PSİKOLOJİ

ORTAK DERS

DOÇ. DR. SEMA KARAKELLE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ORTAK DERS

PSİKOLOJİ

DOÇ. DR. SEMA KARAKELLE

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
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Psikolojiye Giriş ders kitabında, yaklaşık 150 yıldır, insanların çeşitli yönleri hakkında biriktirilmiş bilgiler ve süregelen tartışmaların bir özetini bulacaksınız. Bu ders kitabı, psikoloji bilimi ile
yeni tanışan öğrencilerin psikolojinin tanımı, kullandığı yöntemler, insanı anlamada kullanılan belli
başlı yaklaşımlar ve insanların temel özellikleri konusunda edinmeleri gereken temel kavramları, temel teorileri ve insan davranışlarının çeşitli yönlerine ilişkin açıklamaları tanıtma amacını taşımaktadır.
Paylaştığımız bilgilerin insanların çeşitli yönlerine ilgi duyan sizlerin bu konudaki kavrayışlarında yeni bir pencere açması umuduyla.
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Psikoloji bilimi nereye doğru gitmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Psikoloji biliminin tanımını
yapar.
Psikolojinin biliminin insanla ilgilenen diğer alanlardan farkını açıklar.
Psikolojinin alt dallarını ve
çalışma konularını bilir.
Psikolog ile benzeri meslekler arasındaki ayrımları bilir.
Psikoloji biliminin gelişim
sürecindeki önemli kuramcıların görüşlerini ve farklarını açıklar.
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Anahtar Kavramlar
•

Psikoloji bilimi

•

Psikolojinin alt alanı

•

Yapısalcılık

•

İşlevselcilik

•

Gestalt Ekolü

•

Davranışçı yaklaşım

•

Psikanaliz

•

Hümanistik psikoloji

•

Bilişsel yaklaşım

•

Evrimsel psikoloji
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1.1. Psikolojinin Tanımı
İnsan doğasının niteliği hakkında sorulan sorular insanlık tarihi kadar eskidir ve geçen
bin yıllar boyunca birbirinden çok farklı alanlar tarafından cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
Çünkü bu tür bir bilgi, insanın gündelik hayatını ve diğer insanları anlamasını kolaylaştırdığı
gibi, insan varoluşuna ilişkin açıklamalar için bir taban oluşturmakta ve aynı zamanda ahlaki,
politik ve toplumsal uygulamalara yön verme potansiyeli taşımaktadır. Psikoloji biliminin çıkış
sorusu da benzerdir. Dolayısıyla psikoloji, özünde, insanın doğasını tanımlamaya ve açıklamaya dönük bir çaba olarak karşımıza çıkar. Daha ileriki bölümlerde, bu soruya cevap verirken
kullanılan bilgi edinme yolları açısından psikolojinin diğer alanlardan nasıl farklılaştığı incelenecektir. Aynı zamanda psikoloji biliminin tarihsel gelişiminin incelenmesi, bu temel soruya
cevap verirken bilimsel yöntemi kullanmanın neden gerekli olduğunu da ortaya koyacaktır.
Psikoloji bilimi, yalın bir ifadeyle, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin
bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı
davranışları, zihinsel süreçleri ve bunları etkileyen/bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak,
nasıl oluşageldiğini ortaya koymak ve nedenlerini açıklamaktır.
Psikoloji alanında yürütülen araştırmalar, zihinsel süreçler ve davranışların ortaya çıkmasını sağlayan işleyiş hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya koymaktadır. Bu yeni bilgiler eski
bilgilerin değişip dönüşmesini, yeni yaklaşım ve kuramların doğmasını sağlamaktadır. Bilimsel
araştırma etkinliğinin özünü oluşturan bu sürekli yenilenme, insanın açıklanmasında daha geniş
ve çok boyutlu bir görüş açısına ulaşmamıza neden olmaktadır. Böylece diğer bütün bilimlerde
olduğu gibi daha karmaşık soruları ele alabilmek ve daha karmaşık cevaplar üretebilmek mümkün olmaktadır.

