiş. Günler geçmiş, kapıda hiç çivi kalmamış. Babası, çocuğu kapının yanına getirip söyle 
demiş: “Çok şey başardın ama bir bak, kapının üstü delik deşik oldu. Kapı bir daha asla eskisi gibi 
olmayacak.”19

1. Çocuğun öfkelenmesi normal bir durum mudur?

2. Baba, çocuğun hangi davranışlarını değiştirmek istemektedir?

3. Baba çocuğun davranışlarını değiştirirken hangi psikolojik süreçten yararlanmıştır?

4. Metindeki gibi bir tedavi türünün başarılı olabileceğine inanıyor musunuz?

İ. PSİKOLOJİK DESTEK TÜRLERİ

• Psikoterapi

TEMEL KAVRAM

    1. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki ve yandaki fotoğrafları inceleyi-
niz, sonraki sayfada bulunan bilgi notundan da 
yararlanarak fotoğraflarda ne tür psikoterapiler 
uygulandığını fotoğrafların altında verilen noktalı 
alana yazınız.

B. Sonraki sayfada bulunan bilgi notunda 
sözü edilen psikolojik destek türlerinin her biri-
nin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçlerden 
hangisine yöneldiğini tartışınız.

Fotoğraf 4. 12: ................................ Fotoğraf 4. 13: ................................

Fotoğraf 4. 11: ................................

205



Bilgi Notu
PSİKOTERAPİLER

Psikoterapi, insanın kendisiyle ve başkalarıyla barış içinde olması, denge ve düzenini sürdürme-
si, çevreye uyum sağlaması amacına yönelik olan, uzman bir psikoloğun uyguladığı psikolojik teda-
vidir. Psikoterapi uygulamasında terapist, bazı bilgi kaynaklarından yararlanarak tedaviden ne elde 
edebileceğini ve tedavi için nelerin gerektiğini saptar. Hastayla hastanın yakınlarından alınan yaşam 
öyküsü, fiziki muayene ve kişinin zekâ, kişilik, meslek yetenek testlerinin sonuçları terapistin bilgi 
kaynaklarını oluşturur. Terapist, bu kaynaklara dayanarak sorunların hangi nedenle ortaya çıktığına 
karar verir. Terapistin kişiliği ve nitelikleri tedavinin başarılı olmasında etkilidir.

Psikoterapinin farklı türleri vardır. Davranış terapisi, sağlıksız ve istenmeyen davranışlar üzerin-
de yoğunlaşır ve genelde olumlu davranışları pekiştirme, olumsuz davranışları yok etme temeline 
dayanır. Örneğin kişi, mikroplardan korkuyor, sürekli ellerini yıkıyorsa davranış terapisi kişiyi çeşitli 
yöntemlerle eğiterek buna gerek olmadığını öğrenmesini sağlar. Bilişsel terapi, problemli duygu ve 
davranışlara yol açan bozuk düşünce kalıplarını saptamak ve düzeltmek amacındadır. Örneğin bu 
terapi türünde kişi depresyonda ise olayları pozitif bir açıdan görmesi için günlük yaşamda edindiği 
deneyimlerden de yararlanılarak onun ikna edilmesine çalışılır. Dışavurumcu sanat terapisi, duygu 
ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan insanların yaratıcı yöntemlerle bu sorunu aşmalarını hedef-
ler. Dans, tiyatro, müzik ve şiir gibi değişik sanat etkinliklerinden yararlanır. Diyalektik davranış te-
rapisi, kişileri stresle ve madde bağımlılığı ile mücadele edebilmesi, duygularını dengeleyebilmesi ve 
başkaları ile ilişkilerini geliştirebilmesi konularında eğitme amacındadır. 

Bireyler arası terapi, kişileri diğer insanlarla iletişim yeteneklerini geliştirmesi ve insan ilişkilerin-
de yaşadığı problemleri aşmak için ne tür stratejiler geliştirmesi gerektiği konularında eğitir. Oyun 
terapisi, gelişim dönemindeki çocuklara uygulanır. Oyuncaklarla oynamak, resim yapmak ve farklı 
başka etkinliklerle çocukların kendilerini kolayca ifade edebilmelerini sağlar. Psikanaliz, şu an yaşa-
nan duygu ve davranışları açıklamak için kişinin geçmişte yaşadıklarından yararlanma amacındadır. 
Rüya analizi ve çağrışım gibi tekniklerle bilinç altına ulaşmayı, buradaki sorunları çözümleyerek kişinin 
yaşamını geliştirecek değişimleri yapmayı hedefler.

