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AÇIKLAMALAR 
Psikoloji dersi genel olarak öğrencinin ilgisini çeken konularõ kapsamaktadõr. 

Öğretmenin, bazõ ek önlemlerle bu dersi daha da ilgi çekici ve etkili biçime 
dönüştürmesi mümkündür. Genel bir ilke olarak, dersin bol ve somut örneklerle 
işlenmesi uygun olacaktõr. Ders kitabõna ek olarak, öğretmen her konuda örnek 
bulmaya çaba göstermelidir. Programõn işleniş bölümlerinde bazõ örnekler ve 
öneriler bulunmaktadõr. Örnekler, ele alõnan konunun öğrencinin kendi yaşamõ ile 
ilişkisini kurmasõna yardõm etmelidir. 

Dersin işlenişi sõrasõnda mümkün olduğu kadar ve konuya uygun düşen yerde 
görsel malzeme kullanõlmalõdõr. Bunun yanõnda, merak ve ilgiyi uyandõrmak ve 
sürdürmek için Türkçe okuma kaynaklarõnõn okullarõn imkanlarõ çerçevesinde temin 
edilmesinde yarar vardõr. 

Bilimsel olmayan kaynaklarda, örneğin magazin türü yayõnlarda psikoloji 
konularõ sõk sõk ele alõnmaktadõr. İlgi çekici olmak ve satõş artõrmak çabasõyla yapõlan 
bu yayõnlardaki yorum ve genellemelerin birçoğu bilimsel değildir. Öğrencinin bu 
kaynaklarda okuduklarõnõ sõnõfa getirmesi durumunda, bilimsel düşünmeye teşvik 
edilmesi ve araştõrõcõ bir tutum takõnmasõnõ sağlamak gerekir. 

Psikoloji dersinin bazõ konularõ öğrencinin kişisel problemlerini dile 
getirmesine elverişlidir. Öğretmen, hiçbir durumda öğrencilerin kişisel sorunlarõnõ 
sõnõf ortamõnda tartõşmamalõ, öğrencinin özel hayatõna ait bilgileri derste örnek olarak 
vermemelidir. Hiçbir durumda öğrencinin kişisel sorunlarõ üzerinde yorum 
yapõlmamalõ, önemli sorunlarõ olanlar profesyonel yardõm veren kuruluşlara 
gönderilmelidir. 

Bir konuyu ele almadan önce öğretmenin programõndaki �işleniş� bölümünü 
gözden geçirmesi yararlõ olacatõr. Bu bölümlerde, öğretmene önerilerde 
bulunulmaktadlõr. Ayrõca, konuda vurgulanmasõ istenen terimler, �Terimler� 
bölümünde belirtilmiştir. 

Programõn konularõ arasõndaki ilişkilerin gösterilmesi, dersin başarõsõna 
katkõda bulunacaktõr. Konulara yönlendirici sorularla başlanmasõna, konu anlatõlõrken 
daha önce işlenen konularla ilişkilerin kurulmasõna önem verilmelidir. 

GENEL AMAÇLAR 
1. Psikolojinin konusu, amaçlarõ, yöntemleri ve uygulama alanlarõ bilgisi. 
2. Organizmanõn çevresiyle ilişkisini kavrayabilme. 
3. Öğrenme, öğrenme türleri ve süreçlerini kavrayabilme. 
4. Bellek ve bellek süreçleri bilgisi. 
5. Düşünme, problem çözme ve düşünmenin dille ilişkisini kavrayabilme. 
6. Bilinç ve bilinçle ilgili psikolojik olaylar bilgisi. 
7. Zeka ve zekanõn ölçülmesi bilgisi. 
8. Kişilik ve kişiliği açõklayan kuramlar bilgisi. 
9. Ruh sağlõğõnõn ve korunmasõnõn önemini kavrayabilme. 
10. Davranõş bozukluklarõ, türleri ve tedavi yollarõ bilgisi. 
11. Bireyin davranõşõndaki sosyal etkileri kavrayabilme. 
12. Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu bilgisi. 
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Psikoloji Dersinin Amaçlarõ 
1. Psikolojinin konusu bilgisi 
2. �Organizma, davranõş, bilgi, bilim, pozitif bilim, psikoloji� kavramlarõ 

bilgisi. 
3. Psikolojik olaylarõ kavrama gücü 
4. Bilimlerde yöntem bilgisi. 
5. Psikolojinin özel araştõrma yollarõ bilgisi. 
6. Psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini kavrayabilme. 
7. Psikolojinin tarihsel gelişimi bilgisi. 
8. Bilim ve meslek olarak psikoloji bilgisi. 
9. Organizma ve çevre kavramlarõ bilgisi. 
10. Uyarõcõ ve uyarõcõnõn organizmaya etkileri bilgisi. 
11. Uyarõlma ihtiyacõ, dürtü, güdü kavramlarõ bilgisi. 
12. Duyum ve algõ kavramlarõ bilgisi. 
13. Görme duyumu ve görme algõsõ bilgisi. 
14. İşitme duyumu ve işitme algõsõ bilgisi. 
15. Tat duyumu ve tatma algõsõ bilgisi. 
16. Koklama duyumu ve koku algõsõ bilgisi. 
17. Dokunma duyumu ve algõsõ bilgisi. 
18. Organ duyumlarõ bilgisi. 
19. Algõ özelliklerini kavrayabilme. 
20. Algõ yanõlmalarõ bilgisi. 
21. Algõyõ etkileyen etmenler bilgisi. 
22. Öğrenmenin mahiyetini ve hayattaki önemini kavrayabilme. 
23. Koşullanma yoluyla öğrenme bilgisi. 
24. Model alarak öğrenmeyi kavrayabilme. 
25. Motor öğrenme bilgisi. 
26. Bilişsel öğrenme bilgisi. 
27. Öğrenme yeteneği bilgisi. 
28. Öğrenmeyi etkileyen etkenler bilgisi. 
29. Düşünme süreci bilgisi. 
30. Düşünme süreci aşamalarõ bilgisi. 
31. Problem çözme bilgisi. 
32. Problem çözmede bireysel etkenleri kavrayabilme. 
33. Yaratõcõ düşünmeyi kavrama bilgisi. 
34. Dilin düşünme açõsõndan önemini kavrayabilme. 
35. Normal bilinç durumu ile değişik bilinç durumlarõ ve aralarõndaki farklar 

bilgisi. 
36. Uykunun temel aşamalarõ, birbirlerini izleme sõralarõ ve özellikleri bilgisi. 
37. REM uykusunun özellikleri, genel sağlõk, zihin işleyişi ve duygusal 

tepkilerle ilişkileri bilgisi. 



 

 870 

38. Rüyanõn niteliği bilgisi. 
39. Bilinç yoluyla vücut işlevlerinin kontrol edilebileceği bilgisi 

(biofeedback) 
40. Madde bağõmlõlõğõnõn psikolojik ve fizyolojik yönlerini ayõrdedebilme. 
41. Bellek, hatõrlama, tanõma, unutma terimleri bilgisi. 
42. Alõşkanlõk ve bellek eğitimi bilgisi. 
43. Zeka ile ilgili terimler bilgisi. 
44. Zekayõ açõklayan kuramlar bilgisi. 
45. Zeka gelişimi ve zekayõ etkileyen etmenler bilgisi. 
46. Zekanõn ölçülebilirliğini kavrama. 
47. Özel yetenekler bilgisi. 
48. Kişilikle ilgili terimler bilgisi. 
49. Kişiliği oluşturan etmenler bilgisi. 
50. Kişiliğin gelişimi ve ölçülmesi bilgisi. 
51. Ruh sağlõğõ kavramlarõ bilgisi. 
52. Temel ihtiyaçlarõn doyurulmasõ, engellenme, çatõşma, stres kavramlarõ 

bilgisi. 
53. Stres kaynaklarõ bilgisi. 
54. Stres türleri bilgisi. 
55. Strese gösterilen tepkiler bilgisi. 
56. Ruh sağlõğõnõ koruma bilgisi. 
57. Normallik, anormallik kavramlarõ bilgisi. 
58. Davranõş bozukluklarõ bilgisi. 
59. Savunma mekanizmalarõ - ruh hastalõklarõ ilişkisi bilgisi. 
60. Ruh hastalõklarõnõn tedavi yollarõ bilgisi. 
61. Sosyal davranõş ve sosyal psikoloji bilgisi. 
62. Sosyal davranõşõ kavrayabilme. 
63. Grup ve grup normlarõ bilgisi. 
64. Birey ve grup ilişkileri ve liderlik kavramõ bilgisi. 
65. Tutum ve önyargõlar bilgisi. 
66. Kimlik oluşumu aşamalarõ bilgisi. 
67. Kimlik oluşturma - ruh sağlõğõ ilişkisi bilgisi. 
Aşağõda, psikoloji programõnõn ünite ve konu başlõklarõ sõralanmakta, her 

konuya ayrõlmasõ düşünülen ders saati miktarõ yüzde olarak belirtilmektedir. 
 
Ünite I. PSİKOLOJİYE GİRİŞ     (% 10) 
 1. Psikolojinin Konusu 
 (Amaçlarõ, araştõrma yöntemleri, 
 diğer bilimlerle ilişkileri) 
 
Ünite II. ORGANİZMA VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ  (% 20) 
 1. Organizma ve Çevre 
 2. Duyum ve Algõ 
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Ünite III. ÖĞRENME, DÜŞÜNME, BELLEK   (% 25) 
 1. Öğrenme 
 2. Bellek ve Bellek Süreçleri 
 3. Düşünme, Problem Çözme, Dil 
 4. Bilincin Değişik Biçimleri 
 
Ünite IV. ZEKA VE KİŞİLİK     (% 10) 
 1. Zeka ve Ölçülmesi 
 2. Kişilik 
 
Ünite V. RUH SAĞLIĞI VE DAVRANIŞ BOZULUKLARI (% 20) 
 1. Ruh Sağlõğõ ve Korunmasõ 
 2. Davranõş Bozukluklarõ, Ruh Hastalõklarõ 
 
Ünite VI. BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER (% 15) 
 1. Sosyal Davranõş 
 2. Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu 
 
Ünite I. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 
 

1.  PSİKOLOJİNİN KONUSU 
 a. bilim 
 b. davranõş 
 c. zihinsel süreçler 
 

2. PSİKOLOJİNİN AMAÇLARI 
 a. insan davranõşlarõnõ tanõmlama 
 b. insan davranõşlarõnõ anlama ve açõklama 
 c. insan davranõşlarõnõ önceden kestirebilme 
 d. insan davranõşlarõnõ etkileme ve kontrol 
 

3. PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR 
 a. davranõşsal yaklaşõm 
 b. psikodinamik yaklaşõm 
 c. hümanistik yaklaşõm 
 d. biyolojik yaklaşõm 
 e. bilişsel yaklaşõm 
 

4. ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİDE UZMANLIK ALANLARI 
 a. deneysel alanlar 
 b. uygulamalõ alanlar 
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5. ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİDE YÖNTEMLERİ 
 a. betimleyici ve tanõmlayõcõ yöntemler 
  (1) tarama yöntemi (testler, anketler) 
  (2) doğal gözlem 
  (3) görüşme 
  (4) vaka incelemesi 
 b. korelasyonel yöntemler 
 c. deneysel yöntemler 
  (1) bağõmlõ-bağõmsõz değişkenler 
  (2) kontrol-deney gruplarõ 
 d. araştõrmalarda ahlaki ilkeler 
 

6. PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 
(biyolojik bilimler, doğa bilimleri, sosyal bilimler) 
 

Amaç 1. Psikolojinin konusu bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Psikolojinin inceleme alanõna giren olaylarõ yazma. 
 2. İnsanõn hangi yönüyle psikolojinin konusu olduğunu yazma, 

söyleme. 
Amaç 2. �Organizma, davranõş, bilgi, bilim, pozitif bilim, psikoloji� 

kavramlarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
 1. Yukarõda sözü edilen kavramlarõ tanõmlama. 
 2. Verilen bir kavrama örnek verme. 
 3. �Bilgi, bilim, pozitif bilim� kavramlarõnõ ayõrdetme 
 4. Öğrenilen yeni terimleri doğru olarak ve yerinde kullanma. 
Amaç 3. Psikolojik olaylarõ kavrama gücü 
Davranõşlar : 
 1. Psikolojik olaylarõ diğer olaylardan ayõrdetme 
 2. Psikolojik olaylarla günlük yaşantõ arasõndaki ilişkiyi belirtme 
Amaç 4. Bilimlerde yöntem bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. �Yöntem, bilimsel yöntem� terimlerini tanõmlama 
 2. Sistemli çalõşmanõn önemini belirtme 
 3. Determinizm (belirleyicilik) prensibini (ilkesini) söyleme, yazma 
 4. Pozitif bilimlerde determinizmin önemini belirtme 
 5. Akõl yürütme yollarõnõ tanõm ve örnekleriyle söyleme, yazma 
Amaç 5. Psikolojinin özel araştõrma yollarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Psikolojinin özel araştõrma yollarõnõ söyleme, yazma 
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 2. Doğal gözlemin tanõmõnõ ve özelliklerini söyleme, yazma 
 3. Gözlem türleri arasõndaki farkõ belirtme 
 4. Deneysel yöntem ve deneyi tanõmlama 
5. Pozitif bilimler için deneyi tanõmlama 
 6. �Denek ve değişken� terimlerini tanõmlama. 
 7. Psikolojide deney yönteminin uygulanõşõnõ örnekle gösterme 
 8. Deneysel kontrolün unsurlarõ olan denek, deney grubu, kontrol 

grubuna örnek verme 
 9. Deneysel kontrolün unsurlarõ olan bağõmlõ ve bağõmsõz değişkenlere 

örnek verme 
 10. Etkileşimli değişkenlere örnek verme 
 11. Görüşme, vaka incelemesi, test tekniklerini örnek verme 
 12. İstatistik yöntemi tanõmlama 
 13. İstatistik yöntemi  bilimsel araştõrmalardaki önemini belirtme 
 14. Deneysel ve korelasyonel araştõrmalarõ karşõlaştõrma 
Amaç 6. Psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
 1. Psikoloji ile diğer bilimler arasõndaki benzerlikleri söyleme, yazma 
 2. Psikoloji ile diğer bilimler arasõndaki farklõlõklarõ söyleme, yazma 
 3. Psikoloji ile diğer bilimlerin birbirlerine katkõlarõnõ belirtme 
 4. Diğer bilimlerle psikoloji arasõnda doğan ortak bilim dallarõnõ 

tanõma 
Amaç 7. Psikolojinin tarihsel gelişimi bilgisi 
Davranõşlar : 
 1. Bağõmsõz bir bilim olmadan önce felsefe içindeki psikolojinin 

insana bakõş tarzõnõ belirtme. 
 2. Psikoloji alanõndaki ilk deneysel çalõşmalarõn psikolojinin ayrõ bir 

bilim dalõ haline gelmesindeki önemini belirtme. 
            3. Diğer bilim dallarõndaki gelişmelerin psikolojinin gelişimine 

katkõsõnõ belirtme. 
 4. Ekollerin, psikolojinin gelişmesindeki önemini açõklama. 
 5. Türkiye�de psikolojinin gelişmesini belirtme 
Amaç 8. Bilim ve meslek olarak psikoloji bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Psikolojinin temel araştõrma alanlarõnõ sõralama 
 2. Uygulamalõ psikoloji alanlarõnõ sõralama 
 3. Psikolog ve ruh hekimi (psikiyatr, psikiyatrist) arasõndaki farkõ 

söyleme yazma. 
İŞLENİŞ 
Öğretmen isterse, öğrencilerine, insan davranõşlarõyla ilgili konularda merak 

ettikleri ve araştõrmak istedikleri birkaç soru hazlõrlamalarõnõ söyleyebilir. Daha 
sonra, her soruyu tahtaya yazarak, her birinin hangi yöntemle, nasõl 
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araştõrõlabileceğini, karşõlaşõlabilecek pratik, ahlaki ve yöntemsel sorunlarõn neler 
olabileceğini tartõşabilir. 

Öğretmen önce öğrencilerine �psikolog�, �psikoloji�, �psikiyatrist� 
sözcüklerinden neler anladõklarõnõ sorabilir, daha sonra bu sözcüklerin aralarõndaki 
farklõlõklarõ belirterek, psikolojinin tanõmõna, alanõna, yöntemlerine, tarihsel 
gelişimine vb. geçebilir. 

Öğretmen, psikolojinin tarihsel gelişimini ele alõrken zihin ve maddeye 
yönelik felsefi yaklaşõmlarõ tartõşõr. Daha sonra, zihnin fiziksel bir olgu olarak 
incelenmesinin nasõl başladõğõnõ ve psikolojinin günümüzde, sosyal bilimlerle fizik 
bilimler arasõnda bir yere nasõl geldiğini, biyolojik ve psikofarmakoloji gibi alanlarõn 
varlõğõnõ da vurgulayarak belirtebilir. 

Uygulamalõ psikologlarõn hangi alanlarda çalõşabilecekleri öğrencilere 
sorulabilir ve eksik bõrakõlan alanlar öğretmen tarafõndan tamamlanabilir. 

Bir konunun bilimsel olarak incelenmesinin ne deme olduğu üzerinde 
durularak, insanlarõn gündelik hayatta daha bilimsel davranabilmeleri için olaylara 
nasõl yaklaşmalarõ gerektiği üzerinde durulabilir. (Örneğin, öğrencilere psikoloji 
dersine gelmeden önce bu dersle ilgili düşünce ve duygularõnõn neler olduğu 
sorulabilir daha sonra bu duygularõnõ dayandõrdõklarõ kanõtlarõn bilimsel olup 
olmadõğõnõ tartõşmalarõ istenebilir. 