1.2. Psikoloji Biliminin Amaçları
Psikoloji insanların davranışları ve bu davranışları belirleyen görünmez zihinsel süreçler üzerinde çalışmakla birlikte, bu tür sorulara cevap ararken bilimsel yöntemi temele almaktadır. Psikoloji alanında bir araştırma yürütülürken insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve varılan sonuçlardan yararlanarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak arzusu hâkimdir.
Tanımlamak: Psikolojinin ilk amacı, dikkatli ve sistemli gözlemler yaparak davranış
ya da sürecin ne olduğunu, ne şekilde ortaya çıktığını tanımlamak üzere veri toplamaktır. Böylece incelenecek davranış ya da süreç tarif edilmiş, çeşitli boyutlarıyla ortaya konulmuş olur.
Açıklamak: Daha sonra tanımlanan davranış ve süreçlerin nedenlerini veya nelerden
etkilenerek ortaya çıktığını açıklama çabasına girilecektir. Bu gözlemleri birbirine bağlayan,
ortaya çıkmalarını sağlayan nedenler, ilkeler ve yapıları keşfetmek, açıklamak üzere teoriler ve
modeller ortaya konulması amaçlanır.
Tahmin etmek: Psikoloji için tahmin, davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne
şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlerdir. Bir davranışın nedenlerinin açıklanması
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ileride ortaya çıkabilecek bir başka davranış hakkında tahminlerde bulunabilmesini sağlayacaktır. Ancak bu tahminleri sınayarak geçerli olup olmadıkları hakkında bir fikir edinebilir,
farklı koşulların etkilerini karşılaştırabilir ve ilerideki durumlar için tahminleri kuvvetlendirmek mümkündür.
Düzenlemek: Bir davranış ya da zihinsel süreci tanımlayıp açıklayıp tahminleri sınadıktan sonra bu edinilen bilgileri onları yeniden düzenlemek için kullanmamız mümkündür.
Burada yeniden düzenlemek ile kasıt edilen; davranışı başlatmak, sürekliliğini sağlamak, durdurmak, yapısını veya şiddetini etkilemek, oluş sıklığını belirmektir. Aslında psikoloji biliminin gündelik insan hayatına en önemli katkısı bu amaca ulaşılabilmesi ile mümkün olabilmektedir.

1.3. Psikoloji Biliminin Alt Alanları
Psikolojinin temel varsayımlarından biri her insanın benzersiz (unique) olduğudur. Fakat aynı zamanda insanlar birbirlerine pek çok açıdan fazlasıyla benzerler. Dolayısıyla psikologlar, bir insanın diğer insanlarla neden/nasıl benzer ve neden/nasıl farklı olduğunu açıklamaya çalışırlar.
Psikojinin tanımını, insanların davranış ve zihinsel süreçlerinin incelenmesi olarak sadeleştirilse bile insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin çeşitliliği, çok boyutluluğu ve etkileyen/etkilenen yapısı, insanın incelenmesi gereken yönlerini arttırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır. Bu bakımdan psikoloji bilimi insanı, insanın farklı yönlerini kapsayan belirli alt alanlara bölerek incelemektedir.
Gündelik hayat içinde, insanlar hakkında sorduğunuz/sorabileceğiniz soruları düşününüz. Şu anda okuduğum bilgileri nasıl daha iyi aklımda tutabilirim? Annemle/babamla neden
görüş ayrılıklarımız oluyor? İnsanlar gerçekten giderek daha saldırganlaşıyor mu? Neden küçük
çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocuklar yapabiliyor? Kız/erkek arkadaşlarımla yaşadığım sorunları nasıl çözebilirim? Gerçekten reklamlardan bu kadar etkileniyor muyuz? Ben de
yaşlanınca babaannem/dedem gibi mi olacağım? İnsanların bir futbol takımına bu kadar yürekten bağlı olabilmelerinin nedenleri neler olabilir?
Bunlara benzer soruları herkes sorabilir. Bu sorular, aynı zamanda insan davranışlarının
çeşitliliği, çok boyutluluğu ve farklı alanlara yaygınlığı hakkında bir fikir de vermektedir. İşte
insan davranışlarındaki bu çeşitlilik, insanın çok çeşitli yönleri üzerine uzmanlaşmış alt alanların oluşumunu gerekli kılmıştır. Yukarıda sizin için yazılmış bu soruların hemen her biri psikolojinin bir başka alt alanı/alanları tarafından cevaplanmaya çalışılmaktadır. Şüphesiz yukarıdaki sorularla temsil edilmeyen alt alanlar da bulunmaktadır. Sırasıyla bu alt alanlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
Gelişim psikolojisi, insanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak
nasıl değişim gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşır.
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Örneğin küçük çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocukların nasıl yapabildiklerini açıklamak veya babaannenizden/dedenizden nasıl farklı veya benzer olabileceğinizi açıklayan ilkeleri
ortaya koymak gelişim psikolojisinin konu alanına girer.
Bilişsel psikoloji, dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli süreç ve işlevleri inceler ve insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşır. Örneğin bir
metni nasıl daha iyi aklınızda tutabileceğinizle ilgili cevaplar bu alanda yürütülen araştırmalar
vasıtasıyla ortaya konulabilir.
Sosyal psikoloji, insanların tavır ve davranışlarını belirleyen sosyal etmenleri ve insanların küçük gruplar içerisindeki davranışlarını ve etkileşimlerini tanımlamak ve açıklamak amacını taşır. Bir futbol takımına neden/nasıl yürekten bağlı olunabildiği, bu aidiyetin bireyin diğer
davranışları üzerindeki etkileri, saldırgan ya da fedakârca davranışların nedenleri ve etkileri
sosyal psikolojinin çalışma alanına girmektedir.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları,
bunları etkileyen etmenler, daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenmektedir. Endüstri psikologları, iş yerlerinde çalışan bireylerin streslerinin
nasıl azaltılabileceği, bir işe en uygun personelin nasıl seçilebileceği gibi konularda çalışmalar
yürütürler.
Klinik Psikoloji, psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacını taşır. Aynı zamanda bu davranışların nedenleri, çözümleri ve
ne tür teknikler kullanılarak ele alınabileceği ile ilgili araştırmalar yürütür.
Bu temel alt alanların dışında, bir ya da birkaç alanının kesişimlerinden ortaya çıkan ve
insan davranışının çeşitli boyutlarını irdeleyen trafik psikolojisi, okul psikolojisi, spor psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi alt alanlar da bulunmaktadır. Psikolojiye Giriş
konuları boyunca, bu alt alanların çoğunu kapsayan ve insan davranışının çeşitli yönlerini açıklayan birikmiş bilgiler gözden geçirilecektir.
Psikoloji farklı alt alanlarda uzmanlaşarak çalışmakta olsa bile insanı tüm boyutlarıyla
kavrayabilmek için en azından birkaç alt alanın bilgisinin birbirini desteklemesi gerektiği açıktır. Örneğin bilişsel gelişim üzerine çalışmak isteyen bir araştırmacı, hem gelişim ve hem de
bilişsel psikolojiden gelen bilgileri birlikte ele almak durumundadır.
Bir alt alanda uzmanlaşmak ve bu unvanı kullanmak, lisans eğitimini tamamladıktan
sonra, ilgili alanda en az yüksek lisans derecesi elde etmekle mümkündür. Dolayısıyla, pek çok
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de psikolog olabilmek için dört yıllık psikoloji lisans eğitimini
tamamlamak; belirli bir alt alanın uzmanı olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans
eğitimi görmek gerekmektedir.
Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirler. Psikiyatristler ise organik kökenli
normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Psikiyatristlik ülkemizde 6 yıl
olan tıp eğitimini tamamlayarak hekim olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi
alınması şartı ile yürütülebilen bir meslek alanıdır. Psikiyatristler tıp eğitimi aldıkları ve organik
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kökenli rahatsızlıklarla ilgilendikleri için ilaçla tedavi yürütebilirler. İster organik kökenli olsun, ister psikojenik olsun pek çok durumda, etkili bir tedavi süreci için psikolog ile psikiyatristin işbirliği yaparak çalışması gerekir.