    2. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloda açıklamaları verilen psikoterapi türlerinin numarasını karşılarındaki kavram-

ların uygun olanlarının yanına yazarak eşleştirme yapınız. Eşleştirmenizin doğruluğunu öğretmeninizin 
rehberliğinde denetleyiniz.

1. Bireyi stres ve madde bağımlılığı gibi sorunlarıyla baş etmesi 
konusunda eğitip güçlendirmeyi hedefler.

2. Sağlıksız ve istenmeyen davranışları yok etmeyi, olumlu dav-
ranışları pekiştirmeyi hedefler. 

3. Kişileri insan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları aşmaları konu-
sunda strateji geliştirmeye yönlendirir.

4. Hedefi, görünen sorunların bilinçaltı nedenlerini bularak or-
tadan kaldırmaktır.

5. Gelişim dönemindeki çocukların kendilerini ifade edebilme-
lerini amaçlar.

6. İnsanların sorunlarını yaratıcı yöntemlerle aşmalarını sağlar.

(   )  Psikanaliz

(   )  Diyalektik davranış terapisi

(   )  Dışavurumcu sanat terapisi

(   )  Bireyler arası terapi

(   )  Oyun terapisi

(   )  Davranış terapisi
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 A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. Aşağıdakilerden hangisi strese karşı gösterilen psikolojik ve zihinsel tepkilerden biri de-
ğildir?
  A. Dikkat toplayamama  B. Uykusuzluk
  C. Kaygı  D. Unutkanlık
  E. Kızgınlık

 2. Yaşamda pek çok engelle karşılaşılır. Engellenme sonucunda organizma hayal kırıklığı yaşar. Bu 
da bireyde gerginlik, saldırganlık, içe kapanma, hayal kurma, ağlama, sürekli konuşma gibi tepkiler 
yaratabilir. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi engellenmenin bireyin davranışlarına etkisini gösteren 
bir örnektir?
  A. Boyu kısa olduğu için basketbol oynayamayan kişinin kendine güvenini yitirmesi
  B. Psikoloji dersini çok seven öğrencinin psikoloji öğrenimi görmek istemesi
  C. Girdiği sınavı kazanamayan öğrencinin soruların zor olduğunu söylemesi
  D. Arkadaşına çok kızan gencin kapıyı hızla vurarak odayı terk etmesi
  E. Büyük annesini kaybeden torunun onu çok kısa sürede unutması

 3. Her isteği yerine getirilen bir genç, doktor olmak için başka bir kentte öğrenim görmek zorun-
dadır. Ancak bu, artık şımartılmaması ve kendi sorumluluğunu taşıması anlamına gelecektir. 
  Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumda seçim yapma zorluğunun birey üzerindeki et-
kilerinden biridir?
  A. Rahatlama ve mutluluk duyma B. Huzursuzluk ve kararsızlık duyma
  C. Üzüntü ve sevinç duyma D. Sevinç ve pişmanlık duyma
  E. Öfke ve korku duyma

 4. Yoksul bir kişinin zengin olduğunu düşlemesi, kolu kırılan birinin ayağının kırılmadığı için sevin-
mesi günlük yaşamda stresle başa çıkma yollarından ikisidir. 
  Aşağıdakilerden hangisi bunların birey üzerinde olumsuz etkileri arasında sayılabilir?
  A. Bireyi çatışmalardan ve gerginlikten kurtarma
  B. Bireyin kısa süreliğine rahatlamasını sağlama
  C. Aşırı kullanımında gerçekle bağlantısını koparma
  D. Bireyin toplumsal çevreye uyumunu kolaylaştırma
  E. Bireyin olaylar sonucu yaşadığı kaygıyı azaltma

 5. Stres, bireyde düzen bozukluğu ve gerginlik yaratır. Stres çok güçlü olduğunda organizmanın 
fizyolojik yapısında çeşitli tepkilerin görülmesine neden olur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri değildir?
  A. Kalp atışlarının hızlanması 
  B. Bedenin çeşitli yerlerinin terlemesi
  C. Özellikle bacakların titremesi 
  D. Duyu organlarının duyarlılığının artması
  E. Dikkati toplamada güçlük çekilmesi

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 6. Spor karşılaşmasına çok iyi hazırlanan ve karşılaşmanın yapılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen 
sporcu, karşılaşmanın iptal edilmesiyle içinde bulunduğu çöküntüyü gidermek için kendisini rahatla-
tan açıklamalarda bulunmuştur. 
  Bu sporcu, aşağıdaki psikolojik süreçlerden hangisini sırayla yaşamıştır?
  A. Savunma mekanizması, hayal kırıklığı, engellenme
  B. Hayal kırıklığı, savunma mekanizması, engellenme
  C. Çatışma, engellenme, hayal kırıklığı
  D. Engellenme, hayal kırıklığı, savunma mekanizması
  E. Hayal kırıklığı, çatışma, savunma mekanizması