Öğretmenin özellikle üzerinde durmasõ gereken bir konu, korelasyonel 
yöntem ile elde edilen bir ilişkinin hiçbir zaman neden sonuç gibi alõnmamasõ 
gerektiğidir. Bu konu tartõşõlõrken magazin gazetelerinde her gün rastlanabilen 
örnekler alõnarak bunlarõn bilimsel yöntem açõsõndan eleştirileri yapõlabilir. (örnek, 
�yapõlan bir araştõrma sonucunda erkeklerin evlendikten sonra kadõnlarõn ise 
boşandõktan sonra dah çok sigara içtikleri belirlenmiştir� gibi bir alõntõ okunduktan 
sonra, öğretmen,� bu haberde bilimsel olarak eksik olan nedir; bir psikolog bu haberi 
okurken nelere dikkat eder, nasõl eleştiriler getirir?� şeklinde bir tartõşma açabilir. 

Terimler : 
davranõş  mülakat (görüşme) deneysel psikoloji 
psikoloji  anket   uygulamasõ psikoloji 
deneyimcilik  bilimsel yöntem korelasyonel araştõrma 
tarama              doğal gözlem  vaka incelemesi 
örneklem  psikometri  bağõmlõ değişken 
değişken  davranõşçõlõk  bağõmsõz değişken 
kontrol grubu             psikodinamik  deney grubu 
hümanististik psi. bağõmsõz değişken      hipotez 
bilişsel (Kognitif)  psikoloji  davranõşçõlõk 
teori   tekrarlanabilirlik. 
DEĞERLENDİRME 
1. Psikolojinin konusu nedir? 
2. Organizma, davranõş, bilim kavramlarõnõ tanõmlayõnõz. 
3. Psikoloji, psikolog, psikiyatrist kavramlarõnõ tanõmlayõnõz. 
4. Sistemli çalõşmanõn önemini belirtiniz. 
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5. Psikoloji konularõyla ilgilenme ilk çağlarda başlamõş olmasõna karşõn, 
deneysel bilim haline gelmesi neden gecikmiştir? 

6. Fizik bilimlerle, sosyal bilimler arasõnda psikolojinin yerini belirtiniz. 
ÜNİTE II. ORGANİZMA VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ 
1. ORGANİZMA VE ÇEVRE 
 a. Organizma 
 b. Çevre  
  (1) doğum öncesi çevre 
  (2) doğum sonrasõ çevre 
   (a) fizik çevre 
   (b) sosyal çevre 
 c. fizik çevrenin organizmayõ etkilemesi 
  (1) fizik uyarõcõlar ve organizmanõn alõcõlõğõ 
  (2) uyarõcõ ve uyarõm 
  (3) tepki, duyum, duyum eşiği 
  (4) aşõrõ ve yetersiz uyarõlma 
  (5) alõşma, duyarsõzlaşma (habituation) 
2. UYARILMA İHTİYACI VE GÜDÜLENME 
 a. ihtiyaç 
 b. dürtü 
 c. güdü 
 d. güdülenme 
 e. güdü türleri 
 f. güdülenmiş davranõşõn güdülenmemiş davranõştan farkõ 
3. DUYUM VE ALGI 
 a. algõ nedir 
 b. duyu organlarõ, duyum ve algõ 
 c. görme duyumu ve görme algõsõ 
  (1) görmenin beyin mekanizmasõ 
  (2) göz hareketleri 
  (3) renk körlüğü 
  (4) görme algõsõ; aydõnlõk-karanlõk algõsõ 
  (5) renk algõsõ 
  (6) renk körlüğü 
 d. işitme duyumu ve işitme algõsõ 
  (1) işitme nedir 
  (2) ses uyarõcõsõnõn özellikleri 
  (3) işitmenin beyin mekanizmasõ 
 e. tatma duyumu ve tatma algõsõ 
  (1) tat alma organõ 
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  (2) tat nitelikleri 
 f. koklama duyumu ve koku algõsõ 
  (1) koku duyumu 
  (2) koku nitelikleri 
 g. dokunma duyumu ve algõsõ 
  (1) derinin fonksiyonu 
  (2) acõ, sõcak, soğuk, basõnç duyumlarõ 
     (acõ ve ağrõyõ kontrol yöntemleri ve nasõl etkili olduklarõ) 
  (3) dokunma algõsõ 
 h. organ duyumlarõ 
  (1) hal duyumu 
  (2) hareket duyumu 
  (3) kas duyumu ve denge duyumu 
 i. zaman algõsõ (zaman algõsõnõn biyolojik temeli, biliş ve zaman algõsõ, 

zaman ve mekan algõsõ) 
 j. algõda organizasyonu (örgütlenmeyi) etkileyen etmenler 
  (1) algõda organizasyon nedir? 
  (2) algõdak organizasyonu etkileyen etmenler 
 k. algõnõn özellikleri 
  (1) algõ alanõ 
  (2) algõ dayanağõ 
  (3) algõda bütünlük 
  (4) algõda değişmezlik 
  (5) figür-fon ilişkileri 
  (6) derinlik algõsõ 
  (7) algõda seçicilik (dikkat) 
   (a) dikkat nedir, çeşitleri 
   (b) dikkati etkileyen iç ve dõş etmenler 
  (8) algõ yanõlmalarõ 
   (a) yanõlsama (illüzyon) nedir? 
   (b) fiziksel, psikolojik illüzyonlar 
                                    (c) hallüsinasyon nedir?  
   (d) illüzyon ve hallüsinasyon arasõndaki farklar 
 l. algõyõ etkileyen etmenler 
  (1) iç etmenler (fizyolojik, psikolojik) 
  (2) algõyõ etkileyen dõş etmenler (toplumsal, fiziksel) 
 m. duyum ve algõ ile ilgili bilgileri uygulama alanlarõ 
Amaç 9.  Organizma ve çevre kavramlarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
 1. �Organizma� kavramõnõ açõklama. 
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 2. �Çevre� terimini tanõmlama 
 3. Çevre türlerini ayõrdetme (doğum öncesi çevre, doğum sonrasõ 

çevre, fizik çevre, sosyal çevre) 
 4. Fizik çevrenin organizmayõ nasõl etkilediğini açõklama. 
Amaç 10. Uyarõcõ ve uyarõcõnõn organizmaya etkileri bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Uyarõcõ, uyarõm, tepki, duyum, duyum eşiği ve uyum (alõşma) 

kavramlarõnõ yazõlõ ve sözlü olarak tanõmlama. 
 2. Uyarõcõnõn şiddet derecelerine bağlõ olarak aşõrõ ve yetersiz 

uyarõlmayõ örnekle açõklama. 
 3. Aşõrõ ve yetersiz uyarõlmanõn etkilerini sõralayabilme. 
 4. Uyum�un organizma için önemini kavrama 
Amaç 11. Uyarõlma ihtiyacõ, dürtü, güdü kavramlarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. İhtiyaçlarõn, organizma yaşamõndaki önemini söyleme, yazma. 
 2. Dürtü, güdü, güdülenme kavramlarõnõ örnekle açõklama. 
3. Güdülenmiş davranõşõn, güdülenmemiş davranõştan farkõnõ belirtme. 
Amaç 12. Duyum ve algõ kavramlarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Algõ kavramõnõ tanõmlama. 
 2. Duyum ve algõ ilişkisini ve aralarõndaki farkõ belirtme. 
Amaç 13. Görme duyumu ve görme algõsõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Göz ve fonksiyonunu örnekle söyleme, yazma. 
 2. Işõk ve rengin algõ açõsõndan önemini örnekle söyleme, yazma. 
 3. Göz hareketlerinin görmedeki fonksiyonunu bilme. 
 4. Görmenin beyin mekanizmasõyla ilişkisini belirleme. 
 5. Renk körlüğünü açõklama. 
 6. Görme algõsõ içerisinde yer alan, aydõnlõk-karanlõk algõsõ, parlaklõk-

matlõk algõsõ, figür-fon, uzay-derinlik algõsõ, hareket algõsõ kavramlarõnõ örnekleriyle 
ifade etme. 

Amaç 14. İşitme duyumu ve işitme algõsõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Kulak ve fonksiyonunu örnekle söyleme yazma. 
 2. İşitme uyarõcõsõnõn özelliklerini açõklama. 
Amaç 15. Tat duyumu ve tatma algõsõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Tat alma organõnõn yapõ ve özelliklerini söyleme 
 2. Tat niteliklerini tanõmlama. 
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Amaç 16. Koklama duyumu ve koku algõsõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Koklama duyumu ve koku algõsõnõ belirtme 
 2. Koku niteliklerini sayma. 
 3. Tat ve koku algõsõ arasõndaki ilişkiyi belirtme. 
Amaç 17. Dokunma duyumu ve algõsõ bilgisi. 
Davranõşlar :  
 1. Derinin yapõ ve fonksiyonunu bilme 
 2. Acõ, sõcak, soğuk, basõnç duyumunun özelliklerini belirtme. 
 3. Dokunma algõsõnõ dokunma duyumundan ayõrdetme. 
Amaç 18. Organ duyumlarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Hal duyumunu diğer duyumlardan ayõrdetme. 
 2. Hareket duyumunu diğer duyumlardan ayõrdetme. 
 3. Kas duyumunu diğer duyumlardan ayõrdetme. 
 4. Denge duyumunu diğer duyumlardan ayõrdetme. 
Amaç 19. Algõ özelliklerini kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
 1. Algõ alanõnõ tanõmlama ve örnekle açõklama. 
 2. Algõ dayanağõnõ tanõma ve örnekle açõklama. 
 3. Algõda bütünlüğü tanõmlama ve örnekle açõklama. 
 4. Algõda örgütlenmeyi tanõmlama ve açõklama. 
5. Benzerlik, zõtlõk, simetri, devamlõlõk, gruplama ve tamamlamanõn algõnõn 

örgütlenmesindeki rolünü örneklerle açõklama. 
 6. Algõda değişmezliği (hacim, şekil, renk) tanõmlama ve örnekle 

açõklama. 
 7. Algõda seçiciliği tanõmlama ve örnekle açõklama. 
 8. Dikkati etkileyen etmenleri belirtme. 
 9. Algõ, dikkat, bellek arasõndaki ilişkiyi açõklama. 
 10. Dikkat değişmesini açõklama. 
 11. Dikkati daha uzun süre dinamik tutabilmenin koşullarõnõ kavrama 

ve uygulama. 
Amaç 20. Algõ yanõlmalarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Algõ yanõlmasõnõ örnekle tanõmlama. 
 2. Fiziksel ve psikolojik illüzyonu ayõrdetme. 
 3. İllüzyon ve hallüsinasyonu ayõrdetme 
Amaç 21. Algõyõ etkileyen etmenler bilgisi. 
Davranõşlar : 
 1. Algõyõ etkileyen iç (psikolojik, fizyolojik) etmenleri örneklerle 

açõklama. 
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 2. Algõyõ etkileyen dõş (toplumsal ve fiziksel) etmenleri örneklerle 
açõklama. 

İŞLENİŞ: 
Duyum ve algõ araştõrmalarõnõ psikolojide özel bir önemi vardõr. Bu 

konularda, yoğun olarak laboratuar araştõrmalarõ yürütülmektedir. Çağõmõzda algõ, 
dikkat ve duyum araştõrmalarõ, zihinsel süreçleri de kapsayacak biçimde yeni ve son 
derece verimli bir döneme girmiştir. Bunun nedenlerinden biri gelişmiş elektronik 
aygõtlarõn artõk laboratuarlarda kullanõlabilmesidir. Diğer nedeni de bilgisayarlarõn ve 
robotlarõn yeteneklerini arttõrmak ve onlarõ insana daha çok benzetebilmek için 
yürütülen uluslararasõ teknoloji yarõşõdõr. İnsanõn çok kolaylõkla başardõğõ algõ 
olaylarõnõ bilgisayarlara yaptõrmak çok zor, hatta imkansõz olmaktadõr. Yakõn 
gelecekte, insanõn algõ, bellek ve düşünme süreçleri üzerinde yürütülen araştõrmalarõn 
daha da yoğunlaşmasõ beklenmektedir. Şu anda, �yapay zeka� adõ verilen uzmanlõk 
alanõnda, psikoloji bilgileriyle, bilgisayar teknolojisi bilgileri birleştirilmektedir. 
insan, dõş çevreden bilgi alan ve aldõğõ bilgileri de düzenli olarak saklayõp, daha 
sonra kullanabilen (yani öğrenebilen) bir varlõktõr. Duyum ve algõ, insana dõş 
dünyadan bilgi aktaran kanallardõr. 

Öğretmenin, algõ ile duyum farkõnõ belirtmesi ve bunun anlaşõldõğõndan emin 
olmasõ gerekir. Üzerinde önemle durulacak bir başka konu  �algõda örgütlenme�dir. 
Daha sonra algõnõn diğer özelliklerine geçilebilir. Öğrenci, insanõn dõş gerçekliği 
olduğu gibi kaydetmediğini, daima yorumlayarak ve anlam yükleyerek aldõğõnõ 
kavramalõdõr. Bu yorumlama ve anlam yükleme sõrasõnda da daha önceden 
öğrenilmiş bilgilerin ve çeşitli etmenlerin rolü olduğunu kavrayabilmelidir. 

Uyaranõn fiziksel özellikleriyle, insanõn duyumlarõ arasõndaki ilişkileri 
inceleyen dala �psikofizik� adõ verilmektedir.  Örneğin, õşõk uyaranlarõnõn fizik 
özellikleri dalga boyu olarak ölçülür. İnsan ise, farklõ dalga boylarõndaki õşõk 
uyaranlarõnõ, farklõ renkler, parlaklõk dereceleri farklõ uyaranlar olarak 
algõlamaktadõr. Ayrõca, duyu organlarõ, ancak belirli özellikteki uyaranlarõ 
farkedebilirler. (Belirli dalga boylarõ arasõndaki õşõk uyaranlarõnõ görebiliriz, belirli 
frekans aralağõndaki ses uyaranlarõnõ işitebiliriz.) 

Uyarõlma konusunu işlerken, öğretmen, öğrencilere bir soru sorarak 
başlayabilir. Örneğin �kendinizi hiçbir duyu organõnõza uyaran gelmeyecek bir yerde 
düşünün. Burasõ nasõl bir yer olabilir?� sorusunu sorabilir. Verilecek örneklerde, 
gerçekten hiçbir uyaranõn olup olmadõğõ tartõşõlabilir. Öğrenciler genellikle, hiç 
uyaran bulunmayan ortamlarõ bulmakta zorluk çekeceklerdir. Cevaplar arasõnda 
�karanlõk bir oda� örneğine rastlanabilir. Bu odada bile birçok uyaran bulunmaktadõr. 
(ses, koku, dokunabilme, odanõn sõcaklõğõ, soğukluğu, nemi vb.) kişiyi dõş 
uyarõlmadan tümüyle soyutlayabilmek için özel deney ortamlarõ yaratõldõğõ 
belirtilebilir. (Duyu organlarõnõn tümüyle yalõtõlmõş olduğu bu deneylerde kişilerin 
bir müddet sonra rahatsõzlõk duyarak deneye son verdikleri görülmektedir.) Aşõrõ 
uyarõlmanõn örnekleri verilerek, kişilerin bu durumlarda gösterdikleri tepkilerden 
sözledilebilir. 

Uyarõcõnõn yetersizliği veya tekdüzeliği (monotonluğu) karşõsõnda 
organizmanõn gösterdiği tepkilerin sõralanmasõ yapõlabilir, bu tepkilerin yetersiz 
uyarõlma ile aşõrõ uyarõlma durumlarõndaki benzerlik ve farklõlõklarõ sõralanabilir. 

Organizmanõn sağlõğõnõ südürebilmesi için, tõpkõ temel ihtiyaçlar gibi bir 
uyarõlma ihtiyacõnõn bulunduğu belirtilebilir. Öğretmen, görme, işitme, koku ve tad 
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alma gibi duyum ve algõ konularõnõ işlerken, fizyolojik-biyolojik açõklamalara, çok 
gerekli olmadõğõ sürece girmemelidir. Psikoloji dersinde bu konularõn biyolojide ele 
alõnmayan yönleri işlenmelidir. Örneğin, insan gözüne, dõş dünyadaki bir nesnenin 
imajõ iki boyutlu olarak düşer. Halbuki insan dõş dünyayõ üç boyutlu olarak 
algõlamaktadõr. Üç boyutlu algõda insan algõ sisteminin yararlandõğõ ipuçlarõnõn neler 
olduğu tartõşabilir (derinlik ipuçlarõ). Aynõ şekilde, öğrenci, kulağa gelen ses 
dalgalarõnõn, rastgele sesler olarak değil, anlamlõ sözcükler, cümleler olarak nasõl 
algõlandõğõnõn anlaşõlmasõ üzerinde düşündürülebilir. 

Zaman ve mekan algõsõnõn ne olduğu konusunda tartõşma açmak için uzun 
süre bir hücrede dõş çevre ile ilişkileri kesilerek kapatõlmõş bir kişinin neler 
hissedebileceği sorularak başlanabilir. İnsan zihninin kendisine gelen uyaranlarõ 
yorumlama ihtiyacõndan sözedelirek buna örnekler verilebilir. (bu konuda en çarpõcõ 
örnekler Gestalt ilkelerinin anlatõlmasõ sõrasõnda verilebilir.) Görme algõsõna ek 
olarak, işitme algõsõnda da farklõ biçimlerde kaydedilmiş ritmlerden veya 
melodilerden örnekler kullanabilir. Öğretmenin kendi olanaklarõyla hazõrlamasõ zor 
olan malzemeyi ders kitabõndan veya okul idaresinden sağlamasõ uygun olacaktõr. 
Öğretmen, �algõda seçicilik� konusunu ele aldõğõnda, bunun normal bir algõ süreci 
olduğunu belirterek başlayabilir, günlük yaşamdan örnekler verebilir. Seçicilik, algõ 
sisteminin etkili ve ekonomik işlemesini sağlayan bir özelliktir. Ancak, özel 
durumlarda da yanõlmalara yol açabilir. Örneğin görgü şahitleri, olaylarõ, kendi 
yorumlarõnõ ve beklentilerini de katarak hatõrlamaktadõrlar. 