1.4. Geçmişten Günümüze Psikoloji Biliminin Öyküsü
Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “psikoloji laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihin ne kadar
önemsenmekte olduğu, tüm dünyada psikoloji biliminin ortaya çıkışının 100. Yılının 1979
yılında kutlanmasından da anlaşılabilir.
Psikoloji biliminin ilgilendiği meselelerin aslında ne kadar eski olduğu düşünüldüğünde, 1879 yılında Wundt’un kurduğu laboratuvarın önemini anlamak zor görünebilir. Gerçekten de bugün bile psikolojinin incelediği bazı konuların Antik Yunandan bu yana felsefeciler
tarafından da ele alınıp tartışıldığını görüyoruz. İnsan doğasının neliği sorusu ve belli bazı alanlardaki davranış özelliklerinin nasıl açıklanabileceği, Platon’dan bu yana çeşitli şekillerde cevaplanmaya çalışılmıştır. Psikoloji biliminin doğduğu 19. yüzyıl sonlarına kadar, felsefeciler
insan doğasını kendi tasarılarına, sezgilerine, çıkarımlarına ve kişisel tecrübelerine dayalı ele
alarak açıklamaya çalışmışlardır. Psikolojinin farkı, bu sorulara cevap ararken kullandığı
yöntemden kaynaklanmaktadır. Psikoloji, bu sorulara olgulara dayalı cevaplar bulmaya yönelmiş; bu olguları belirleyebilmek için test ve teknikler geliştirmiş; insanı sistematik olarak
inceleyerek ve deneysel araştırmaların sonuçlarından yararlanarak açıklayabilme çabası içine
girmiştir. Wundt’un kurduğu laboratuvarın önemi, bu teşebbüsün ilk resmî mekânı olmasından
kaynaklanmaktadır.