 7. Belirli bir düzeyde stres, sağlığın korunması ve başarılı olunması için yararlıdır. Ancak rekabetle 
de karışan sınav stresi bazen başarısızlığa da neden olabilmektedir. 
  Bu stresle başa çıkabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
  A. Kendi kişilik ve varlığının değerlendirildiğini düşünmek
  B. Çevredeki her insanın önerisini dinlemek
  C. Sınav konusunda aşırı güdülenmeyi sağlamak
  D. Gevşeme ve nefes egzersizleri yapmak 
  E. Sınavı ölüm kalım meselesi olarak değerlendirmek

 8. Ruh sağlığı, kişinin gerçekçi bir algılama ve mücadele gücüne sahip olması, kendini olduğu gi-
bi kabul etmesi, kendisine güvenmesi, yanılgılarını yinelememesi, sevgi ve enerjisini olumlu alanlara 
yöneltmesi gibi özelliklere bağlıdır. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan insanlarda görülen bir davra-
nıştır?
  A. Çevresiyle uyum içinde olmayı istememe 
  B. İnsanlardan ve çalışmaktan hoşlanmama
  C. Gerçekleri olduğu gibi algılamaktan kaçınma
  D. Çevrenin beklentilerine aldırış etmeme
  E. Sorunlarına kalıcı çözümler üretme

 9. Bireyin ruh sağlığının yerinde olması hem onun içsel huzuru hem de toplumsal barışın gerçek-
leşmesi açılarından önemlidir. 
  Bireye bu konuda yardımcı olan faktörlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Aile, arkadaş gibi sosyal destek grupları
  B. İş ve meslek çevresinde ilişkide bulunduğu kişiler
  C. Stres yaratan olaylardan kaçınabilme gücü
  D. Yaşamı ciddiye almama tavrı geliştirebilmesi
  E. Çeşitli gruplardaki rollerini yerine getirmesi

 10. Bir davranışın normal olması yapıldığı yere, sürekliliğine ve niteliğine göre değişir. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal dışı bir davranış sayılamaz?
  A. Bir etkinlikten diğerine atlama, dürtü ve isteklerine göre davranma
  B. Alışılmışın dışındaki durumları enine boyuna düşünme
  C. Herhangi bir durumda dikkati kolaylıkla ve tümüyle dağılma
  D. Kısa süreli ve anlık amaçlara tutunup planlama yapamama
  E. İlgisiz, hatta saçma bir etkinliği sürekli tekrarlama
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 11. Organizmadaki yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal düzenlemeye den-
gelenme denir. Bu mekanizma ruh sağlığı için de geçerlidir. İstek ve olanaklar arasında dengenin 
sağlanmış olması gerekir. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik dengeyi sağlamaya yönelik bir davranıştır?
  A. Soğuk havada titreme  B. Sıcak havada terleme 
  C. Alarm tepkileri gösterme D. Acıkınca yemek yeme
  E. Heyecanlanınca sık sık nefes alma

 12. İletişimde empati son derece önemlidir. Bir dostumuz üzüntülüyken kendimizi onun yerine ko-
yup neler düşündüğünü ve neler hissettiğini anlarız yani onunla empati kurarız. Sonra da hiçbir şey 
yokmuş gibi gülümseyerek kafasına takmamasını söyleriz. Böyle bir durumda empati süreci tamam-
lanmamış olur. 
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Bilişsel öge eksiktir.  B. Duyuşsal öge eksiktir. 
  C. Durum anlaşılamamıştır.  D. Anlanan iletilememiştir. 
  E. Anlama ögesi eksiktir.

 13. İletişim, ruh sağlığının korunmasında son derece önemlidir. Çünkü kişinin kendisini açabilme-
sini, karşı tarafı anlayabilmesini, topluma kolayca uyum göstermesini sağlar. Bu yüzden de iletişimin 
etkili hâle getirilmesi gerekir. 
  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi daha etkili hâle getirmenin yollarından biridir?
  A. Olası farklılıklara anlayış ve saygı göstermek
  B. İletişim sürecinde olayın yalnızca bir yönünü görmek
  C. İletilecek konuyu planlamadan içten geldiği gibi bildirmek
  D. Farklı görüşler karşısında kendi görüşünde direnmek
  E. Karşıdaki kişi üzerinde baskı kurup onu yönlendirmek

 B. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 1. Fiziksel ve sosyal çevreden gelen olumsuz etkiler karşısında organizmanın gerginleşmesi ve 

yeni duruma uymak amacıyla bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde çaba harcaması durumuna 

.......................... adı verilir.