Terimler 
duyum organizma 
çevre algõ 
doğum öncesi çevre fizik çevre 
sosyal çevre uyarõcõ 
tepki duyum eşiği 
alõşma/duyarsõzlaşma aşõrõ/yetersiz uyarõlma 
görme algõsõ õşõk/renk algõsõ 
õşõk dalgasõ retina 
çubuksu hücreler konik hücreler 
renk körlüğü õşõğa uyum 
karanlõğa uyum işitme 
ses dalgasõ frekans 
frekans tizlik 
deri, epiderm koku alma 
tat alma algõsal süreklilik 
benzerlik ilkesi yakõnlõk ilkesi 
tamamlama ilkesi algõsal set (kurulum, hazõrlõk) 
dikkat seçici dikkat 
bölünmüş dikkat (dikkati bölme) sinema illüzyonu 
organ duyumlarõ dürtü, güdü, güdülenme 
DEĞERLENDİRME 
1. Duyum ve algõ arasõndaki ilişkiyi ve farkõ belirtiniz. 
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2. Her uyarõcõ organizmayõ etkiler mi? Niçin? Açõklayõnõz? 
3. Aşõrõ uyarõlma organizma için zararlõ mõdõr? Niçin? 
4. Yetersiz uyarõlma organizma için zararlõ mõdõr? Niçin? 
5.  Koklama ve tatma duyumu arasõnda nasõl bir ilişki söz konusudur? 
6. Zaman algõsõnõ belirleyen etkenler nelerdir? 
7. Üç boyutlu olarak algõlamak nasõl gerçekleşmektedir? 
8. Algõ, dikkat ve bellek arasõndaki ilişkiyi belirtiniz. 
9. Algõda seçiciliği etkileyen faktörleri açõklayõnõz. 
10. Algõda örgütlenmeyi örnekler vererek açõklayõnõz? 
11. Fizyolojik güdüler niçin sosyal ve psikolojik güdülerden önce gelir? 
Ünite III. ÖĞRENME, DÜŞÜNME, BELLEK 
1. ÖĞRENME 
 
a. Öğrenmenin tanõmõ 
b. Öğrenme türleri ve süreçleri 
 (1) klasik koşullanma yoluyla öğrenme (birleştirerek, bağ kurarak 

öğrenme) 
  (a) bağ kurma 
  (b) klasik koşullanmanõn uygulamalarõ (fobilerin öğrenilmesi, 

fobilerin tedavisinde klasik koşullanma) 
 (2) edimsel (araçlõ) koşullanma 
(a) olumlu pekiştirme (zamanlama, süreklilik, bireysel farklõlõklar, 

birincil/ikincil pekiştiriciler, pekiştiricilerin programlanmasõ) 
  (b) biçimlendirme 
  (c) olumsuz pekiştirme (kaçma, kaçõnma, cezalandõrma) 
  (d) gündelik hayatta edimsel koşullanma örnekleri 
 (3) klasik ve edimsel koşullanmanõn karşõlaştõrõlmasõ 
  (a) Öğrenme süreçleri 
  (b) uyarõcõ genellemesi 
  (c) uyarõcõ ayrõştõrmasõ 
  (d) sönme/kendiliğinden geri gelme 
 (4) Model alarak öğrenme (Gözleyerek öğrenme) 
  (a) modelin benzerliği 
  (b) modelin önemi 
  (c) model alarak öğrenmede pekiştirme süreci 
 (5) Bilişsel öğrenme 
  (a) içgörü deneyleri (sezgisel öğrenme) 
  (b) soyut kavramlarõn öğrenilmesi 
  (c) motor öğrenme 
 (6) Öğrenmede biyolojik faktörler 
  (a) öğrenme ve olgunlaşma, zeka ve yaş 



 

 882 

 (7) Öğrenme araştõrmalarõnõn sonuçlanrõndan nerelerede 
yararlanõlmaktadõr? 

 8) Ders çalõşma alõşkanlõklarõ ve öğrenme 
Amaç 22. Öğrenmenin mahiyetini ve hayattaki önemini kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
1. Öğrenmenin tanõmõnõ bilme, söyleme, yazma. 
2. Öğrenmenin hayatõmõzdaki rolünü tanõma 
3. Öğrenmenin kaynaklarõnõ bilme. 
4. Her davranõş değişikliğinin öğrenme olmadõğõnõ kavrama. 
5. Öğrenmenin sosyalleşmeyle ilişkisini tanõma. 
6. Öğrenmede duyu organlarõnõn önemini kavrama. 
Amaç 23. Koşullanma yoluyla öğrenme bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Koşullanma yoluyla öğrenmeyi tanõmlama. 
2. Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi açõklama. 
3. Uyarõcõ genellemesini anlatma. 
4. Koşullanmanõn sönmesini açõklama. 
5. Tutumlarõn koşullanmasõnõ örnekle belirtme. 
6. Edimsal koşullanmayõ deney örneğiyle açõklama. 
7. Klasik ve edimsel koşullanma arasõndaki farklarõ belirtme. 
8. Edimsel koşullanmada ayõrdetmeyi öğrenmenin önemini belirtme. 
9. Gündelik hayattan örneklerde, tutumlarda, davranõş terapilerinde, batõl 

itikatlar ve yanlõş inançlarõn sürmesinde edimsel koşullanmanõn rolünü kavrama. 
10. Kaçõnma şartlanmasõnõ kavrama. 

            Amaç 24. Model alarak öğrenmeyi kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
1. Model alarak öğrenmeyi tanõmlama. 
2. Model alarak öğrenmeyi örnek vererek açõklama. 
3. Model alarak öğrenmenin sosyalleşmedeki önemini belirtme. 
4. Model alarak öğrenmede pekiştirmenin, klasik ve edimsel koşullanmadakõ 

pekiştirmeden farklarõnõ sõralayabilme. 
Amaç 25. Motor öğrenme bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Motor öğrenmeyi deney örnekleriyle açõklama. 
2. Motor öğrenmede pekiştirmenin önemini belirtme. 
3. Motor öğrenmede zamanlama ve şekillendirmenin önemini kavrama. 
4. Motor öğrenmenin çevre şartlarõyla ilişkisini belirtme. 
Amaç 26. Bilişsel öğrenme bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Bilişsel öğrenmeyi örnekle açõklama. 
2. Yer öğrenmeyi, anlam değiştirmeyi açõklama. 
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3. Bilişsel öğrenmenin insan öğrenmesindeki rolünü açõklama. 
4. Taklit ve örnek almanõn rolünü belirtme. 
5. Kavrama yoluyla öğrenmeyi örnekle açõklama. 
Amaç 27. Öğrenme yeteneği bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Öğretmenin olgunlaşma ile ilişkisini açõklama. 
2. Öğrenmede zekanõn rolünü açõklama. 
3. Öğrenmede yaşõn rolünü açõklama. 
4. Genel uyarõlmõşlõk hali ve kaygõnõn öğrenmeye etkisini belirtme. 
5. Uyarõcõ ve davranõmlar arasõndaki benzerliğin öğrenmeye etkisini 

açõklama. 
6. Öğrenmede transferin rolünü açõklama. 
Amaç 28. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri kavrama. 
Davranõşlar : 
1. Öğrenmeye hazõr oluşun etkisini söyleme, yazma. 
2. Öğrenme ve motivasyon ilişkisini açõklama. 
3. Öğrenmede kullanõlan teknikleri sõralama. 
 a) aralõklõ ve toplu öğrenme 
 b) parça ve bütün öğrenme 
 c) okuma ya da anlatma 
 d) öğrenmede egzersiz 
 e) öğrenmede sonuçlarõn bilinmesi 
 f) öğrenme sonu faaliyetleri 
 g) öğrenmede yardõm 
4. Öğrenme tekniklerinin kendisine uygun olanlarõnõ seçme 
5. Programlõ öğrenmenin önemini belirtme (programlõ öğrenme, bilgisayarla 

öğrenme) 
6. Öğrenme tekniklerinin daha iyi öğrenmeye etkisini belirtme 
 a) algõsal ayõrdedebilirlik 
 b) çağrõşõmsal anlam 
 c) kavramsal benzerlik 
İŞLENİŞ: 
Öğrenme konusu, psikolojideki temel araştõrmalarõn ve bu araştõrmalarõn 

sonuçlarõnõ uygulamanõn en kolay ele alõnacağõ konulardan biridir. Öğrenme 
konusundaki çalõşmalar pek çok alanda geniş uygulama imkanlarõ bulmaktadõr. 

Lisede psikoloji dersi alanlarõn çoğu, daha sonraki yõllarda sadece Pavlov�un 
köpeğini veya Skinner�in güvercinini hatõrlamaktadõrlar. Bu durum, öğrenme 
konusunu yeterince �öğretemediğimizi� düşündürmektedir. 

Bu bölümde, öğrenmenin temel süreçleriyle birlikte, öğrenme konusundaki 
bilgilere dayalõ uygulamalar ele alõnmalõdõr. Öğrenme hakkõndaki bilgilerin �insana 
bakõş açõsõnõ� nasõl etkilediği gösterilmelidir. Örneğin insanõn �normal� ve �anormal� 
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olarak nitelendirilen davranõşlarõnõn öğrenme yoluyla kazanõldõğõnõ ve bunlarõn 
değişmesinin de yine öğrenmeye bağlõ olduğu anlatõlabilir. 

Konunun işlenişi sõrasõnda, daha önce işlenen ve daha sonra işlenecek 
konulara göndermeler yapõlabilir. �Davranõşçõ yaklaşõm�õn öğrenme konusunu neden 
temele aldõğõ kõsaca açõklanabilir. Kişilik, ruh sağlõğõ, terapiler, eğitim alanlarõnda 
öğrenme konusunun tekrar karşõmõza çõkacağõ belirtilebilir. Örneğin, fobilerin 
tedavisinde klasik koşullanma ve model alarak öğrenme ilkelerinden geniş ölçüde 
yararlanõlmaktadõr. Aynõ şekilde, depresyon tedavisinde bilişsel öğrenme 
konusundaki bilgilerimizden yararlanõlmaktadõr. 

�Bağ kurma� (association) ilkesi özellikle vurgğulanmalõ ve organizmanõn 
çeşitli öğrenme biçimlerinde bu yatkõnlõktan nasõl yararlandõğõna örnekler 
verilmelidir. 

Öğrenilmiş duygusal tepkilerde ve sosyalleşmede öğrenmenin rolüne 
değinilebilir. 

Öğrenme her zaman iyi ve doğru şeyleri kazanmayõ sağlamaz. Yanlõş 
davranõşlar da öğrenilebilir. Bunlarõ düzeltmenin yolu da yine öğrenmedir. 

Öğrenme ile bellek arasõndaki yakõn ilişkiye dikkat çekilmelidir. 
�Birşey yapmamayõ �öğrenmenin de mümkün olduğu belirtilmeli ve 

öğrenilmiş çaresizlik kavramõ açõklanmalõdõr. 
Model olarak (gözleyerek) öğrenmenin insanõn sosyalleşmesinde ve günlük 

yaşantõda ne kadar önemli olduğu örneklerle anlatõlmalõdõr. Bu örnekler arasõnda 
televizyonda izlenen şiddet içeren filmlerin etkisinden söz edilebilir. 

Terimler 
öğrenme biçimlendirme 
koşullanmamõş uyarõcõ olumsuz pekiştirici 
koşullanmõş uyarõcõ kaçma koşullamasõ 
koşullanmamõş tepki kaçõnma koşullamasõ 
klasik koşullanma öğrenilmiş çaresizlik 
edimsel koşullanma ceza 
olumlu pekiştirici uyarõcõ genellemesi 
birincil pekiştirici  sönme 
ikincil pekiştirici kendiliğinden geri gelme 
 sabit oranlõ pekiştirme içgörü 
değişken oranlõ pekiştirme model alma 
sabit aralõklõ pekiştirme dolaylõ pekiştirme 
değişken aralõklõ pekiştirme dolaylõ cezalandõrma 
gözlem yoluyla öğrenme  
DEĞERLENDİRME : 
1. Öğrenilmiş davranõşlara örnekler veriniz. 
2. Öğrenmenin olgunlaşma ile ilişkisini örnekle açõklayõnõz. 
3. Öğrenmenin sosyalleşme ile ilişkisini örnekle açõklayõnõz. 
4. Davranõşcõ yaklaşõmõn öğrenme anlayõşõnõ belirtiniz. 
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5. Öğrenilmiş çaresizliğe örnekler veriniz. 
6. Yeni bilgilerin kazanõlmasõnda eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar 

kazanmasõnõ örneklerle açõklayõnõz. 
7. Model alarak öğrenmeyi, örnekle açõklayõnõz. 
8. �Süten ağzõ yanan yoğurdu üfleyerek yer� atasözünü öğrenme açõsõndan 

değerlendiriniz. 
2. BELLEK VE BELLEK SÜREÇLERİ 
a. Belleğin tanõmõ ve türleri 
 (1) duyum belleği, özellikleri, sõnõrlarõ 
 (2) kõsa süreli bellek 
  (a) özellikleri, sõnõrlarõ 
  (b) tekrarlama ve gruplama 
 (3) uzun süreli bellek 
  (a) özellikleri, sõnõrlarõ, mekanizmalarõ 
  (b) uzun süreli bellekte bilgi örgütleme ilkeleri (anlam 

ilişkileri, kavramlar, çağrõşõm ilişkileri) 
b. Belleğin temel işlevleri 
 (1) kodlama (belleğe giren bilginin kodlanmasõ) 
 (2) saklama (depolama, bilginin uzun süreli bellekte saklanmasõ) 
 (3) çağõrma (hatõrlama) 
c. Hatõrlama ve tanõma 
d. unutma ve nedenleri 
e. Bellek güçlendirici yöntemler 
f. Bellek üzerindeki araştõrma sonuçlarõnõn günlük yaşamda kullanõlmasõ 

(daha iyi öğrenme ve hatõrlama) 
Amaç 29. �Bellek, hatõrlama, tanõma, unutma� terimleri bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Bellek terimini tanõmlama 
2. Kõsa ve uzun süreli bellek tanõmlarõnõ açõklama. 
3. Hatõrlama ve tanõma terimlerini tanõmlama ve örnekle açõklama. 
4. Hatõralarõn kazõnõlmasõ, saklanmasõ ve çağrõlmasõnõ (retrieval), örneklerle 

söyleme yazma. 
5. Hatõralarõn kazanõlmasõ ve saklanmasõnda zihinsel, duygusal, sosyal 

etmenlerin rolünü kavrama. 
6. Bellek ve çağrõşõm arasõndaki ilişkiyi açõklama. 
7. Kodlama, saklama, çağõrma kavramlarõnõ tanõmlama. 
8. Unutma teriminin tanõmõnõ söyleme, yazma 
9. Unutma çeşitlerini ayõrdetme. 
10. Öğrenme, hatõrlama, algõ, unutma arasõndaki ilişkiyi kavrama. 
11 Aralõklõ tekrar ederek ders çalõşmanõn önemini kavrama. 
Amaç 30. Alõşkanlõk ve bellek eğitimi bilgisi. 
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Davranõşlar : 
1. Bellek ve alõşkanlõk arasõndaki ilişkiyi kavrama. 
2. Öğrenilenlerin daha uzun süre bellekte kalmasõnõ sağlayan faktörleri 

sõralama. 
İŞLENİŞ : 
Öğretmen, insan zihninin �bilgi saklayabilme� özelliğinin önemini belirterek 

başlayabilir. Eğer, öğrenilenler hemen unutulsaydõ ve daha sonra kullanõlacak hiçbir 
iz kalmasaydõ, bu durumun kişinin gelişmesini imkansõz hale getireceğini belirtebilir. 

Bilgi saklamanõn birkaç türü olduğu açõklanabilir. Bunlara örnek olarak 
duyum belleği (duyu organlarõnda, özellikle göz ve kulakta õşõk ve sesin meydana 
getirdiği dõş uyaranlarõn çok kõsa bir süre tutulabildiği) verilebilir. Bunun ikinci bir 
uyaran gelmediği takdlirde gözde 199 ms, kulakta ise çok daha uzun, yaklaşõk 100 
ms. olarak tutulabildiğinin saptandõğõ belirtilebilir. Kulakta daha uzun olmasõnõn ise 
insanlarõ dili konuşma ve anlamasõnõ mümkün kõldõğõ belirtilebilir. Aynõ şekilde, 
gözde daha kõsa olmasõnõn da çevreye uyumu kolaylaştõrõcõ bir değeri olduğu 
açõklanabilir. 

Bilginin daha sonra �kõsa süreli bellek� adõ verilen bir saklama biçiminde 
tutulabildiği tekrarlanabilir. Buna örnek olarak duyduğumuz bir telefon numarasõnõ 
telefonu çevirinceye kadar aklõmõzda tutup, işimiz bitikten sonra unutmamõz, yeni bir 
sözcüğü, yeni tanõştõğõmõz bir kişinin adõnõ sonra unutmamõz verilebilir. Kõsa süreli 
belleğin zaman sõnõrlarõ (yaklaşõk olarak en çok 30 saniye olduğu) tekrarlanabilir. 
Kõsa süreli bellekte bilginin kalabilmesi için tekrarlanmasõ gerektiği ve 
tekrarlandõkça da bilgi içindeki düzenliliklerin daha kolay görülebildiği söylenebilir. 
11 54 78 veya 115 478 olarak hazõrlamanõn bazen daha kolay oludğu belirtilebilir. 
Kõsa süreli bellekte zaman sõnõrõnõ aşmak için �tekrarlama� yöntemini kullandõğõmõz, 
bilgi miktarõ yönünden olan sõnõrlamayõ aşmak için de gruplama yöntemini 
kullandõğõmõz belirtilebilir. Kõsa süreli belleğin bilgi birimleri yönünden de bir 
sõnõrlamasõ vardõr, 5-7 birim arasõnda bilgi tutabildiği ortaya çõkarõlmõştõr, yeni 
karşõlaşõlan ve çok tanõdõk olunmayan bilgi türleri için bu sõnõrõn 7 birim olduğu ve 5-
9 birim arasõnda değişebildiği kabul edilmektedir. Öğrenciler bu konuda deney 
yapabilirler ve kendilerine rastgele seçilmiş sözcük listelerinden sözcükler 
okunabilir. Okuma bitikten sonra da aynõ sõrada veya kendi istedikleri sõrada 
tekrarlamalarõ istenebilir. Böylece hem kõsa süreli bellek hem de sõralõ bellek ile 
serbest hatõrlama arasõndaki farka da örnek verilmiş olabilir. 