 2. Organizmanın iç ve dış uyaranı stres olarak algıladığı durum .......................... tepkisi adını alır.

 3. ................................................. , kişinin herhangi bir sorununu çözememesi sonucu meydana 

gelen doyumsuzluk ve kaygı hâllerinde çocukluk ve gençlikteki gelişme dönemlerine dönmesidir. 

 4. Bir hedefe yönelen davranışın herhangi bir nedenle amacına ulaşmasının önlenmesine ............

............................................. denir.

 5. .................................................................... , istenen ve istenmeyen iki durumdan birinin seçil-

mesindeki zorluk sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve gerginlik durumudur. 
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 6. Organizmadaki en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal düzen-

leme ................................................ adını alır. 

 7. Bedensel hiçbir neden olmadığı hâlde, yalnızca psikolojik nedenlerle belirli işlevsel yetersizlik-

lerin ortaya çıkması şeklindeki bozukluk ..................................................................... dir.

 8. .............................................. , insanın kendisiyle ve başkalarıyla barış içinde olması, denge ve 

düzenini sürdürmesi, çevreye uyum sağlaması amacına yönelik olan, eğitimli bir uzmanın tek kişi ya 

da gruba uyguladığı tedavidir. 

 C. Aşağıdaki açıklamaların sonundaki yay ayraç içine doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. Kişiliğin mizaç yönü değişmeye son derece duyarlıdır.  ...................................................... (   )

 2. Freud’a göre kişilik id, ego ve süper ego olmak üzere üç bileşenden oluşur.  .................... (   )

 3. Süper ego kişiliğin toplumsal, kültürel ve ahlaksal yanını temsil eder.  ............................... (   )

 4. Stres yalnızca normal dışı insanlarda görülür.  .................................................................... (   )

 5. Depresyon çöküş anlamına gelen bir sözcüktür.  ................................................................ (   )

 Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.

 1. Verem hastalığına dünyanın her tarafında aynı teşhis konulduğu hâlde nevrasteni teşhisi 
konan bir hastaya başka bir doktor tarafından depresyon teşhisi konabilir. Bu durumu, ruh has-
talıklarının teşhisinde farklı yaklaşımların değerlendirmelerini göz önüne alarak yorumlayınız. 

  2. Zaman zaman coşku ya da çöküntü duygularının egemen olduğu, bu devrelerin aylarca 
sürebildiği akıl hastalığı hangisidir? Belirtiniz.

 3.  “Kaygının korkuya dönüşmesidir.” diye tanımlanabilen ruhsal bozukluğa ne ad verilir? 
Belirtiniz.

 4. Anormal davranışların oluşumunda ailenin rolü ne olabilir? Bu konuyu açıklayan bir yazı 
yazınız.

  5. Ruhsal bozuklukların temelindeki faktörler nelerdir? Belirtiniz.

210



4. ÜNİTE DİPNOTLAR 
	 1.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	233.
	 2.		www.fikracenneti.com/nasreddin-hoca/gencliğinide-biliriz/
	 3.	 Orhan	Hançerlioğlu,	Ruhbilim	Sözlüğü,	s.	229.
	 4.	 Cemal	Yıldırım,	Bilimin	Öncüleri,	s.	168.
 5. Norman L. Munn, Psikoloji, C 2, s. 410.
 6. http://www.ruhsalyasam.com/maskemiz/
 7. https://www.aymavisi.org/psikoloji/Nevrotik%20Catismalarin%20Dogasi%20-%20Karen%20Horney.html
	 8.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	265.
	 9.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	59.	
	 10.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	86.	
	 11.	 Acar	Baltaş,	Zuhal	Baltaş,	Stres	ve	Başa	Çıkma	Yolları,	s.	19.
 12. http://www.edebiyatdefteri.com/siir/309851/teknostres-1.html
	 13.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	89.
 14. D. Schultz, S. Schultz, Modern Psikoloji tarihi, s. 693.
	 15.	 Üstün	Dökmen,	İletişim	Çatışmaları	ve	Empati,	s.	138.	
	 16.	 Aydın	Ankay,	Ruh	Sağlığı	ve	Davranış	Bozuklukları,	s.	107.
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Aşağıda yer alan öz eleştiri tablosundaki soruları yanıtlayarak bu ünitede öğrendiklerinizi de-
ğerlendiriniz.