Uzun süreli belleğin ne olduğu ve bu bellekteki bilgilerin her zaman orada 
kaldõğõnõn kabul edildiği anlatõlabilir. Buraya giren bilginin anlam ilişkileri yönünden 
örgütlenmiş bilgi olduğu ve rastgele sõrada durmadõğõ belirtilebilir. Öğrencilerden şu 
sözcükleri duyduklarõnda hatõrladõklarõ ilk sözcükleri yazmalarõ istenebilir. (büyük, 
uzun, soğuk, altõnda). Bu sözcüklere cevap olarak hatõrlayacaklarõ sözcüklerin çoğu, 
bu sözcüklerin karşõt anlamõnõ taşõyan sözcükler olacaktõr. Birçok dilde de bu tür 
hatõrlamalarõn olduğu ve bunun bilginin bellekte örgütlenişi yüzünden ortaya çõkan 
bir durum olduğu anlatõlabilir. Eğer bazõ öğrenciler, yukarõdaki sözcüklerden birinde, 
örneğin �uzun� dendiğinde karşõt anlamõnõ değil normal olduğu ve bellekte 
nesnelerin özellikleri yönünden bir başka ve önemli gruplamaya (uzun olan nesneler 
gruplamasõna) örnek olduğu belirtilebilir. Uzun süreli bellekteki bu çağrõşõm 
ilişkilerinin rastgele olmadõğõ ve çok kesin düzenlilikler taşõdõğõnõn ortaya çõkarõldõğõ 
vurgulanabilir. 



 

 887 

Sõralõ hazõrlama eğrisinin ne olduğunu ve sõralõ hatõrlamanõn, özelilkle 7 
maddeden daha çok maddesi bulunan listelerde hissedtilir derecede zorlaştõğõ (serbest 
sõra ile hatõrlamaya kõyasla) anlatõlmalõ, mümkünse sõnõfta yapõlacak basit deneylerle 
sõralõ hatõrlama eğrisi tahtaya çizilmelidir. 

Belleğin her düzeyi için bilgi kaybõna �unutma� dendiği belirtilmelidir. 
Günlük hayatta �unutma� sözçüğü, daha çok, kõsa ve uzun süreli bellekten bilgi 
kaybõ anlamõnda kullanõlmaktadtõr. Kõsa süreli bellekten bilgi kaybõ, gerçekte bir 
daha geri gelmeyen hatõrlanamayan bilgi kaybõdõr. Örneğin, yeni duyduğumuz bir 
telefon numarõsõn öğrenemezsek, uzun süreli belleğe aktaramazsak, bir daha 
hatõrlamamõz mümkün değildir. Öğrenme, günlük hayatta en sõk kullanõldõğõ 
anlamõnda uzun süreli belleğe bilgi aktarmak demektir. �Unutma� dendiğinde ise, 
henüz öğrenmemiş olduğumuz ve kõsa süreli bellekte bulunan yeni bilgilerin bir daha 
hatõrlanamayacak biçimde kaybõ anlaşõldõğõ gibi, uzun süreli bellekten bilgiyi bulup 
çõkaramama da anlatõlmak istenir. 

Uzun süreli bellekte bilgi yok olmaz, sadece hatõrlama, bulup çõkarma 
güçlükleri yaşanõr. Bu yüzden �unutma� ile �hatõrlayamama� anlamlarõnõn (günlük 
konuşmalarda yapõlmasa bile) bilimsel çalõşmalarda birbirine karõştõrõlmamasõ 
gerektiği vurgulanmalõdõr. 

Unutmayõ kolaylaştõran ve zorlaştõran etmenler, aynõ zamanda etkili öğrenme 
yöntemlerinin de tanõnmasõ demektir. İleriye ve geriye doğru ket vurma, karõştõrma 
ve kullanõlmamaktan doğan çağõrma güçlükleri, �unutmanõn� nedenleri arasõnda 
sayõlmalõdõr. 

Bellek hakkõndaki temel araştõrma bilgilerinin birçok uygulamaya da katkõda 
bulunduğu belirtilebilir. Bunlar arasõnda belleği güçlendirici yöntemlerden söz 
edilebilir. (benzerlikler kurma, mekan ilişkilerinden yararlanarak göz önünde 
canlandõrma, öğrenilen maddelere hareket ve görüntü ekleme vb.) 

Beyinde belleğin bölümleriyle, kõsa ve uzun süreli bellekle yakõndan ilişkili 
olduğu sanõlan bölgeler bulunmuştur. Ancak insan beyni bilgileri tek bir noktada 
veya merkezde değil, beynin geniş bir alanõnda saklamaktadõr. kõsa ve uzun süreli 
belleğin temelinde hücresel faaliyet bulunduğu bilinmektedir. Bir deneyde, farelere 
yeni bir labirent içinde yol bulmalarõ öğretlimşitir. Öğrenmenin hemen arkasõndan, 
farelerin beyninine ilk 30 saniye içinde elektrik şoku uygulanõrsa, öğrendiklerini 
tamamen unuttuklarõ görülmüştür. Halbuki bu şok daha geç uygulanõrsa, bilgilerinde 
bir kayõp olmadõğõ ortaya çõkarõlmõştlõr. İnsanlarda da öğrenmeden sonra dinlenme ve 
uyumanõn yararlõ etkileri olduğu bilinmektedir. Öğrenilen konularõn beyinde yeniden 
örgütlenmesi ve sağlamlaşmasõ için zamana ihtiyaç bulunduğu bilinmektedir. 
Karmaşõk konularõn (örneğin lise derslerinin büyük çoğunluğu bu gruba girer) çok 
kõsa süre içinde öğrenilmeye çalõşõlmasõ, bu yüzden bellek hakkõnda bilinenler 
açõsõndan da uygun değildir. 

Belleğe giren bilgiyi kodlama, saklama ve gerektiğinde bellekten geri 
çağõrma işlemleri otomatik ve aktif (katõlõmlõ) süreçler olarak görülmelidir. Kişi 
gördüğü veya duyduğu şeyleri belleğe kodlamak istemese bile bu bilgiler otomatik 
olarak kodlanõr. Örneğin, görülen nesnelerin adõ, otomatik olarak aktif hale gelir. 
(çağrõşõm ilişkileri yoluyla). Fakat, dikkatimizi yönlendirerek ve gelen bilgiyi daha 
sonra hatõrlamamõz gerektiğini düşünerek dinlersek (veya incelersek) bir takõm ek 
kodlamalar yaparõz ve bu bilgi ileride daha kolay hazõrlanacak biçime sokulur. Etkili 
ders çalõşma yollarõndan biri de, kişinin öğrenme sõrasõnda, ileride bilgiyi nasõl 
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hatõrlayacağõnõ ve bilgiledik hangi noktalarõn kendisi için özel güçlük yaratacağõnõ 
önceden kestirebilmesi, bunun için gerekli önlemleri almasõdõr. 

İnsanõn uzun süreli belleğinde bulunan ve miktar olarak sõnõrsõz olduğu kabul 
edilen bilginin, miktarõndan çok, örgütleniş biçimi dikkati çekmektedir. İnsan zihni 
bu kadar çok bilgiyi, rastgele değil çok yönlü örgütlenmiş olarak saklõyor ve çok kõsa 
zamanda da (genellikle milisaniyeler içinde) bu bilgiye ulaşabiliyor. Bilgisayarõ bu 
şekilde programlayabilmek için de insan zihninin bilgi örgütleme ilkelerini bilmek 
gerekiyor. Bu yüzden, bellek ve zihinsel süreçler üzerindeki araştõrmalar çağõmõzda 
büyük ilgi çekmektedir. 

Terimler 
bellek duyum belleği 
kõsa süreli bellek uzun süreli bellek 
tekrarlama akustik bilgi 
 gruplama  bilgi birimi sõnõrõ 
zaman sõnõrõ anlam ilişkileri 
anlam ağlarõ çağrõşõm ilişkileri 
otomatik süreçler gelen bilgiyi kodlama 
kontrollü süreçler çağõrma, tekrar çağõrma 
bellek stratejisi işlem belleği 
benzeştirme (bilgisayar) ana bellek 
DEĞERLENDİRME : 
1. Kõsa süreli bellekte zaman ve bilgi birimi sõnõrlamalarõnõ aşmak için hangi 

yöntemler kullanõlmaktadõr, örnek vererek açõklayõnõz. 
2. �Unutmak� ile �hazlõrlayamamak� arasõndaki farklarõ tartõşõnõz. 
3. Bilginin uzun süreli bellekte tutulmasõ (saklanmasõ) sõrasõnda en belirgin 

olarak kullanõlan örgütleme ilkesin nedir, örnekler vererek açõklayõnõz. 
4. Gelen bilgiyi kodlama nedir? 
5. Bilgisayarlarõ insan zihnine benzer biçimde çalõşõr hale getirmek için, insan 

zihninin en çok hangi özellliği taklit edilmeğe ve anlaşõlmağa çalõşõlmaktadõr? 
3. DÜŞÜNME, PROBLEM ÇÖZME, DİL 
a. Düşünmenin tanõmõ 
b. Düşünmenin temel birimleri (sembol, imge) 
 (1) basit ve karmaşõk kavramlar 
 (2) kavram oluşturma, yeni kavramlarõn öğrenilmesi 
c. Problem çözme : bilgilerin amaçlara ulaşmak için kullanõlmasõ 
 (1) problem çözmedeki bilişsel işlemler 
  (a) problemin ne olduğunu belirlemek 
  (b) problemin parçalarõnõn anlaşõlmasõ 
  (c) çeşitli çözümlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi 
(2) kesin çözüme götürücü yöntemler ve kestirme işlemler 
(3) yaratõcõ problem çözme (alõşõlmõş kalõplarla düşünme ve farklõ düşünme) 
  (a) yaratõcõ kişilerin özellikleri 
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  (b) yaratõcõ düşünmeyi engelleyen faktörler 
   (1) duygusal engeller 
   (2) kültürel engeller 
   (3) geçmiş deneyimlerin etkisi 
   (4) algõsal engeller 
d. Dil : Sembolik iletişim 
 (1) dilin özellikleri 
 (2) dilin kazanõlmasõ (öğrenilmesi) 
 (3) hayvanlarda iletişim 
 (4) dil ile düşünme ilişkisi 
  (a) sessiz konuşma olarak düşünme 
  (b) dilin düşünme üstündeki etkileri 
 (5) dilin anlaşõlmasõ 
Amaç 31. Düşünme süreci bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Düşünmenin ne olduğunu tanõmlama ve temel birimlerini belirtme 
2. Düşünme tanõmõnda geçen terimleri açõklama (dil, sembol) 
3. Basit kavramlar, karmaşõk kavramlar doğal kavramlar arasõndaki 

farklõlõklarõ belirtem. 
4. Kavramlarõn nasõl öğrenildiğini açõklama. 
Amaç 32. Düşünme süreci aşamalarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. �imge�nin tanõmõnõ söyleme, yazma. 
2. İçsel konuşma ve hareketi söyleme yazma. 
3. Kavramsal düşünmeyi söyleme, yazma. 
4. Sözel düşünmeyi söyleme, yazma. 
5. Düşünme sürecindeki aşamalarõ ayõrdetme. 
Amaç 33. Problem çözme bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Problem çözmeyi tanõmlama. 
2. Problem çözme aşamalarõnõ kavrama. 
 a) hazõrlõk aşamasõnõ tanõma 
 b) kuluçka aşamasõnõ tanõma 
 c) aydõnlanma aşamasõnõ tanõma 
 d) değerlendirme ve düzeltme aşamasõnõ tanõma 
3. Yaratõcõ problem çözmenin neye bağlõ olduğunu belirtme 
Amaç 34. Problem çözmede bireysel etkenleri kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
1. Zeka ve problem çözme arasõndaki ilişkiyi kavrama. 
2. Güdülenme ve problem çözme arasõndaki ilişkiyi kavrama. 
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3. Kurulum (set) ve alõşkanlõk ile problem çözme arasõndaki ilişkiyi kavrama. 
4. �İşleve takõlma�nõn, (tek işlev düşünme �functional fixity�) problem 

çözmeyi engellemesine örnek verebilir. 
Amaç 35. Yaratõcõ düşünmeyi kavrama bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Yaratõcõ kişilere örnekler vererek yaratõcõlõk özelliklerini belirleme. 
2. Yaratõcõ düşünmeyi engelleyen faktörleri sõralama. 
3. Yaratõcõ düşünmeyi engelleyen aktörlere örnekler verme. 
Amaç 36. Dilin düşünme açõsõndan önemini kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
1. Dil ve sembolleri tanõma. 
2. Dilin özelliklerini söyleme yazma. 
3. Dilin ne olduğunu, nasõl bir yapõsõ olduğunu özetleme (ses, sözdizimi, 

anlam ve kullanõm ilişkileri) 
4. İletişim aracõ olarak dilin önemini anlama. 
5. Çocuklarõn ana dillerini öğrenirken hangi aşamalardan geçtiklerini 

belirtme. 
6. Dil ve düşünme arasõndaki etkileşimi tanõmlama. 
İŞLENİŞ : 
Bu konu işlenirken öğrencilere, kendi düşünme ve problem çözme süreçlerini 

inceleme fõrsatõ verilebilir. Bu amaçla sõnõf ortamõnda kolayca başvurulabilecek bazõ 
oyunlardan ve problem örneklerinden yararlanõlabilir. Örneğin, �aklõmda ne 
tutuyorum?�, �nesi var�, �bu hangi meslek?�, gibi oyunlarõn ortak noktasõ, bir 
başlangõç hipotezini yeni bilgiler õşõğõnda adõm adõm geliştirmektir. Bu sõrada 
zihinsel olarak, kavram sõnõflarõnõn nasõl kullanõldõğõ gösterilebilir. Bu sõrada zihinsel 
olarak, kavram sõnõflarõnõn nasõl kullanõldõğõ gösterilebilir. Doğru cevabõ bulmak için 
gereken bütün bilgileri elde etmeye çalõşan öğrencilerle, kestirme çözüm yollarõna 
başvuran öğrencilerin cevaplarõ ele alõnarak tartõşõlabilir. 

Problem çözmede zihinsel hazõrlõk halinin (kurulumun) yararlõ olduğu 
durumlara ve çözümü zorlaştõrabileceği durumlara örnekler verilerek bu kavram 
tartõşõlmalõdõr. Öğretmen bu konuda pek çok örnek bulabilir. Öğrenciler birçok 
matematik problemini, gerçekte çok basit bir yolla çözülebilecekleri halde, daha 
önceki zihinsel hazõrlõklarõ yüzünden çok daha uzun ve karmaşõk çözüm yollarõna 
başvurmaktadõrlar. 

İnsan zihni, nesneleri en belirgin işlevleriyle hazõrlama ve problem çözme 
durumunda bu işlevleri ön planda tutma eğilimindedir. Örneğin, �makas� deyince 
aklõmõza kesme işlemi gelir. Halbuki makas aynõ zamanda ağõrlõğõ olan bir nesnedir, 
bu yüzden başka birçok problemde, ağõrlõk gerektiren durumda araç olarak 
kullanõlabilir. Aynõ şekilde metal bir nesne olarak, gerektiğinde elektrik akõmõ 
geçiren bir araç da olabilir. Sivrilik, parlaklõk, açõlõp-kapanma gibi özellikleri, 
gerektiğinde başka problemlerin çözümünde gerekli olabilir. Yaratõcõ düşünmenin bir 
yönü de, nesneleri alõşõlmõş özelliklerinin dõşõnda ele alabilmektir. Tek işleve (veya 
tek çözüm yoluna) takõlõp kalmanõn günlük yaşamdaki problemleri çözme sõrasõnda 
da güçlükler yarattõğõ belirtilebilir. (Elini kaldõrmadan zarf çizmek, el kaldõrõlmadan 
9 noktanõn 4 çizgi ile birleştirilmesi gibi örneklerle konu açõklanabilir.) 
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Dil, bir iletişim ve düşünme aracõ olarak, problem çözmede de önemli rol 
oynayabilir. Problemi çözmek için, önce zihinde canlandõrmak, eldeki bilgilerin ne 
olduğunu ve ulaşõlmak istenilen sonucun ne olduğunu belirlemek gerekir. Problemin 
iyi ifade edilip ortaya konmasõ ve doğru anlaşõlmasõ, çözüm yollarõnõn bulunmasõnõ 
kolaylaştõrõr. 