ÖZ ELEŞTİRİ TABLOSU

Bu bölümden önce ruh sağlığı 
hakkında neler biliyordum?

Bu bölümde ruh sağlığı ile ilgili

Neler öğrendim? Neleri kavrayamadım?

Kavrayamadıklarımı nasıl öğrenebilirim?
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Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası, belirli bir durum veya probleme ilişkin fikir ve seçenekleri ortaya 

koymaktır. Beyin fırtınasına katılmak, insanın kendine güvenini arttırır ve eğlence-

lidir. Beyin fırtınası etkinliğinin dört temel koşulu sağlaması gerekir: Kişinin hayal 

gücünü kullanabilmesi ve zihninde imgeleme yapabilmesi için düşüncelerinin yargıla-

nacağı endişesinden uzak olması gerekir. Üretilen fikirlerin doğru olup olmamasından çe-

kinilmez, aksine değişik fikirler teşvik edilir. Bunlar, yeni çözüm yollarının ortaya çıkmasına yar-

dımcı olur. Temel ilke, mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmek ve iyi bir çözüm bulma olasılığını artırmaktır. 

 Teknik uygulanırken konuşulanları ve görüşleri yazacak bir sekreter seçilmelidir. Bu teknikle işlenecek olan 

problem sunulmalıdır. Sınıfa akıllarına gelen herhangi bir fikri, mantık ölçülerini dikkate almadan söylemelerinin 

gereği belirtilmelidir. Tekniğin devamı esnasında eleştirilere yer verilmemelidir. Tartışmanın sonunda, fikirler ta-

ranıp bunların değerlendirmesi yapılmalıdır. Son olarak problem için uygun olan çözüm biçimi özetlenmelidir.

DİNLEDİM VE ÖĞRENDİM

Öğrencinin adı ve soyadı :  _________________________

Konu :  _________________________

Uzmanın adı :  _________________________

Sunuş sırasında öğrendiklerim:

Öğrendiklerimin yaşamıma katkısı:

Sunuş sırasında yaşadığım duygular:
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GÖRÜŞME KONTROL LİSTESİ

Görüşmeyi yapan :  _________________________

Görüşme yapılan kişi :  _________________________

Görüşme konusu :  _________________________

Görüşme tarihi :  _________________________ 

Başarılı bir görüşme gerçekleştirilirken unutulmaması gerekenler:

Evet

Görüşmeye ön hazırlık yaparak gittim.

Görüşme sırasında kullanacağım soruları hazırladım.

Görüşme öncesi randevu aldım.

Görüşmeyi yapacağım kişiye görüşme öncesi görüşme konusunu söyledim.

Görüşmeye zamanında gittim.

Görüşme esnasında kullanacağım malzemeleri yanımda götürdüm.

Görüşme esnasında kullanacağım ses kayıt cihazı ve fotoğraf makinesi için izin istedim.

Görüşmeye başlarken görüşmemin amacını anlattım.

Görüşme esnasında not tuttum.

Görüşme esnasında karşımdaki kişiyi etkili biçimde dinledim.

Görüşme sonrası görüşme yaptığım kişiye teşekkür ettim.

Görüşme sonrası ses kayıt cihazımı yeniden dinledim.

Görüşme sonrası öğrendiklerimi düzenledim ve görüşme raporumu hazırladım.
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PSİKOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Öğrencinin adı ve soyadı :  _________________________

Sınıfı, numarası :  _________________________

Açıklama: Aşağıda bu yıl içinde almış olduğunuz psikoloji dersine ilişkin tutumlarınızı belirlemeye yönelik cüm-

leler ve karşılarında seçenekler verilmiştir. Dikkatlice okuduktan sonra kendinize uygun seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇÜTLER DERECELER

 H
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.
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  1. Psikoloji dersi konuları benim için eğlencelidir.

  2. Psikoloji  dersine girerken isteksiz olurum.

  3. Arkadaşlarımla psikoloji dersi konularını tartışmaktan zevk alırım.

  4. Psikoloji  dersi için ayrılan ders saatlerinin fazla olmasını isterim.

  5. Psikoloji dersine çalışırken canım sıkılır.

  6. Psikoloji  dersi benim için gereksizdir.

  7. Psikoloji  dersi konularını severim.

  8. Psikoloji  dersinde zaman akıcı geçer.

  9. Psikoloji  dersi sınavından çekinirim.

10. Psikoloji  dersi benim için ilgi çekicidir.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI ÖRNEĞİ

Ölçütler 4 3 2 1

1. Etkinliğe 
katılım

Etkinliğe katılma konusunda 
oldukça istekli davrandı. Diğer 
arkadaşlarını da etkinliğe katıl-
maları konusunda teşvik etti.

Etkinliğe katılma konusunda 
istekli davrandı.

Etkinlik sırasında bazı 
yerlerde ilgisini kaybetti.

Etkinliğe pek fazla katıl-
madı. Etkinlik sırasında 
oldukça ilgisiz davrandı.

2. Kavrama

Kavramları oldukça doğru ve 
yerinde kullandı. Tartışmalar 
sırasında kendi yaşamıyla da 
ilişkilendirme yaptı ve yorum 
kattı.

Kavramları genellikle doğru 
ve yerinde kullandı. Zaman 
zaman kendi yorumlarını 
kattı.

Kavramları bazı zaman-
larda doğru kullandı. 
Ancak bazı kavramların 
kullanımı sırasında ha-
talar yaptı.

Çok az kavramı doğru 
kullandı.

3. Tartışma

Tartışma sırasında düşünce-
lerini açık ve net bir şekilde 
ifade etti. Diğerlerini etkili şe-
kilde dinledi. Eleştirilere açık 
olduğunu gösterdi.

Tartışma sırasında genellikle 
düşüncelerini açık bir şekil-
de ifade etti. Diğerlerini din-
ledi. Çoğu zaman eleştirilere 
açık olduğunu gösterdi.

Tartışmalara ara sıra 
katıldı. Bazı zamanlarda 
düşüncelerini ifade etti. 
Eleştirilere kimi zaman 
tepki gösterdi.

Genelde başkalarının 
düşüncelerini onayladı-
ğını gösteren ifadelerle 
tartışmaya nadiren ka-
tıldı.
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ÖĞRENCİ GÖRÜŞME RAPORU

Görüşmeyi yapan :  ________________________  Görüşme yapılan kişi :  _______________________

Görüşme konusu :  ________________________  Görüşme tarihi :  _______________________

 

Görüşme yeri :  ________________________  

Görüşme sırasında kullanılan malzemeler: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görüşme sırasında sorulan sorular: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görüşme sırasında öğrendiklerim:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görüşme boyunca ilgimi en çok çeken şey: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görüşme sırasındaki duygularım: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Görüşme yaptığım kişi ile ilgili duygu ve düşüncelerim: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bu görüşmenin yaşamıma katkısı: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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                                              — A —

amnezi  :  Bellek yitimi. Genel anlamda, herhangi bir bellek kaybı; özel 
anlamda, kişinin kimliğini, tanıdığı kişi ve durumları unutma-
sıyla belirlenen bir nevrotik reaksiyon türü.

anatomi  : 1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. 
2. Beden yapısı, gövde yapısı. 3. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. 

— B —

bastırma : Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi ya da bu itilenlerin 
bilinç alanına çıkmasının önlenmesi.

bilinçaltı süreçler : Kişinin farkında olmadığı psikolojik süreç ya da olaylar.

bilişsel süreç  : Organizmanın bir nesne ya da olayın varlığına ilişkin bilgi edinme ya da bilinçli hâle gelme 
süreci.

— D —

davranış  : Organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı gösterdiği, ölçülebilen ya da gözlenebilen her 
türlü tepki.

değişken  : Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul ya da obje.

denek : Deneylerde kullanılan canlı.

dengelenme : Organizmadaki en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal 
düzenleme, homeostatis.

devamlı pekiştirme : Doğru davranımın her yapılışında pekiştirilmesi.

duygu  : Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

duyusal alan : Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı.

dürtü  : Davranışa veya faal çabalamaya iten güç. 

— E —

edim  : Belirli bir durumla karşılaştığında kişinin yapabildikleri.

enformasyon : Belli bir alanda ve belli bir toplumda bilgi ve haberlerin yayılmasına olanak sağlayan araç-
ların tümü. Yapılandırılmış veriler bütünü.

edimsel koşullama : Olumlu pekiştirecin elde edilmesini ya da itici olaylardan kaçma ve kaçınmayı sağlayan 
davranımı öğrenme.

eşik  : Genel olarak tepkinin ortaya çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta. Duyu organının 
tepkide bulunduğu uyarıcı şiddeti sınırı.

— F —

fark eşiği : İki uyaran arasında duyumlanabilen en küçük şiddet farkı.

fizyolojik güdü : Vücuttaki bazı eksiklik veya yetmezliklerden, hormonlardan ya da vücudun diğer koşulla-
rından doğan güdü.