Terimler 
zihin (biliş) kavram 
basit kavramlar karmaşõk kavramlar 
doğal kavramlar problem çözme 
iyi tanõmlanmõş problemler kötü tanõmlanmõş problemler 
alõşõlmõş kalõplarla düşünme yaratõcõ düşünme 
zihinsel kurulum (set, hazõrlõk) işleve takõlõp kalma 
tümevarõm yoluyla düşünme tümdengelim yoluyla düşünme 
kesin çözüme götürücü yol kestirme çözüm yollarõ 
dil semantik içerik 
dilsel görecelik dilsel determinizm 
DEĞERLENDİRME : 
1. Düşünme sürecinin aşamalarõnõ sõralayõnõz. 
2. Basit ve karmaşõk kavramlarõn farklõlõklarõnõ belirtiniz. 
3. Problem çözme nedir? Tanõmlayõnõz. 
4. Problem çözmede olumlu rolü olan bireysel etkenleri sõralayõnõz. 
5. Yaratõcõ düşünmeyi engelleyen faktörleri sõralayõnõz. 
6. Çocuklukta dil öğrenmek çok daha kolaydõr, yaş ilerledikçe zorlaşõr, 

neden? 
7. Dil ile düşünme ilişkisini açõklayõnõz. 
4. BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ 
a. Bilinç nedir? 
b. Normal bilinç durumlarõ 
 (1) bilince fizyolojik yaklaşõmlar 
 (2) zihin/beden sorunu 
 (3) nörofizyoloji 
 (4) lokalizasyon (beyinde işlevlerin özel yerleri var mõ) 
 (5) beyin dalgalarõnõn kaydedilmesi (EEG elektoansefalogram) 
c. Farklõ bilinç durumlarõ 
 (1) uyku ve rüyalar 
  (a) biyolojik saat, biyolojik ritm (bioritm) 
  (b) uykunun bilinen yapõsõ 
  (c)  REM (Hõzlõ Göz Hareketleri HGH) uykusu ve rüyalar 
  (d) rüyalarõn ve uykunun işlevleri 
  (e) uyku bozukluklarõ 
 (2) diğer bilinç durumlarõ 
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  (a) meditasyon 
  (b) hipnoz 
  (c)  bilinçli kontrolün sõnõrlarõ 
d. Beden işlevlerinin bilinç ve dikkat yoluyla kontrolü (biofeedback) 
 (1) beyin dalgalarõnõn kontrolü 
 (2) beden işlevlerinin ve iç organlarõn kontrolü (visceral control) 
 (3) klinik ve sağlõktaki uygulamalarõ 
Amaç 37. Normal bilinç durumu ile değişik bilinç durumlarõ ve aralarõndaki 

farklar bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Çeşitli bilinç durumlarõnõ sayma. 
2. Farklõ bilinç durumlarõnõn ne olduğunu söyleme-yazma. 
Amaç 38. Uykunun temel aşamalarõ, birbirlerine izleme sõralarõ ve özellikleri 

bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Uykunun temel aşamalarõnõ belirtme. 
2. Biyolojik saat, biyolojik ritm kavramlarõnõ açõklama. 
3. Uykuda birbirini izleyen dört aşamanõn yaklaşõk sürelerini ve özelliklerini 

belirtme. 
Amaç 39. REM uykusunun özellikleri, genel sağlõk, zihin işleyişi ve duygusal 

tepkilerle ilişkileri bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. REM uykusunun özelliklerini belirtme. 
2. REM uykusu ile rüya ilişkisini açõklama. 
Amaç 40. Rüyanõn niteliği bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Rüya ile öğrenme arasõndaki ilişkiyi belirtme. 
2. Rüya ile duygusal denge arasõndaki ilişkiyi belirtme. 
3. Uyku ve rüyanõn işlevlerini açõklama. 
Amaç 41. Bilinç yoluyla vücut işlevlerinin kontrol edilebileceği bilgisi 

(biofeedback) 
Davranõşlar : 
1. Bilincin vücut işlevlerine etkisini belirtme. 
2. Vücut işlevlerini kontrol etmenin günlük hayatta ve tõpta kullanõmõna 

örnekler verme. 
Amaç 42. Madde bağõmlõlõğõnõn psikolojik ve fizyolojik yönlerini 

ayõrdedebilme. 
Davranõşlar : 
1. Madde bağõmlõlõğõna yönelme nedenlerini söyleme, yazma. 
2. İlaç, alkol ve sigara bağõmlõlõğõnõn fizyolojik temellerini söyleme, yazma. 
3. Madde bağõmlõlõğõndan kurtulma yollarõnõ ve kurtulmayõ güçleştiren 

etmenleri söyleme, yazma. 
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İŞLENİŞ : 
Bu konuda ele alõnan alt başlõklar, bilimsel tartõşmalarõn dõşõna çõkmaya 

elverişlidir. Öğrenciler, kitle iletişim araçlarõndan edindikleri ve büyük çoğunluğu 
bilimsel gerçekleri yansõtmayan bilgilerle gelebilirler. Öğretmen, bu bölümde ele 
alõnan konularõn öğrencinin doğal olarak merakõnõ uyandõracağõnõ kabullenerek, 
tartõşmalarõ bilimsel çerçeveye oturtabilmelidir. 

Bilimin, her konuya bilimsel yöntemlerle yaklaştõğõ ve hiçbir konuyu 
araştõrmalar dõşõnda tutmak gibi bir ön yargõsõ olmadõğõ belirtilerek başlanabilir. 
Teknolojinin gelişmesiyle, daha önce somut olarak ve bilimsel olarak incelenemeyen  
konularõn artõk bazõ fizyolojik özelliklerini ele alabildiğimizi söyleyebilir. Örnek 
olarak da uykunun geçirdiği aşamalarõ anlayabilmenin ancak, kafatasõna yerleştirilen 
küçük elektrotlarla mümkün olduğu verilebilir. Beyin dalgalarõnõn ortaya 
çõkarõlmasõyla, bu dalgalar ve bunlarõn ilişkide bulunduğu fizyolojik durumlarõn 
ilişkisinin incelenebildiği anlatõlabilir (uyku, beyin tümörleri, sara (epilespi) 
hastalarõnõn incelenmesi, beyin işleyişindeki anormallikler vb). Bu konular örnek 
alõnarak uyku konusuna geçilebilir: 

Özellikle uykunun aşamalarõna, bu aşamalarõn herbirinin bilinen işlevlerine 
değinilmelidir. Bir kişinin hiç uyumadan ne kadar süreyle uyanõk kalabileceği 
üzerindeki deneylere, normal uyku süresinin ne kadar olduğuna, yaşa göre uyku 
ihtiyacõnõn nasõl değiştiğine, güneş õşõğõ hiç görülmeyen mağara, maden gibi yerlerde 
bedenin kendi programõna göre uyku devrelerini nasõl ayarlayabildiğine değinilebilir. 
REM sõrasõnda uyandõrõlan kişilerin neler anlattõklarõna, REM dönemlerinin azalmasõ 
veya çoğalmasõyla davranõşlar arasõndaki ilişkilere değinilebilir. Şu ana kadar 
yapõlmõş bütün bilimsel çalõşmalarda ortak olarak beliren nokta şudur: kişi yeni 
öğrendiği konularõ, rüya sõrasõnda beyne yeniden yerleştirmektedir. Uyku sõrasõnda 
beyin aktiftir ve kişinin gündelik sõkõntõlarõ ve beklentileri rüyalarõnda ortaya 
çõkmaktadõr. Rüya tabirleri tarzõndaki yaklaşõmlarõn bilimsel bir anlamõ ve önemi 
olmadõğõ, ancak bir kişinin rüyalarõnõ sürekli izlemekle, onun bilinç altõ korku, kaygõ 
v beklentileri hakkõnda ipuçlarõ elde edilebildiği söylenebilir. 

Öğretmen, öğrencilerden, bildikleri bazõ uyku bozukluklarõnõ sõralamalarõnõ 
isteyebilir. Bunlarõn nedenleri ve hangi yaşlarda ortaya çõktõklarõ kitapta ele alõndõğõ 
kadarõyla tartõşõlabilir. (uykuda yürüme, uykuda konuşma, nefessiz kalma, kabuslar, 
gece korkularõ ve birdenbire bastõran uyku nöbetleri -narkolepsi- konularõ 
öğrencilerin merak ettiği konular olabilir. Öğretmen bu uyku bozukluklarõnõn �uyku 
laboratuarlarõnda� incelendiğini ve Ülkemizde de Tõp Fakültelerinde bu tür 
laboratuarlarõn hizmet verdiğini belirtebilir.) 

Öğretmen, telkin hipnoz ve bilinçli kontrol konularõna geçmeden önce, bu 
etkilerin ortak mekanizmalarõndan biri olarak, insan beyninin kendi sinir hücreleri 
arasõnda mesaj iletici işlevi gören (nörotransmitter) maddelerden sözedebilir. 
Bunlarõn arasõnda en önemli ve çok sayõda kimyasal benzeri bulunan endorfin adõ 
verilen kimyasal maddelerin, sinir uçlarõ geçirgenliğinde etkili olduğunu ve bazõ 
durumlarda bu maddelerin ağrõ ve acõ etkisini azalttõğõnõ söyleyebilir. Kişinin, 
gevşeme ve rahatlama durumunda da bu maddeler daha fazla salgõlanmaktadõr. 
Hipnoz ve biyofeedback olaylarõnda mistik bir yan blunmadõğõ ve bunlarõn bilinen 
diğer telkin ve gevşeme yöntemlerinden pek farklõ olmadõğõ belirtilmelidir. 

Hipnoz, bir insanõn, diğer bir kişinin davranõş, duygu, düşünce ve algõlarõnõ 
kontrol etmesi olarak tanõmlanmalõdõr. Buradan hipnozun oluşmasõ için gerekli 
koşullara ve hipnozun sõnõrlarõna geçilmesinde yarar vardõr. Önemle vurgulanmasõ 



 

 894 

gereken konu, hipnotize edilmiş kişinin, hipnoz etkisi altõndayken başka bir kişi 
haline gelmediğidir. Hipnoz altõna girmenin temel koşulunun, kişinin kendi isteği ile 
telkine razõ olmasõ ve kendini karşõsõndaki kişinin etkisine bõrakmasõ olduğu 
belirtilmelidir. Hipnoz altõnda bu telkinlerin normalde görülenden daha ileri 
gidebildiği, ancak, kişiye, normal hayatta yaptõrõlamayacak şeylerin, hipnoz etkisi 
altõnda da hiçbir zaman yaptõrõlamayacağõ belirltilmelidir. Örneğin, hipnoz etkisi 
altõnda kişinin fiziksel gücünde değişiklik sağlanamaz, bellek ve zeka düzeyi 
değiştirilemez (hipnoz etkisi altõnda geçmişte hiç hatõrlayamadõğõ şeyleri hatõrladõğõnõ 
söyleyen kişilerin çoğunda bu hatõrlamanõn yanlõşlarla dolu olduğu ve telkini yapan 
kişiyi memnun etmek için yaratõldõğõ gösterilmektedir.) Kişinin motivasyonunda ve 
dikkatinde değişmeler sağlanabilir. Belli konularõn telkinle unutturulmasõ 
konusundaki gözlemler tartõşmalõdõr, fizyolojik düzeyde bellek izlerinin silindiğini 
gösteren kanõt yoktur. Hipnoz etkisi altõnda acõ duyumu azaltõlabilir, kişiler acõ 
duyumunu algõlayamayabilirler. Bu nedenle ilaç vererek uyuşturmanõn sakõncalõ 
olduğu durumlarda hipnoz etkisiyle tõbbi müdaheleler, ameliyatlar yapõlabilmektedir. 

İlaç ve made bağõmlõlõğõnõn psikolojik sorunlarõn çözümünde başvurulmamasõ 
gereken bir yol olduğu ve çünkü bu yöntemlerle hem kişinin kendi kontrol ve 
düşünce mekanizmalarõnõ geliştirmekten mahrum kaldõğõ hem de bu aldatõcõ etkinin 
kõsa zamanda fizyolojik haline dönüştüğü daha sonra kişi istese de kurtulmasõnda 
zorluklar çekeceği belirtilebilir. Öğrenciler bu konlarda sorular soracak olurlarsa, 
özellikle gençlik kitlesinin bu maddelerin pazarlamasõnõ yapan yasa dõşõ örgütlerin 
hedefi olduğu ve kendilerine bu konuda yaklaşõldõğõ zaman uyanõk bulunmalarõ 
teklin edilmelidir �Bir kez denemekle birşey olmaz,� �sonra bõrakõrõm� gibi akõl 
yürütmelerin çok tehlikeli olduğu, çünkü bazõ maddelerde fizyolojik bağõmlõlõğõn çok 
kõsa sürede yerleştiği belirtilmelidir. 

Terimler 
bilinç durumlarõ farklõ bilinç durumlarõ 
beden/zihin sorunu, ayrõmõ beynin plastikliği 
EEG  beyin dalgalarõ 
alfa dalgalarõ beta dalgalarõ 
duruma bağõmlõ öğrenme günlük biyolojik ritm 
teta dalgalarõ uykuya geçiş hali (hipnogogic) 
delta dalgalarõ REM (hõzlõ göz hareketleri) 
narkolepsi uykusuzluk 
karabasan (kabus) bilinçli beden kontrolü (biofeedback) 
meditasyon konsantrasyon (bilinci yoğunlaştõrma) 
hipnoz, telkin hipnoz sonrasõ telkin 
hipnoz sonrasõ unutma psikoaktif ilaçlar 
alkol bağõmlõlõğõ madde bağõmlõlõğõ 
uyarõcõ ilaçlar yatõştõrõcõ sakinleştirici ilaçlar 
ağrõ kesiciler anestezi (locak, genel anestezi) 
DEĞERLENDİRME : 
1. Bilinç nedir? Normal bilinç durumunu belirtiniz. 
2. Uykunun aşamalarõ nelerdir? 
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3. REM uykusu döneminin özellikleri nelerdir? 
4. REM uykusundan mahrum bõrakõlan kişilerde gözlenen davranõş 

problemleri, şikayetler nelerdir? 
5. Uyku ile öğrenme ilişkisi nedir? 
6. Bilinç yoluyla, bilinci yoğunlaştõrarak veya gevşeyerek kişi kendi iç 

organlarõnõn işleyişini kontrol edebilir mi, bu kontrolün sõnõrlarõ nedir? 
7. Madde bağõmlõlõğõ nedir, psikolojik ve fizyolojik bağõmlõlõk nedir? 
8. Uyku bozukluklarõ nelerdir? 
9. Hipnoz ve telkinin bedensel acõlarõn azaltmasõndaki temel etken nedir? 
ÜNİTE IV. ZEKA VE KİŞİLİK 
1. ZEKA VE ÖLÇÜLMESİ 
a. Zekânõn tanõmlanmasõ 
b. Zekâyõ açõklayõcõ kuramlar 
 (1) yapõsal kuramlar 
 (2) bilgi işlemleme kuramõ 
c. Zekânõn belirleyicileri 
 (1) kalõtõm/çevre tartõşmasõ 
 (2) kalõtsal etkiler 
 (3) çevresel etkiler 
 (4) zekâda, yaşa bağlõ olarak görülen değişmeler 
d. Zekânõn ölçülmesi 
 (1) zekâ testlerinin değerlendirilmesi 
  (a) norm, normal dağõlõm 
  (b) güvenirlik (güvenirlilik) 
  (c)  geçerlik (geçerlilik) 
  (d) iyi bir zeka testinin özellikleri 
 (2) zeka testlerinin oluşturulmasõ 
  (a) Stanford-Binet testi 
  (b) Wechsler ölçekleri 
  (c) yeni yaklaşõmlar 
 (3) zekâ testlerinni eleştirisi 
  (a) ahlaki, hukuki ve sosyal sorunlar 
  (b) �etiketleme� ve etkileri 
e. Zekâ yönünden özel gruplar 
 (1) zekâ geriliği 
 (2) üstün zekâ 
f. Özel yetenekler 
g. Zekâ ve yaratõcõ düşünme 
Amaç 43. Zekâ ile ilgili terimler bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Zekâyõ tanõmlama. 
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2. Zeka ile ilgili �kalõtõm, çevre, zeka testi� gibi terimleri tanõma. 
3. �Akõl, bellek, zeka� gibi terimleri ayõrdetme. 
4. Bellek, zeka, yaratõcõ düşünme ilişkisini kavrama. 
Amaç 44. Zekâyõ açõklayan kuramlar bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Zekâyõ açõklama güçlüğünün nedenlerini söyleme, yazma. 
2. Zekâyõ açõklayan kuramlarõn neler olduğunu belirtme. 
Amaç 45. Zekâ gelişimi ve zekâyõ etkileyen faktörler bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Zekâ üzerinde kalõtõmõn etkisini anlama 
2. Zekâ testlerinin türlerini tanõma. 
3. Zekâ bölümünü tanõmlama. 
4. Normal dağõlõm eğrisine göre zekâ bölümü dağõlõmõnõ yorumlama. 
5. Eğitim açõsõndan üstün ve geri zekâlõlõk durumlarõnõ değerlendirme. 
6. �Norm� kavramõnõ açõklayabilme, zeka testi içine giren maddelerin 

kültürden bağõmsõz olmadõklarõnõ farketme. 
7. İyi bir zekâ testinde bulunmasõ gereken özellikleri sõralayabilme. 
Amaç 7. Özel yetenekler bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Özel yeteneklere örnekler verme. 
2. Eğitimde özel yetenekleri geliştirmenin önemini kavrama. 
İŞLENİŞ: 
Bu bölüm, öğretmene, pratik sorunlara çözüm bulmak için ele alõnan bir 

konunun, bilimsel açõdan birçok eksiği bulunsa bile, uygulamalarõnõn nasõl bilimsel 
tutum içinde tutulabileceğini göstermek fõrsatõ sağlayabilir. 

Zekâ testlerinin ortaya çõkmasõ toplumsal bir ihtiyaca cevap vermek amacõnõ 
taşõmaktaydõ. Zorunlu ilköğretim yasasõ sonunda Fransa�da ilkokulu başaramayacak 
durumda olan zekâ özürlü çocuklarõn da okullara girmesi üzerine, bu çocuklarõ 
önceden tanõyabilmek ve özel okullara ayõrabilmek ihtiyacõ doğmuştur. Ancak, bu 
pratik sorun, bilimsel bilgiler ve yaklaşõmlar çerçevesinde çözülmeye çalõşõlmõş, bir 
yandan da bu alandaki teorik çalõşmalar hõzlanmõştõr. 

Zeka testleri bilimsel açõdan mükemmel testler değildir ve bir kişinin 
yeteneklerini ölçmek için psikolojide çok daha ayrõntõlõ ve kontrollü yöntemleri 
bulunmaktadõr. 

Zekâ bölümü, bir kişinin norm grubu (karşõlaştõrõldõğõ grup) içindeki yerini 
belirtir. Mutlak bir ölçüm gibi alõnmamalõdõr. Zekâ bölümü değişmez bir özelliği 
göstermez, testin güvenirliliine bağlõ olarak, aynõ kişi ikinci bir uygulamada bir sõnõr 
dahilinde daha düşük veya yüksek puan alabilir. Eğer farklõ bir norm grubu 
kullanõlõrsa, bu grup içindeki zeka bölümü puanõ (veya zeka yaşõ) değişik çõkabilir. 

Zekâ geriliği de toplumsal bir sorundur. Bu insanlarõn eğitilebilecekleri 
noktaya kadar iyi eğitilmeleri ve kendi başlarõna yaşayabilen, kendi ihtiyaçlarõnõ 
karşõlayabilen kişiler haline getirilmeleri toplum açõsõndan önemlidir. 

Aynõ şekilde, üstün zekâlõ bireylerin eğitiminden de toplumlarõn kazançlarõ 
büyüktür. Bu kişiler epotansiyellerini gerçekleştirme olanağõ sağlanmalõdõr. 
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Toplumun özel eğitim konusundaki duyarlõlõk derecesi, üstün yetenekleri olan veya 
zeka özürlü bireylerin eğitimine ayrõlan kaynaklarõn miktarõnõ belirlemektedir. 

Zekâ geriliği tanõsõ ancak ayrõntõlõ psikolojik, tõbbi muayene sonunda 
konabilir, tek bir testle zekâ geriliği tanõsõ konmasõ sakõncalõdõr. 

Zekâ testlerinden alõnan puanlara, testin verilme koşullarõ etki edebilir. Zekâ 
testlerini uygulayacak kişilerin, bu konuda çok iyi eğitilmiş olmalarõ gerekir. Test 
sonuçlarõnõn yorumlanmasõ oldukça karmaşõk işlemler gerektirir. Bu konuda mesleki 
yeterliliği olmayan kişilerin uygulama ve değerlendirmeleri yanlõş kararlar 
verilmesine sebep olabilir. Zeka testlerini kimlerin kullanabileceği, psikolojik meslek 
örgütleri tarafõndan belirlenmektedir. Bunun dõşõnda mesleki ehliyeti olmadõğõ halde 
bu testleri kullanan kişiler hakkõnda yasal işlemler yapõlabilir. 

Kişinin başarõlõ, yaratõcõ ve yararlõ bir insan olmasõ zeka kadar motivasyon ve 
kişilik özelliklerini de gerektirir. Zeka tek başõna bir kişi hakkõndaki kararlarõ 
belirlemez. 

Psikoloji bir yandan yeteneklerin objektif ve güvenilir evrensel ölçülerini 
araştõrmakta, bir yandan da var olan yetenekleri geliştirebilmek için nelerin gerekli 
olduğunu saptamaya çalõşmaktadõr. Bunun da altõnda, insana yönelik tutumun, insan 
potansiyelini ve mutluluğunu en üst düzeyde gerçekleştirme çabalarõnõn rolü ve 
yaklaşõmlarõn etkisi bulunmaktadõr. 

Zeka ve yaratõcõlõk aynõ şey değildir, aralarõnda bir ilişki olmakla birlikte, bu 
ilişki yüksek değildir. 

Çağõmõzda, teknoloji toplumuna uyum sağlamak için insanlarõn daha 
karmaşõk zihinsel işlemleri yapabilmeleri gerekmektedir. Diğer deyişle, insanlarõn 
daha zeki olmalarõ gerekmektedir. Öte yandan da, teknolojinin sunduğu olanaklarla, 
zekâ üretken hale gelmelerine yardõm edici araçlar üretilmektedir. Toplumlar, üstün 
zekâlõ bireylerinin eğitimine özel önem vererek, onlardan yararlanmayõ daha bilinçli 
olarak planlarken, aynõ zamanda zeka özürlü kişilere de kendine yeterli olma 
olanaklarõnõ yaratmaktadõr. 

Terimler 
Zekâ Zekâ yaşõ 
normal dağõlõm eğrisi norm 
standardizasyon objektiflik 
geçerlik güvenirlik 
gelen yetenek özel yetenekler 
temel zihinsel yetenekler  bilgi işlemleme kuramõ 
Stanford Binet testi zeka bölümü, (ZB, IQ) 
Wechsler ölçekleri )WAIS, WISC) yetenek testleri 
başarõ testleri yordayõcõ geçerlik 
öğrenme potansiyeli testleri uyarõlmõş potansiyel (EP) 
kültürel yanlõlõk etiketleme etkisi 
hafif zeka geriliği orta derecede zeka geriliği 
ciddi  zeka geriliği Mongolizm (Down hastalõğõ) 
tek yumurta ikizleri  çift yumurta ikizleri 
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DEĞERLENDİRME 
1. �Norm, norm grubu� nedir? 
2. Normal dağõlõm eğrisinin anlamõnõ, önemini açõklayõnõz. zekâ testlerinin 

geliştirilmesinde nasõl kullanõldõğõna örnek veriniz. 
3. Güvenirlik ve geçerlik kavramlarõnõ açõklayõnõz. 
4. Standardizasyon (kültüre uyarlama) nedir, neden yapõlõr? 
5. Genel ve özel zekâ farklõlõklarõnõ belirtiniz. 
6. Zeka araştõrmalarõnda, tek ve çift yumurta ikizlerinden meydana gelen 

gruplarõn kullanõlmasõnda amaç nedir? 
7. �Zekâ bölümü� ve �zeka yaşõ� kavramlarõnõ açõklayõnõz. 
2. KİŞİLİK 
a. Kişilik nedir. 
b. Kişilik gelişimi ve örgütlenmesinin çeşitli kuramlara göre açõklanmasõ. 
 (1) temel eğilim kuramlarõ (dispositional / doğuştan getirilen 

özelliklere göre açõklama) 
 (2) psikodinamik kuramlar 
 (3) öğrenme kuramlarõ 
 (4) Hümanistik ve varoluşçu kuramlar  
c. Kişiliğin ölçülmesi 
 a) kişilik testleri nasõl hazõrlanõr 
 b) kişilik testlerinin çeşitleri 
 c) kişilik testlerinin genel olarak değerlendirilmesi ve eleştirisi 
Amaç 48. Kişilikle ilgili terimler bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Kişiliği tanõmlama. 
2. Kişiliğin çeşitli tanõmlarõ arasõndan uygun olanõ seçme. 
3. Mizaç, huy, karakter kavramlarõnõ tanõmlama. 
4. Mizaç, huy, karakter kavramlarõ arasõndaki farklarõ kavrama. 
5. Bu kavramlarõn kişilikle ilgisini kavrama. 
6. Bu bölümde öğrendiği kavramlarõ doğru olarak kullanma. 
Amaç 49. Kişiliği oluşturan etmenler bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Kişiliğin oluşumunda biyolojik etkenlerin rolünü belirtme. 
2. Kişiliğin oluşumunda fizyolojik etkenlerin rolünü belirtme. 
3. Kişiliğin oluşumuda kimsayal etkenlerin rolünü belirtme. 
4. Kişiliğin oluşumunda bilinçaltõ etkenlerin rolünü belirtme. 
5. Kişiliğin oluşumunda sosyal ve kültürel etkenlerin rolünü belirtme. 
6. Kişiliğin, biyolojik, fizyolojik, sosyal vb. etkenlerin bir sentezi olduğunu 

anlama. 
7. Başa çõkma davranõşlarõ ile kişilik arasõndaki ilişkileri kavrama. 
Amaç 50. Kişiliğin gelişimi ve ölçülmesi bilgisi. 
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Davranõşlar : 
1. Kişiliğin gelişimini tanõma. 
2. Kişilik ölçülebilir mi? sorusunu tartõşma. 
3. Kişiliğin ölçülmesindeki ön kabulleri bilme, diğer pozitif bilimlerdeki 

ölçme tekniklerinden farkõnõ kavrama. 
4. Kişiliği ölçme tekniklerin sayma. 
5. Görüşme tekniğinin kişiliği ölçmedeki rolünü kavrama. 
6. Dereceleme cetvellerinin kişilği ölçmedeki rolünü kavrama. 
7. Test tekniklerinin kişiliği ölçmedeki rolünü kavrama. 
8. Tavõrlarõn, dtüşüncelerin ve kanaatlerin kişilikle ilişkisini kavrama. 
İŞLENİŞ: 
Kişilik konusu, psikoloji konularõ içinde öğrencilerin en çok zek alacaklarõ 

konulardan biri olabileceği gibi, en çok sõkõldõklarõ konulardan biri de olabilir. Bu 
nedenle bu konunun işlenişi son derece önemlidir. Öğretmenin bu konuya yaklaşõmõ 
sadece kişilik kuramlarõnõ açõklamak ve sõralamak düzeyinde kalmamalõ, ezbere 
dayalõ ayrõntõlar üzerinde durulmamalõdõr. 

Kişilik kuramlarõ açõklanõrken, kişilik gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
örnekler ve olaylardan da söz edilebileceğinden, öğrencinin okuduklarõndan 
etkilenerek kendinde kusurlar aramasõna ve etiketler koymasõna (veya öğrencilerin 
birbirlerine etiketler koymasõna) izin verilmemelidir. Bu yüzden, öğretmenin ilk 
olarak yapacağõ işlerden biri, kişiliğin son derece karmaşõk bir olgu olduğunu iyice 
vurgulamasõ ve bu bölümde ele alõnan kuramlarõn veya yaklaşõmlarõn da temelde bu 
karmaşõklõk içinde bir düzenlilik arayõşõ olduğunu iyice vurgulamaktõr. Kişiliğin 
karmaşõklõğõ nedeniyle bu kadar çok kuramõn ortaya çõktõğõ ve hiçbir kuramõn tek 
başõna kişiliği açõklamaya yeterli olmadõğõ belirtilmelidir. 

Kuramlarõn çokluğu yüzünden öğrencinin kafasõnõ karõştõrmamak için, belirli 
kişilik özelliklerini ele alõp, bu özelliklerin nasõl ortaya çõktõğõnõ )hep aynõ özellikler) 
çeşitli kuramlar açõsõndan ele almak yararlõ bir yol olabilir. (atõlgõnlõk-çekingenlik; 
güvenlilik-güvensizlik; dõşa dönüklük-içe dönüklük gibi çizgiler) 

Freud�un �psişik determinizm� ilkesine göre her davranõşõn bir nedeni olduğu 
açõklanõrken, bu ilkenin tam olarak ne anlama geldiği tartõşmaya açõlabilir. Bu ilke, 
insanlarõn özgürce seçim yapamayacaklarõ anlamõna gelir mi? Ya da insanlarõn 
davranõşlarõndan kendilerinin sorumlu olmadõğõ anlamõna gelir mi? 

Öğrencilerden, çevrelerinde şimdiye kadar gözledikleri diğer kişileri 
düşünerek, bu insanlarõn başarõsõzlõk karşõsõnda nasõl tepkiler gösterdiklerini, yapmak 
istemedikleri birşey kendilerinden istenince neler yaptõklarõnõ özetlemeleri 
istenebilir. Sonra da bu davranõşlar çeşitli kuramlara göre değerlendirilebilir. 

Öğretmen, örnek getirmek amacõyla da olsa öğrencilerden birinin kişiliğini 
irdelemeye veya örnekler vermeye kalkmamalõdõr. Bunun daha sonra önemli bir 
etiketlenme ve birçok yanlõş anlamaya yol açabileceği unutulmamalõdõr. Örnekler 
tipik ve hipetetik olmalõ, �farzedelim ki bir kişi� �eğer bir kişi� gibi genel örnekler 
ele alõnmalõdõr. 

Öğrencilerden hafta sonu magazinlerinde yayõnlanan kişilik testlerindne 
örnekler bulmalarõ istenebilir ve bunlarõn sõnõfta tartõşmasõ yapõlarak, bilimsel bir 
kişilik testinin nasõl geliştirildiği açõklanabilir. Özellikle vurgulanmasõ gereken  
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nokta, kişilik gibi çok karmaşõk bir olguyu gerçekten ölçebilen hiç bir testin bugüne 
kadar geliştirilememiş olduğudur. 

Kişiliğin kültürden bağõmsõz olmadõğõ, bu yüzden de başka kültür 
ortamlarõnda geliştirilmiş testlerin, kendi ülkemizin kültürel şartlarõna uyarlanmadan 
kullanõlarak insanlar hakkõnda kararlar vermenin yanõltõcõ olacağõ üzerinde 
durulmalõdõr. Bu tür girişimlerin psikolojik mesleği dõşõnda kazanç amacõyla 
yapõlabileceği belirtilebilir. 

Bütün bilimsel gerekler iyerine getirmiş testlerin bile kişilik hakkõnda ancak 
sõnõrlõ ve genel bir bilgi ve ipuçlarõ verebileceği, tek tek bireyler düzeyinde yargõlarda 
bulunmanõn çok zor olduğunu belirtilmelidir. Kişilik testlerinden araştõrma amacõyla 
ve gruplar üzerinde yapõlan çalõşmalarda yararlanõldõğõ anlatõlabilir. 

Terimler 
Kişilik karakter, mizaç 
psikoanalitik kuram psişik determinizm 
bilinçaltõ id, haz ilkesi 
ego, gerçeklik ilkesi  süperego 
yaşam içgüdüsü ölüm içgüdüsü 
psikoseksüel gelişim dönemleri  ego psikologlarõ 
sosyal öğrenme  kendine yeterli olma 
hümanistlik kuram içten yönlenme 
 dõştan yönlenme  benlik kavramõ 
kendini gerçekleştirme  varoluşçu kuram 
projektif testler objektif testler 
DEĞERLENDİRME 
1. Mizaç ve karakter kavramlarõnõ tanõmlayõnõz. 
2. Kişiliğin ölçülmesinde temel yaklaşõmlar nelerdtir? 
3. Kişiliği oluşturan etmenler nelerdir? 
4. Kişiliğin gelişimini açõklayõnõz. 
5. Kişilik testleri hangi özelliklere sahip olmalõdõr? Belirtiniz. 
ÜNİTE V. RUH SAĞLIĞI VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 
1. RUH SAĞLIĞI VE KORUNMASI 
a. Ruh sağlõğõ 
 (1) tanõmõ 
 (2) sağlõklõ olmanõn ölçüleri 
            (3) sağlõk/hastalõk sõnõrõ 
 (4) çatõşma/engellenme 
  (a) çatõşma türleri (Yaklaşma/yaklaşma, yaklaşma/kaçõnma ve 

ikili  yaklaşma/kaçõnma) 
 (5) dengelenme (homeostatis) 
b. Stres (zorlanma) 
 (1) tanõmõ 
 (2) stres yaratan faktörler 
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  (a) dõşsal, çevresel: Kişinin kontrolü dõşõnda, biyolojik dengeyi  
                                     bozan herşey (virüsler, bakteriler, iklim, fizik mekan, gürültü,  
                                     hava kirliliği, hõzlõ değişen yaşam biçimleri, bazõ iş türleri :  
                                     Doktorluk, avukatlõk,  öğretmenlik,  öğretim  üyeliği  vardiya   
                                     işçiliği) 

  (b) içsel/psikolojik : istenirse kişinin kontrolü altõna alõnabilen,  
                                          psikolojik dengesyi bozan herşey 

                       *  düşünceler, olaylara verilen anlamlar, olaylar hakkõnda                     
yapõlan yorumlar 

                                   * gelişimsel olaylar (ergenlik, yetişkinlik, yaşlõlõk   
dönemlerinde karşõlaşõlan sorunlar) 

                        *  yaşam olaylarõ (işten ayrõlma, ailede birinin hastalõğõ, 
Taşõnma  vb.) 

 (3) Stres çeşitleri 
  (a) iyi stress 
  (b) kötü stress 
 (4) Steres gösterilen tepkiler 
  (a) bedenin gösterdiği tepkiler 
  - anlõk 
  - savaşma/kaçma 
  - sürekli (kronik) 
  (b) zihnin gösterdiği tepkiler 
  - yararlõ olanlar 
  - yararsõz olanlar 
  (c) Ruh sağlõğõnõn korunmasõ 
  (1) stresle başa çõkma 
   (a) bedene yönelik yöntemler 
   (b) duygulara yönelik yöntemler 
                                    (c) duruma bağlõ yöntemler 
  (2) ruh sağlõğõnõn korunmasõnda başvurulabilecek meslek 

uzmanlarõ ve kuruluşlar 
Amaç 51. Ruh sağlõğõ kavramlarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Sağlõk ve ruh sağlõğõ kavramlarõnõ tanõmlama. 
2. Hastalõk hali ile sağlõk hali arasõndaki göreceliği belirtme. 
Amaç 52. Temel ihtiyaçlarõn doyurulmasõ, engellenme, çatõşma, stres 

kavramlarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Temel ihtiyaçlarõn doyurulmasõnõn önemini anlama. 
2. Engellenme, hayal kõrõklõğõ kavramlarõnõ söyleme, yazma. 
3. Engellenmede dõş ve iç faktörlerin etkisini belirtme. 
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4. Psikolojik çatõşma, kararsõzlõk, kurtulma, pişmanlõk kavramlarõnõn 
anlamlarõnõ söyleme yazma. 