— G —

genel uyarılmışlık hâli : Organizmanın kas geriliminin arttığı, tetikte, uyanık ve öğrenmeye hazır olduğu durum. 

genelleme : Bir organizmanın koşullandığı davranışa benzer durumlara da aynı davranımı göstermesi.
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gereksinim : Organizmanın yaşaması için gereken maddi ve manevi gerekliliklerin bir ya da birkaçının 
eksikliğinin duyulması.

gizil güç : Bireyin doğuştan getirdiği ve eğitimle yetenek hâlini alan gelişme eğilimi.

— H —

hafıza genişliği : Bir defa görülen veya işitilenlerden doğru olarak hatırlanabilen miktar.

hayal kırıklığı : Güdülerin engellenmesi sonucu insanın içine düştüğü gerilim.

heyecan : Olumlu veya olumsuz olabilen, çok yoğun olarak duyulan ve organizmada gerginlik yara-
tan duygular.

hipnoz : Sözle, bakışla ya da yardımcı nesneler kullanarak telkinle oluşturulan yapay uyku hâli.

huy : Mizaç. Kişiliğin doğuştan gelen yönü.

— I —

iç çevre : Bireyin fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal süreçlerden oluşan iç dünyası.  

içe bakış : Denekten kendisine gösterilen uyarıcıya ilişkin duyumlarını ayrıntılı olarak açıklamasının 
istendiği bir teknik. Bireyin kendi iç dünyasında olup bitenler hakkında bilgi vermesi tek-
niği.

iletişim : En az iki kişi arasındaki karşılıklı düşünce ve bilgi alışverişi.

istenç : Bir davranımı yapmayı ya da yapmamayı seçtiren ya da gerçekleştiren zihin gücü.

— K —

kalıtım : Çevre etkileriyle köklü biçimde değiştirilemediğine inanılan özelliklerin döllenme sırasında 
dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla nesilden nesile geçmesi.

karakter : Kişiliğin çevrenin değer yargılarıyla oluşan yanı.

kaygı : Nesnesi olmayan belirsiz korku.

kimlik : Bireyin kendi kişiliğine ait değerlendirmelerinin yer aldığı kişiliğin öznel yanı.

korteks : Beyin kabuğu.

kuram : Teori. Deney yönteminde hipotezlerin deneyle gerçeklenmiş hâli (Kuramın unsurları ara-
sındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesiyle yasalar oluşur.).

— M —

meditasyon : Beden üzerinde ruhsal denetim sağlayarak farklı bir bilinç durumu yaratıp gerginlikten ve 
kaygıdan kurtulmak amacıyla geliştirilen teknik.

muhakeme : Bir kimsenin, geçmiş yaşantılarının iki ya da daha fazlasını birleştirerek bir problemi çöz-
meye çalıştığı düşünme biçimi.

mutlak eşik : Algılanabilen en az uyarıcı miktarı. Alt duyum eşiği.

— N —

nesnel : Objektif. Herkesçe aynı biçimde algılanabilen. Bireyin kişisel görüşlerinden bağımsız olan.

nöron : Sinir hücresi.

— O —

obez :  Çok şişman, aşırı şişman. 

olgunlaşma : Büyüme ve gelişme sonucu ortaya çıkan öğrenmeye elverişlilik durumu. Organizmanın 
bedensel ve zihinsel yönden takvim yaşına uygun düşen çeşitli nitelikleri kazanacak ye-
terliliğe sahip olması.
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— Ö —

öngörü : Gelecekteki olayları önceden sezinleme.

özdeş ikizler : Döllenen tek yumurtanın kromozomlarının eşit iki parçaya bölünmesi sonucu olarak geli-
şen ikizlerden her biri.

özümleme : Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.

— P —

pekiştireç : Bir davranımın güçlendirilmesine yarayan uyaranlar.

pekiştirme : Koşullu tepkinin sönmemesi için koşullu tepkiyi oluşturan uyarıcının tekrarlanması.

projektif teknikler : Kişiliği incelemek için belirsiz bir uyarıcı kullanılarak uygulanan kişilik testleri.

psikiyatri : Davranış bozukluklarının tanınması ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı.

psikosomatik hastalık : Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık.

psikoterapi : Davranış bozukluklarının ya da hafif şiddetteki uyum bozukluklarının psikolojik tekniklerle 
tedavisi.

— R —

refleks : Doğuştan, otomatik, ani ve organizmayı korumaya yönelik davranış.

REM uykusu : Uykunun hızlı göz hareketlerinin ve rüyaların görüldüğü beşinci ve son evresi.