5. Çatõşma türlerini örneklerle belirtme. 
6. Stres (zorlanma) kavramõnõntanõmõnõ söyleme, yazma. 
7. Stres kavramõnõn fizyoloji ve psikolojide nasõl ele alõndõğõnõ belirtme. 
Amaç 53. Stres kaynaklarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Kişinin denetimi dõşõnda olan etkenleri belirtme. 
2. Kişinin denetleyebileceği etkenleri belirtme. 
Amaç 54. Stres türleri bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Kütü ve iyi stres arasõndaki farklõlõğõ belirtme. 
2. Kötü stresin iyi strese nasõl dönüştürülebileceğini söyleme, yazma. 
Amaç 55. Strese gösterilen tepkiler bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Strese gösterilen bedensel tepkileri belirtme. 
2. Strese gösterilen bedensel tepkilerden anlõk ve sürekli tepkiler arasõndaki 

farklarõ anlama. 
3. Strese gösterilen zihinsel tepkileri açõklama. 
4. Strese gösterilen zihinsel tepkilerden hangilerinin neden yararlõ, 

hangilerinin de neden yararsõz olduğunu belirtme. 
5. Savunma mekanizmalarõnõn türlerini örnekle açõklama. 
6. Savunma mekanizmalarõnõn stresten kurtulmadaki rolünü yorumlama. 
7. Strese gösterilen yararsõz bedensel ve zihinsel tepkilerin nasõlolup da başlõ 

başõna stres yaratan bir faktör haline dönüştüğünü belirtme 
Amaç 56. Ruh sağlõğõnõ koruma bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Ruh ve beden sağlõğõnõ korunmanõn önemini kavrama. 
2. Stresle başa çõkmanõn ne anlama geldiğini anlama. 
3. Stresle başa çõkmadan bedene, duygulara, duruma yönelik yöntemlerin 

neler olduğunu belirtme. 
4. Ruh sağlõğõnõ korumak için neler yapõlabileceğini, bu konuda gerektiğinde 

kimlerden nasõl yardõmlar anõlabileceğini bilme. 
İŞLENİŞ: 
Ruh sağlõğõ ve ruh sağlõğõnõn korunmasõyla ilgili bu bölüm, öğrencilerin en 

çok ilgi duyacaklarõ ve günlük yaşamlarõnda uygulamaya çalõşacaklarõ konu olabilir. 
Bu nedenle, öğretmen sõnõfta yapabileceği bazõ uygulamalarla, dersi çok canlõ ve 
ilginç hale getirebilir. Örneğin, öğretmen o gün derse girdiğinde öğrencilerden 
kitaplarõnõ kaldõrmalarõnõ kağõt kalem çõkarõp sõnav düzeni içine girmelerini 
isteyebilir. Bu ani haberle, öğrencilere kõsa süreli de olsa bir stres yaşatmõş olacaktõr. 
Bu hazõrlõk 4-5 dakika sürebilir. Öğretmenin bu sõrada inandõrõcõ olmasõnda yarar 
vardõr. Daha  sonra öğretmen, öğrencilerden 5 dakika öncesine dönüp kendisinin 
sõnav haberini verdiği andan itibaren bedenlerinde ve zihinlerinde ne gibi 
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değişiklikler olduğunu hatõrlamalarõnõ isteyebilir. Bu sõrada öğretmen de anlõk stress 
sõrasõnda bedenin gösterdiği tepkileri ele almaya başlayabilir. Eğer bu tepkileri 
tahtaya yazmõşsa anlõk bedensel tepkilerden hangileriin biraz önce sõnõftaki sõnav 
heyecanõ sõrasõnda yaşandõğõnõ çetele tutarak gösterebilir. Daha sonra da öğretmen, 
önceden hazõrlamõş olduğu otomatik düşünce örneklerinden hangilerinni, 
öğrnecilerin de aklõndan geçtiğini sorabilir. Bundan sonra da, bu düşüncelerden 
hangilerinin savaşma hangilerinin de kaçma tepkisi sõnõfõna girebileceğini 
belirleyerek, stresin ne olduğu, strese gösterilen tepkilerin türleri gibi ders konularõna 
geçebilir. 

Bu konu işlenirken, öğretmen stres sözcüğünün gerçek anlamõyla 
öğrenilmesini sağlamalõdrõ. Günlük yaşamda bu kavrama verilen anlam, bilimsel 
anlamõndan ve bu derste ele alõnan anlamõndan oldukça farklõdõr. Örneği, stres her 
zaman kötü bir şey gibi algõlanmamalõdõr. Stres, canlõ organizmalara yaşamlarõnõ 
sürdürmek için gereklidir. Ancak özellikle çağdaş yaşamda, kişilerin yaşamõnõ 
güçleştirici ve sorunlar yaratan bir hale dönüşmüştür. 

Üzerinde durulmasõnda yarar olan bir başka nokta da, psikoloji açõsõndan 
bakõldõğõnda, stresin bireyin içinde olan bir değişme olduğu, dõştan gelen bir etki 
olmadõğõdõr. Bu nedenle de stresin kontrol edilebilmesi mümkündür. Stresi �iyi stres� 
düzeyinde tutabilmek için bedensel ve zihinsel olarak neler yapõlabileceği ve ne tür 
davranõş becerilerinin geliştirilebileceği üzerinde durulmalõdõr. 

Öğretmen, problem çözme becerilerine örnek olarak, öğrencilerin günlük 
yaşamlarõnda karşõlaşabilecekleri tipik bir sorunu alõp tahtaya yazabilir. Daha sonra 
problem çözücü davranõşõn ne olduğu (bu problemin tanõmõnõn yapõlmasõ, 
seçeneklerin belirlenmesi, her seçeneğin yararõ ve zararõnõn tartõşõlmasõ, belli bir 
seçeneğin seçilip bunun uygulanmasõ için gereken süre ve araçlarõn saptanmasõ, 
karşõlaşõlabilecek güçlüklerin belirlenmesi) tartõşõlabilir. 

Aynõ şekilde öğreten, öğrencilerin yaş grubuna uygun tipik bir arkadaşlar 
arasõ iletişim sorununu ele alabilir, bunu kõsa bir diyalog olarak tahtaya yazabilir 
veya önceden teksir ederek hazõrlayabilir. Daha sonra, aynõ iletişimin, daha yapõcõ 
olarak nasõl gerçekleştirilebileceği üzerinde durabilir. Bu sõrada öğretmen, iletişim 
sõrasõnda güçlük çõkaran (yapõcõ iletişime katkõda bulunmayan) neden�li niçin�li 
sorulara, karşõdaki kişiyi savunmaya sokan (karşõdaki kişinin kişiliğine ve 
motivasyonuna yönelik) genel yorumlara dikkat çekebilir. Daha sonra, yapõcõ bir 
iletişim için dikkat edilecek noktalarõ belirleyebilir. Bunlar arasõnda ben�le başlayan 
ve kişininkendi duygu ve düşüncelerin eyönelik cümleler, karşõsõndaki kişinin 
belirgin davranõşlarõnõn birey üstünde bõraktõğõ etkiye yönelik cümlelelr üzerinde 
durulabilir. Eleştiri verebilmek ve eleştiri alabilmek gibi becerilerin neler olduğu 
açõklanabilir. 

Terimler 
ruh sağlõğõ problem çözücü davranõş 
çatõşma uyum mekanizmalarõ 
yaklaşma/yaklaşma savunma mekanizmalarõ 
bilişsel çelişki bastõrma, yer değiştirme 
kaçma/kaçõnma yansõtma, yok sayma 
ikili yaklaşma/kaçõnma akla uydurma 
engellenme yüceltme (süblimasyon) 
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içine kapanma kaygõ (anksiyete) 
saldõrganlõk depresyon (ruhsal çöküntü) 
stres (zorlanma) homeostatis (dengelenme) 
alkol, madde bağõmlõlõğõ  
stres kaynaklarõ iyi stres/kötü stres 
stresle başa çõkma gevşeme 
yaşam olaylarõ strese gösterilen tepkiler 
savaşma/kaçma tepkisi genel uyum sendromu 
alarm tepkisi (panik) direnç ve tükenme 
kişiler arasõ iletişim becerileri zihinsel çarpõtmalar 
aşõrõ genelleme �ya hep ya hiç� tarzõ düşünme 
kişiselleştirme psikolojik danõşma 
psikoterapi  
DEĞERLENDİRME 
1. Sağlõklõ olmanõn ölçütleri sizce nelerdir? 
2. Aynõ anda televizyonun üç kanalõnda da seyretmek istediğiniz programlar 

olduğunda içinde bulunduğunuz durumu açõklayõnõz. 
3. Stresle, dengelenme (homeostatis) arasõndaki ilişkiyi açõklayõnõz. 
4. Stresin içsel ve dõşsal kaynaklarõnõ belirtiniz. 
5. Kötü stres nasõl iyi strese dönüştürülür. açõklayõnõz. 
6. Savunma mekanizmalarõnõn amacõ nedir? Hangi durumlarda yararlõ, hangi 

durumlarda da yararsõz olduklarõnõ belirtiniz. 
2. DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI, RUH HASTALIKLARI 
a. Normal ve anormal kavramlarõnõn tanõmõ. 
 (1) tarihsel gelişim içinde normal ve anormal kavramlarõnõn değişimi 
 (2) anormal davranõşlara çevresel yaklaşõmlar 
 (3) anormal davranõşlara psikolojik yaklaşõmlar 
 (4) anormal davranõşlara biyolojik/organik yaklaşõmlar 
b. Anormal davranõşlarõn nedenleri 
c. Anormal davranõşlarõn sõnõflandõrõlmasõ 
 (1) nevrotik bozukluklar 
  (a) özellikleri 
  (b) tipleri 
   - kaygõ kaynaklõ bozukluklar 
   - bedensel bozukluklarõ taklit eden psikolojik kökenli 

bozukluklar (somatoform bozukluklar) 
   - kişilikte kopmalar tarzõnda görünen bozukluklar 

(dissosiatif bozukluklar: hafõza kaybõ, çoklu kişilik vb.) 
 (2) psikotik bozukluklar 
  (a) özellikleri 
  (b) tipleri 
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d. Anormal davranõşõn tedavisi 
  (1) biyolojik-medikal yaklaşõmlar 
  (2) psikoterapiler 
Amaç 57. Normalik, anormallik kavramlarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Toplumsal hayatta normallik, anormallik kavramlarõnõ yorumlama. 
2. Davranõşta normallik anormallik kavramlarõnõ yorumlama. 
3. Salt normal davranõşõn imkansõzlõğõnõ kavrama. 
4. Anormal davranõşlarõn açõklanmasõ ve tedavisindeki gelişme ve değişmeleri 

tarihsel boyutta ve �insan�a bakõş çerçevesinde tartõşma 
Amaç 58. Davranõş bozukluklarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Nevrotik ve psikotik düzeydeki davranõş bozukluklarõnõn temel 

farklõlõklarõnõ ve benzerliklerini sõralama. 
2. Davranõş bozukluklarõnõ sõralama. 
3. Çocuklarda görülen davranõş bozukluklarõnõ belirtme 
4. Çocuklarda görülen bazõ davranõş bozukluklarõnõn anormallik belirtisi 

olmadõğõnõ kavrama. 
Amaç 59. Savunma mekanizmalarõ-ruh hastalõklarõ ilişkisi bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Savunma mekanizmalarõnõn gündelik yaşamda kullanõmõ sõrasõnda hangi 

aşamada �yararsõz� duruma geldiklerini söyleme-yazma. 
2. Gerçeklerden uzaklaşmada savunma mekanizmalarõnõn rolünü belirtme. 
Amaç 60. Ruh hastalõklarõnõn tedavi yollarõ bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Tõbbi tedavi yollarõnõ söyleme, yazma. 
2. Psikolojik tedavi yollarõnõ söyleme, yazma. 
3. Ruh hastalõklarõnda hastanõn hasta olduğunu kabul etmesi ve tedavi olmayõ 

istemesinin önemini belirtme. 
İŞLENİŞ: 
Bu konunun en önemli amaçlarõndan biri öğrenciye �normal� ve �anormal� 

kavramlarõnõn ne kadar değişebilir olduğunu göstermektir. Bu nedenle, öğretmen, 
konuya bir başka kültürde �normal� sayõlan, bizim kültürümüzde ise anormal sayõlan 
bir davranõşõ örnek göstererek başlayabilir. Bu davranõş belirlendikten sonra neden 
normal olmadõğõ, hangi ölçülere göre normal olmadõğõ tartõşõlabilir. 

Tarihsel gelişim içinde bu kavramõn geçirdiği değişiklikler anlatõlõrken, 
bugünün bilgileriyle bakõldõğõnda ne kadar büyük yanlõşlarõn yapõlmõş olabileceğini 
vurgulayabilir. Frengi hastalõğõnõ meydana getiren mikro organizma bulununcaya 
kadar, frengili hastalarda görülen psikotik bozukluklarõn sebebinin bilinmediğini 
söyleyebilir. (Burada �anormallik� beynin zedelenmesine bağlõdõr) Histerik körlük, 
felç vb. hastalõklarõn nasõl ele alõndõğõ tartõşõlabilir. Ortaçağda buğday ve çavdar gibi 
tahõllarda üreyen bazõ mantarlarõn bu tahõllarõ yiyen insanlarda ciddi ve uzun süren 
bilinç bozukluklarõ yarattõğõ ve bu insanlarõn şeytanõn etkisine girmiş gibi 
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görüldükleri, bazõlarõnõn bu yüzden yakõldõklarõ anlatõlabilir. Bazõ ruh hastalarõnõn, 
toplum tarafõndan doğa üstü güçlere sahip kişiler olarak görülebildikleri de 
vurgulanabilir. 

Öğretmen, öğrencileriyle psikolojik sorunlarõn temelindeki faktörleri 
tartõşabilir. Bu tartõşma sõrasõnda genetik biliminden, aile ve çevre, kültür ve 
toplumun da araştõrõldõğõ çalõşmalardan söz ederek konunun karmaşõklõğõnõ 
vurgulayabilir. 

Tõp fakültelerinde medikal hastalõklarla ilgili konular okutulurken, 
öğrencilerin her hastalõk belirtisinden bir ya da birkaçõnõ kendilerinde bulma eğilimi 
vardõr. Bu eğilim çok yaygõndõr ve �tõp öğrencisi sendromu� adõ bile verilmiştir. 
Benzer şekilde, psikoloji öğrencilerinin de psikolojik hastalõklar bölümü ele 
alõndõğõnda bazõ hastalõk belirtilerini kendilerinde bulma eğilimi olabilir. Bunun, 
öğrenciye rahatsõzlõk yaşatmamasõ için öğretmen �şu semptom şu hastalõk demektir� 
tarzõnda basite indirgeyen bir tutuma girmemeli, bir hastalõk tanõsõ konabilmesi için 
çok sayõd abelirtinin birlikte gözlenmesi gerektiğini belirtmeli ve önlem almalõdõr. 
(zaman zaman depressif belirtiler göstermek, bir major dtepresyon değildir, vb.). Bu 
tartõşmalarõn sonunda iki noktanõn özellikle vurgulanmasõnda yarar vardõr: 

1. Ruh hastalõklarõ diğer hastalõklar gibi birer hastõlõktõr ve büyük çoğunluğu 
tedavi edilebilirler. Bu hastalõklara karşõ geçmiş yüzyõllardan gelen öngargõlarõmõz 
vardõr. Bunlardan kurtulmalõyõz. Bugün akõl hastalõğõ dediğimiz bir rahatsõzlõğõn 
yakõn gelecekte beynin kimyasõ ve salgõlarõyla ilişkili, beynin işleyişindeki bir 
organik nedene bağlõ olduğunun ortaya çõkarõlmasõ mümkündür. Toplumda ruh 
hastalõklarõna da diğer organik hastalõklara gösterilen şefkat ve anlayõşõn gösterilmesi 
gerekir. 

2. Psikolojik faktörlerin bedeni etkilediği çok iyi bilinmektedir. Psikolojik ve 
organik faktörler ayrõmõ ve bir noktadan sonra sağlõklõ değildir. Çünkü örneğin kaygõ 
ve korkunun mide asidi salgõsõnõ etkileyerek mide ülserine yol açmasõ gibi, uzun 
süren gerginlik durumlarõnõn da beyin kimyasõnõ değiştirdiği bilinmektedir. 

Terimler 
normal anormal 
nevroz psikoz 
savunma mekanizmalarõ psikoterapi 
bireysel terapi aile terapisi 
nevrotik, psikotik davranõş şizofreni 
paranoya manik-depresif 
fobi obsesyon 
DEĞERLENDİRME 
1. Nevrotik davranõş bozukluklarõnõn ortak özellikleri nelerdir? 
2. Psikotik davranõşlarõn özellikleri nelerdir? 
3. Fobi ile korku arasõnda ne fark vardõr? 
4. Psikoterapi (psikolojik tedavi) ile tõbbi tedavinin farklõlõklarõ nelerdir? 

Dayandõklarõ temel varsayõmlar ve tedavinin yürütülüşü açõsõndan karşõlaştõrõnõz. 
ÜNİTE VI. BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER 
1. SOSYAL DAVRANIŞ 
 a. Sosyal psikoloji 
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  (1) tanõmõ 
  (2) konusu 
  (3) psikolojinin diğer alt uzmanlõk alanlarõndan farkõ 
 b) Sosyal etki: diğer kişiler tarafõndan değiştirilme 
  (1) grupta olmanõn etkileri 
  (2) grup normlarõnõn oluşumu 
  (3) uyma davranõşõ 
  (4) ikna olma 
                                    (a) mesajõ verenin özellikleri 
   (b) mesajõn özellikleri 
   (c) mesajõ dinleyenin özellikleri 
  (5) itaat etme (boyun eğme) 
 c. Birey grup ilişkileri ve liderlik 
  (1) küçük gruplar ve grup çeşitleri 
  (2) grup üyeliğinin bireyler için önemi 
  (3) liderlik ve çeşitleri 
  (4) farklõ liderlik tarzlarõnõn etkileri 
 d. Tutumlar ve sosyal davranõş 
  (1) tutum ve önyargõlarõn kaynağõ 
  (2) tutumlarõn özellikleri ve işlevleri 
  (3) tutum-davranõş ilişkisi 
  (4) tutumlarõn değişmesi 
   (a) bilişsel çelişki kuramõ 
   (b) yüklemleme (atõf) kuramõ 
 e. Sosyal algõ (ilk izlenimlerin önemi) 
Amaç 61. Sosyal davranõş ve sosyal psikoloji bilgisi 
Davranõşlar : 
1. Sosyal psikolojiyi tanõmlama. 
2. Sosyal psikolojinin, psikolojideki diğer alt uzmanlõk alanlarõndan ve 

sosyolojiden farkõnõ ayõrdetme. 
3. Sosyal davranõşõ örnekleriyle anlatma. 
4. Diğer insanlarõn varlõğõnõn, bireyin davranõşlarõ üzerindeki etkilerine 