— S – Ş —

soyut zekâ : Soyut kavramları, işlemleri ve sembolleri anlamak ve başarılı biçimde kullanmak için ge-
rekli olan zihinsel güç.

statü : Kişinin toplum içindeki yeri.

sürrealizm : Freud’un görüşlerine dayanan, bilinçaltını rüyalarda olduğu gibi kopuk parçalar hâlinde 
vermeye çalışan, çağrışımlara önem veren ve ruhsal mekanizmaları ortadan kaldırmayı 
amaç edinen fikir akımı.

— T —

tutum : Bireyin bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi.

tümdengelim : Genel önermeden tikel önermeye, yasalardan olaylara gidiş şeklindeki akıl yürütme türü.

tümevarım : Tikel önermeden genel önermeye, olaylardan yasalara gidiş şeklindeki akıl yürütme türü.

türe özgü davranış : Belli bir türe özgü olup başka bir türün özelliği olmayan davranış.

— U —

uyarıcı : Fiziki çevreden ya da organizmadan kaynaklanarak duyu organını harekete geçiren her-
hangi bir nesne, enerji ya da enerji değişmesi.

uyum : Organizma ve çevre arasında tepki yaratmayan denge durumu.

— Y —

yasa : Teorinin unsurları arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesiyle ortaya çıkan, 
genel, gerçekleşme olasılığı yüksek önerme. 

yetenek : 1. Bir becerinin kazanılmasına ilişkin gizil gücü veya önceden kazanılmış beceriyi ifade 
eden genel terim. 2. Eğitimden yararlanma gücü. 

— Z —

zihin : Anlık. Duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi, akıl yürütme, yargılama ve 
anlama gücü.

zorlanma : Stres. Organizmada gerginlik, düzen bozukluğu yaratan güç.
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4. Ü
N

İTE
 (II)

A
  1. B        2. A       3. B       4. C       5. E       6. D       7. D       8. E       9. A     10. B 

11. C      12. D     13. A  

B
1. Stres    2. Alarm tepkisi    3. Gerileme    4. Engellenme   5. Yaklaşma kaçınma çatışması    

6. Dengelenme     7. Konversiyon histerisi     8. Psikoterapi

C 1. (Y)   2. (D)   3. (D)   4. (Y)   5. (D)

3. Ü
N

İTE
 (I)

A   1. C       2. E       3. A       4. A       5. B

B
1. Öğrenme     2. Koşulsuz tepki     3. Kendiliğinden geri gelme     4. Edimsel koşullanma     

5 Bilişsel öğrenme     6. Anlatma     7. Azaltır

3. Ü
N

İTE
 (II)

A   1. B       2. C       3. E       4. A       5. B       6. E       7. A       8. C      9. D     10. C 

B
  1. Duyusal     2. Unutma     3. Gruplama     4. Ket vurma    5. Tanıma     6. Kavram  

   7. Yaratıcı düşünme     8. İstidat, yetenek     9. Dil     10. Yapay semboller     11. Zekâ    

12. Zekâ bölümü    13. Takvim yaşı, zekâ yaşı    14. 120

C 1. (Y)   2. (Y)   3. (D)   4. (D)   5. (Y)

1. Ü
N

İTE

A 1. D      2. C     3. E     4. E     5. A     6. D     7. A     8. B     9. C     10. B 

B
1. Davranış     2. Tanımlama     3. Yapısalcı, Wilhelm Wundt     

4. Sigmund Freud, psikodinamik      5. Bilişsel     6. Deneysel 

7. Vaka incelemesi     8. Sosyal psikoloji,     9. Endüstri ve örgüt     10. Genetik

C 3, 5, 1, 6, 2, 4

Ç 1. (D)   2. (D)   3. (Y)   4. (Y)   5. (Y)

2. Ü
N

İTE
 (I)

A 1. B      2. A     3. C     4. D     5. E     6. D     7. A     8. E

B
1. Organizma     2. Beyin kabuğu     3. Uyarım      4. Genotip, fenotip    5. Gelişimsel görev     

6. Kuşak çatışması     7. Jean Piaget     8. Olgunlaşma     9. 12 yaş

2. Ü
N

İTE
 (II)

A
  1. B       2. D       3. E       4. B       5. B       6. A       7. D       8. C       9. B     10. A 

11. E      12. D     13. A     14. D      15. E     16. D

B
1. Yetersiz uyarılma     2. Alışma     3. Dürtü     4. Güdülenme     5. Birincil     6. Algı 

7. İllüzyon     8. Sosyal psikoloji     9. Ön yargı     10. Bilinç 

C 1. (Y)   2. (D)   3. (D)   4. (Y)   5. (D) 
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