örnekler verme. 
5. Bu etkilerin olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurduğu durum ve koşullarõ 

açõklama (örnekler verme) 
Amaç 62. Sosyal davranõşõ kavrayabilme. 
Davranõşlar : 
1. Bireyin grup içinde daha farklõ davrandõğõnõ örneklerle açõklama. 
2. Kişilerarasõ ilişkileri ve yapõsõnõ tanõma. 
3. Benzerlik-karşõtlõk durumlarõnõ tanõma. 
4. Sosyal etkileşimi (uyma, karşõ olma, taklit) kavrama. 
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5. Toplum öncesi ve toplum dõşõ kavramlarõnõ tanõmlama ve ayõrdetme. 
Amaç 63. Grup ve grup normlarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Grup kavramõnõn tanõmõnõ yapma. 
2. Grup normlarõnõn oluşum sürecini anlatma. 
3. Muzaffer Şerif�in otokinetik deneyini sözel olarak tekrarlama. 
4. Asch�in uzunluk tahmini deneyini ve sonuçlarõnõ açõklama. 
5. Sosyal psikolojideki gelişmelerin davranõşlarõ açõklamadaki önemini 

kavrama. 
6. Gruba üye olma koşullarõnõn, grubun işlevinin bireyin duygularõnõ 

etkilemesini kavrama. 
7. Sosyal etki ve uyma (conformity) olgusunun anlamõ ve önemini açõklama. 
Amaç 64- Birey ve grup ilişkileri ve liderlik kavramõnõn bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Küçük gruplarõ ve grup çeşitlerini açõklama. 
2. Grup üyeliğinin bireyler için önemi ve anlamõnõ belirtme. 
3. Birey açõsõndan grubun işlevlerini belirtme (grubun bireyin hangi 

ihtiyaçlarõna cevap verdiğini, neden önemli olduğunu sõralama) 
4. �Liderlik�in ve çeşitlerinin tanõmõnõ söyleme, yazma. 
5. Farklõ liderlik tarzlarõnõn olumlu ve olumsuz sonuçlarõnõ sõralama. 
Amaç 65- Tutum ve önyargõlarõn bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Tutumlarõn tanõmõnõ yapma. 
2. Tutumlarõn özelliklerini ve işlevlerini açõklama. 
3. Tutum-davranõş ilişkilerini belirtme. 
4. Önyargõlarõn tanõmõnõ  yapma. 
5. Önyargõlarõn özelliklerini ve işlevlerini açõklama. 
6. Tutum değişimini etkileyen etmenleri açõklama. 
7. Tutum ve önyargõlar konusunu günlük hayattan örneklere uygulama. 
İŞLENİŞ: 
Öğretmen, konuya, sosyal psikolojinin tanõmõ ve çalõşma alanlarõnõ anlatarak 

başlayabilir. Sosyal psikolojinin, psikolojinin diğer uzmanlõk alanlarõndan ve 
sosyolojiden farklarõ vurgulayabilir. Bu çerçevede, sosyal davranõşõn ne olduğunu 
anlatabilmek için öğrencilerden yalnõz olduklarõnda ve başkalarõyla birlikteyken 
davranõşlarõnda değişmeler olup olmadõğõnõ düşünmelerini ve tartõşmalarõnõ 
isteyebilir. Öğrencilerin tartõşmasõnõ değerlendirdikten sonra hayvan davranõşlarõnda 
da örnekler verebilir. Diğer insanlarõn varlõğõnõn bireyin davranõşlarõnda ne tür 
etkileri olduğunu, bu etkinin hangi koşullarda performansõ arttõrdõğõnõ veya 
azalttõğõnõ açõklayabilir. Öğretmen, grup normlarõnõn oluşumunu açõklarken, 
öğrencilere otokinetik etki deneyini kabaca yaptõrabilir. Öğretmenin, bu konuda 
gruptan etkilenmenin, bireyin veya grubun özel bir çabasõ olmaksõzõn kendiliğinden 
ortaya çõkan bir süreç olduğunu vurgulamasõ yararlõ olacaktõr. 
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Öğretmen, gruplar konusunu işlerken, herkesin doğuştan itibaren bir grup 
içinde (aile) yer almaya başladõğõnõ ve hayatõ boyunca çeşitli gruplara girdiğini 
anlatmakla başlayabilir. Grup içinde yer almanõn nedenleri ve bunun önemi üzerinde 
durabilir. 

Gruplarda liderlik konusunu işlerken, liderliğin nasõl oluştuğunu ve grubun 
işleyişi bakõmõndan önemini belirtebilir. Çeşitli liderlik tiplerinden örnekler 
vererek,demokratik ve otoriter (otokratik) liderlik tarzlarõnõ anlatabilir. Burada 
örneklerin toplum veya büyük topluluklardan ziyade, aile, işletme veya arkadaşlõk 
grubu gibi küçük gruplardan seçilmesi uygun olacaktõr. 

Öğretmen, diğer insanlarõn varlõğõnõn bizim sadece davranõşlarõmõzõ değil, 
inanç ve düşüncelerimizi, tutum ve kanaatlerimizi de etkilediğini belirterek tutum ve 
önyargõlar konusuna geçebilir. Tutum ve önyargõlarõ anlatõrken, dogmatik 
tutumlardan, kalõp önyargõlardan örnekler vererek, bunlarõn insanlararasõ ilişkilerde 
ve toplum hayatõnda yarattõğõ sorunlara değinebilir. Hazõlr kalõplarla düşünmenin, 
olaylara kategorik bakmanõn, farklõ insanlar ve düşüncelere hoşgörüsüzlükle 
yaklaşmanõn sonuçlarõ üzerinde tartõşma açabilir. 

Tutum-davranõş ilişkisi incelenirken, tutumlarõn hangi durumlarda 
davranõşõmõzõ öngörmeyi (kestirmeyi) sağladõğõ üzerinde durulabilir. Tutum ve 
davranõş arasõ tutarlõlõk ve tutarsõzlõk konusu ele alõnõp sigara içme davranõşõ 
incelenebilir. (istenirse bu örnekte bilişsel çelişki konusundaki araştõrmalardan 
yararlanõlabilir, kişilerin yanlõş olduğunu bildikleri ve söyledikleri halde, yakõnlarõnõn 
içmesine karşõ çõktõklarõ halde kendilerinin sigara içmeye devam etmeleri örneği 
verilebilir.) 

Terimler: 
sosyal psikoloji sosyal davranõş 
sosyal kolaylaştõrma sosyal ket vurma 
grup normu otokinetik etki 
sosyal uyma sosyal karşõlaştõrma 
küçük grup gruplara bağlanma ihtiyacõ 

(affiliation) 
liderlik demokratik liderlik 
otoriter liderlik dogmatik düşünce 
tutum, önyargõ  
bilişsel tutarlõlõk bilişsel çelişki (tutarsõzlõk) 
DEĞERLENDİRME: 
1. Diğer insanlarõn bireyin davranõşõna etkilerini belirtiniz. 
2. Grup normlarõnõn oluşumunu anlatõnõz. 
3. Asch�in deneyinden hareketle, sosyal uyma olgusunu açõklayõnõz. 
4. Bireyleri çeşitli gruplara üye olmaya iten nedenleri tartõşõnõz. 
5. Liderlik ve liderin özelliklerini tanõtõnõz. 
6. Çeşitli liderlik tarzlarõnõn tanõmõnõ yapõnõz ve bireyler üzerindeki etkilerinin 

neler olduğunu açõklayõnõz. 
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7. Tutum ve önyargõlarõn tanõmõnõ yapõnõz ve özelliklerini belirtiniz. 
8. Tutumlarõn nasõl değiştiklerini ve nasõl değiştirilebileceklerini açõklayõnõz. 
2. GENÇLİK DÖNEMİ VE KİMLİK OLUŞUMU 
a. Gençlik ve ergenlik terimlerinin tanõtõlmasõ ve bu terimler bilimsel 

araştõrmalarda verilen anlamlar 
b. Gelişimsel göre (ödev) kavramõ 
c. Gençlik döneminin gelişimsel görevleri 
d. Geçiş dönemi olarak gençlik ve ergenlik 
 (1) fizyolojik değişmeler 
 (2) sosyal değişmeler (statü, sosyal beklentiler, aile ve okuldaki 

değişmeler) 
 (3) psikolojik değişmeler (duygular, kendinden beklentiler, karar 

verme, meslek seçimi, sosyal beceriler vb.) 
e. Kimlik kavramõ, kimlik oluşumu 
 (1) çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe geçiş 
 (2) kimlik arayõşõ, özdeşim ve gelecek yönelişi 
 (3) kimlik oluşumu süreçleri 
 (4) kimlik oluşumu aşamalarõ 
 (5) kõz ve erkeklerde farklõlõklar, kültürel sosyal etkiler 
f. Kimlik ve ruh sağlõğõ ilişkileri 
Amaç 66- Kimlik oluşumu aşamalarõ bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Kimlik oluşumundaki aşamalarõ söyleme, yazma. (başarõlõ kimlik çözümü, 

askõya alõp bekleme dönemine girme, erken kapanma, kimlik karmaşasõ) 
2. Kimlik oluşumunda çocukluk ve gençlik dönemlerinin rolünü kavrama. 
3. Kimliğin dõştan verilen bir kişilik olmayõp, bireyin kendi katkõsõyla elde 

edildiğini anlama. 
4. Kimlik oluşumunda kendi sorumluluğunu üstlenebilmenin önemini 

belirtme. 
Amaç 67- Kimlik oluşturma-ruh sağlõğõ ilişkisi bilgisi. 
Davranõşlar : 
1. Kimlik oluşturma ile ruh sağlõğõ arasõndaki ilişkiyi belirtme. 
2. Başarõlõ kimlik oluşturmanõn ruh sağlõğõnõ olumlu yönde etkilediğini 

açõklama. 
3. Başarõsõz kimlik oluşturmanõn ruh sağlõğõna olumsuz yönde etkisini 

açõklama. 
İŞLENİŞ: 
Bu bölümde, gençlik döneminin psikolojik açõdan incelenmesi ve özelliklerini 

ele almak amaçlanmaktadõr. Bu dersi almak durumunda olan lise öğrencileri de 
�gençlik döneminde� kabul edilmektedirler. Kimlik oluşumu yaşam boyu süren ve 
değişik aşamalardan geçen bir süreçtir. Kimlik oluşumunun en kritik ve önemli 
olaylarõ ergenlik döneminde ortaya çõkar. 
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Bu konunun öğrencinin kendi çağõna ait bir evrensel olaya yönelik olduğuna 
dikkat çekilmeli ve bu derste ele alõnacak alt başlõklarõn değişik biçimlerde 
öğrencilerin kendi hayatlarõnda da yaşanmakta olduğu belirtilmelidir. Bu bölümde 
özellikle ergenlik-gençlik geçişinin bir kriz dönemi olmadõğõ belirtilecek ve bu 
konudaki bilimsel çalõşmalar özetlenecektir. Gençlerin % 80�e yakõn bir bölümü  
hayatlarõnda önemli bir sorun olmadõğõnõ belirtmekte, % 15 gibi bir bölümü basit 
günlük sorunlar belirtmekte ancak % 5�i ciddi sorunlardan sözetmektedir. Bu 
yüzdeler toplumun diğer yaş gruplarõndan elde edilen cevaplardan farklõ değildir. 
Kamu oyunda var olan, gençlik ve ergenliği biraz �anormal, dengesiz� görme 
eğiliminin gerçekleri yansõtmadõğõ belirtilmelidir. Gençler, basõnda veya kamu 
oyundaki yanlõş değerlendirmelerin etkisiyle kendilerini anormal veya sorunlu 
olmalarõ kaçõnõlmaz insanlar gibi görmemelidirler. 

Her değişme, bir takõm zorluklarõ, yeni şartlara uyum yapmanõn sorunlarõnõ da 
getirir. Bir dönemi başarõyla geçebilmek için bireyin yapmasõ gereken işler, vermesi 
gereken kararlar vb. �gelişimsel ödevler� adõyla anõlõr. 

Kimlik oluşumu dediğimiz olgunun, aynõ zamanda insanõn kendi 
potansiyelini gerçekleştirmesi olduğu belirtilmelidir. Kimlik oluşturma sosyal prestiji 
olan mesleklere girmek demek değildir. Kimlik olşuturma çabasõ içindeki kişi, 
tutarlõ, kendi isteklerini ve potansiyelini gerçekleştirmeye çalõşan ve bunu yaparken 
de başka insanlarõ ve birtakõm önemli değerleri gözeten bir kişidir. 

Kimlik oluşturmada başarõlõ olan kişi yaşamõn güçlüklerine karşõ direnebilir, 
duygularõnda da kendinden memnun ve doyumlu olur. Başarõlõ kimlik oluşumu daha 
sonraki dönemlerde, (örneğin yetişkinlik ve yaşlõlõkta) karşõlaşõlacak zorluklarõn daha 
kolay aşõlmasõna katkõda bulunur. 

Kimlik oluşturmada (ve kişinin yaşamõndaki bütün sorunlar karşõsõnda) 
�sihirli çözümler� yoktur. Bu tür aldatõcõ çözümler, kişiliği geliştirici değil, hapsedici 
ve daraltõcõ etkiler yaparlar. Tekdüze ve otoriter toplumlarda kimlikler yukarõdan 
biçimlendirilirse bunun ortaya çõkardõğõ tekdüzelik (birbirine benzemek), görünüşte 
rahatlõk sağlasa da, bireysel arayõşlarõ ve farklõlõklarõ yok ederek, yaratõcõlõğõ azaltõr. 
Bu anlamda, kimlik oluşturma toplumdaki hoşgörü ile yakõndan ilişkilidir. 

Kimlik oluşturma, yaşamõn bir döneminde olup biten bir olay değil, yaşam 
boyu devam eden bir süreçtir. Kişi, daha önce yaptõğõ seçimleri, verdiği kararlarõ, 
yeni tecrübeler õşõğõnda tekrar değerlendirerek özümler ve kendinde gerekli 
değişiklikleri yapar. Bu yüzden, kendini eleştirebilmek ve gerektiğinde 
değiştirebilmek başarõlõ kimlik oluşturmak için gerekli özelliklerdir. 

Kimlik oluşturan kişi, pasif bir alõcõ değil, seçimleri ve kararlarõyla kendini 
yönlendiren aktif bir kişidir. Çevresindeki çok sayõda örnek arasõndan, nasõl bir insan 
olacağõ, hangi mesleğe gireceği, hangi değerleri benimseyeceği konusunda örnekler 
alan ve bu seçimler arasõnda uyum sağlamaya çalõşan bir kişidir. 

Öğretmen, öğrencilerin, kendilerine bazõ sorular sorup, cevaplarõnõ da sadece 
kendileri için yazmalarõnõ isteyebilir. �Ben kimim, nasõl bir insan olmak istiyorum, 
şu anda nasõl bir insanõm, nelerden hoşlanõyorum, nelere inanõyorum, kendimi nasõl 
bir insan olarak görüyorum, başkalarõ beni nasõl bir insan olarak görüyor� gibi 
sorular başlangõç noktasõ yapõlabilir. Öğretmen bu alõştõrmalarõ isim yazdõrarak 
toplamamalõ, öğrencilerden birinin cevaplarõnõ sergilememelidir. Aynõ şekilde, 
öğrencileri kimlik oluşturma aşamalarõna göre sõnõflandõrmamalõdõr. 

Öğrenciler, özellikle meslek seçimi konusunda sõkõntõlarõnõ dile getirebilir, 
aile baskõsõndan veya üniversite giriş sisteminden yakõnabilirler. Bu yakõnmalarõn 
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çoğu haklõdõr. Dersin, ailelerin ve eğitim sisteminin eleştirisine dönüşmemesi için, bu 
gerçek sorunlarõn kimlik oluşturma ile ilişkisini kurabilmek gerekir. Öğrenciler 
gördükleri eksikleri eleştirmeye ve daha iyi koşullarõn neler olabileceğini düşünmeye 
devam etmeli, ancak mevcut koşullar içinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya 
çaba göstermelidirler. 

Aynõ şekilde, kõz öğreciler, kendilerinin toplum ve aile tarafõndan daha çok 
sõnõrlandõklarõnõ haklõ olarak ileri sürebilirler. Bunun bir kültür değişimi süreci 
olduğunu ve yakõnmak yerine uzun dönemdeki bir değişmenin çabuklaşmasõ için 
neler yapõlmasõ gerektiğini düşünmenin daha yapõcõ olacağõ belirtilebilir. 

Geleceğin anne babalarõ ve yetişkinleri olarak bunlarõn değişmesine nasõl 
katkõda bulunabileceklerini düşünmeleri söylenebilir. Öğretmen, anne babalarõn 
sürekli suçlanmasõna yol açacak bir tartõşma yaratmamalõ, bu tür suçlamalarõn haklõ 
da olabileceğini, ancak o insanlarõ da kendi kimlikleri çerçevesinde anlamak 
gerektiğini vurgulamalõdõr. Anne babayõ anlamanõn onlarõ değiştirmek için iyi bir 
başlangõç olduğu, sert çatõşmalarõn ise genellikle tam aksi etkiyi yarattõğõ 
söylenebilir. 

�Kimlik bunalõmõ� terimi yayõn organlarõndan genellikle değişik anlamlarda 
kullanõlmaktadõr. Sõkõntõ, mutsuzluk ve kararsõzlõk belirtileri kimlik bunalõmõ 
olduğunu göstermeyebilir. Çünkü normal, sağlõklõ kimlik oluşturma süreci içinde de 
zaman zaman bu duygular yaşanõr. 

Terimler 
kimlik geçiş dönemi 
kiriz dönemi özdeşim 
kendiyle ilgili karar verme kimlik denemeleri 
model alma kestirme çözümlelr arayõşõ 
idealizm gençliğin enerjisi 
gelişim dönemleri gelişimsel ödevler 
insanlararasõ yakõnlõk, içtenlik yetişkin rolü 
çocukluk benliği kendini tanõmlama ihtiyacõ 
ideal benlik gerçek benlik 
sosyal benlik  
DEĞERLENDİRME : 
1. Kimlik nedir tanõmõnõ yapõnõz? 
2. �Gelişimsel ödevler� teriminden ne anlõyorsunuz, örnekler veriniz. 
3. Gençlik döneminin gelişimsel ödevlerini sõralayõnõz ve her birini kõsaca 

açõklayõnõz. 
4. Kimlik ve özdeşim arasõndaki farklarõ ve benzerlikleri yazõnõz. 
5. Kimlik gelişiminde var olduğu ileri sürülen aşamalarõ sõralayõnõz. 
6. Erken kimlik kazanma (kapanma) döneminin özelliklerini, olumlu ve 

olumsuz yönlerini belirtiniz. 
7. �Askõya alma� adõ verilen dönemin özellikleri nelerdir? 
8. Göç, yer değiştirme ve çok hõzlõ sosyal değişme durumlarnõda kişilerin 

kimlik sorunlarõ neden ön plana çõkar, tartõşõnõz. 
9. �Kimlik bunalõmõ� teriminden ne anladõğõnõzõ açõklayõnõz. 
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