1.4.1. Psikolojinin Kuruluşu Ve Wilhelm Wundt (1832-1920)
Wundt, resmî akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusudur. Daha sonra
dünyanın çeşitli yerlerinde benzerleri kurulacak ilk psikoloji laboratuvarını kurmuş, ilk dergiyi
yönetmiş ve deneysel psikolojiyi bir bilim olarak başlatmıştır. Wundt tarafından incelenen duyular, algı, dikkat, heyecanlar gibi konular hâlâ psikoloji biliminin temel çalışma alanlarını
oluşturmaktadır.
Wundt’un Leipzig’de kurduğu bu laboratuvar, o yıllarda dünyanın her tarafından psikoloji ile ilgilenen araştırmacılar için bir çekim merkezi olmuştur. O yıllarda, dünyanın çeşitli
yerlerinde psikolojinin bir bilim olarak kuruluşu, bu laboratuvarda yetişmiş araştırmacı ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 1883 yılında Amerika’da John Hopkins Üniversitesinde 1926’da Yunanistan’da; 1936’da Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı kurulmuştur. Ülkemizde psikoloji ile ilgili derslerin okutulmasının 1915 yılında Darülfünun çatısı altında başladığı ve o yıllarda Anchüz tarafından bir laboratuvar kurulması için bazı çalışmaların yapıldığı ancak sonuçlanmadığı bilinmektedir.
19. yüzyılın ikinci yarısında biyoloji ve fizik gibi doğa bilimlerinde kullanılan yöntem
ve araç - gereçlerin insanı incelemek için kullanılmaya başlanması kısa sürede önemli yöntem
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ve anlayış değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Araştırmacılar zihinsel olguları araştırmak için teknikler geliştirmiş, aletler tasarlamış; insan zihnini incelemek üzere kontrollü gözlem ve deneyi
kullanmaya başlamışlardır.
Bu araştırmaların önemli bir kısmı duyuların incelenmesi ile ilgiliydi. Wundt’un
çalışmalarının önemli bir kısmı da bu konularla – psikofizyoloji- ile ilgilidir. Ancak Wundt,
psikofizyoloji ile ilgilendiği kadar, insan bilincinin içe bakış yöntemiyle incelenmesi ile de ilgilenmiştir. Amacı bilinç süreçlerinin en temel parçalarını analiz etmek ve bu parçaların nasıl
düzenlendiklerini/sentezlendiklerini belirlemek ve bu düzenlemeleri yöneten birleşme yasalarını ortaya koymaktı. Bu parçaların duyular olduğu kabul edildiğinden onları anlayabilmek için
psikofizyoloji bilgisinden yararlanmak gerekiyordu. Aynı zamanda psikolojiyi deneye dayanan
bir bilim olarak ele aldığı için çalışmalarını da bu anlayışa dayalı olarak yürütmüştür. Wundt’un
ölümünden hemen önceki yıllarda, Almanya’da üç psikoloji dergisi, birkaç ders kitabı yayınlanmış ve ikinci bir araştırma laboratuvarı kurulmuştu.

1.4.2. Herman Ebbinghaus (1850-1909)
Wundt’un çalışmalarını sürdürdüğü yıllarda Almanya’da gelişmekte olan psikolojinin
bir başka önemli isminden daha mutlaka söz etmek gerekir. Ebbinghaus, öğrenme ve hafıza
konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikologdur. Onun çalışmaları Wundt’un fizyolojik
temelli yaklaşımına ve yüksek seviyeli zihinsel süreçlerin bilimsel olarak incelenemiyeceğine
yönelik anlayışına bir eleştiri ve karşı çıkış olmuştur.
Ebbinghaus aynı zamanda öğrenme ve hafıza gibi tipik psikoloji konularını ilk kez deneysel yöntemler kullanarak incelemiştir. Öğrenme, akılda tutma ve çağrışımları incelemek için
anlamsız heceler ile diziler oluşturarak çalışmış ve geliştirdiği teknik bu alanda bir devrim yaratmıştır. Bu araştırmalarının bir sonucu olarak 1885 yılında yayınlanan “Bellek Üzerine” isimli
kitabı psikolojiye yeni bir alan ve yeni ufuklar açmıştır.

1.4.3. Yapısalcılık ve Edward Titchener (1867 -1927)
Yapısalcılık yaklaşımı, akıl ve davranışın yapısının incelenmesi; insanın bütün zihinsel
tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikri ile özetlenebilir.
Doktorasını Wundt’un labaratuvarında yapmış olan Titchener, bu çalışmasını tamamladıktan
sonra, ülkesi İngiltere’den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesine
gitmiş ve bütün meslek hayatını orada geçirmiştir. Wundt’tan çok etkilenen Titchener, onun
bilinç üzerine olan görüşlerini daha çok önemsemiş ve Yapısalcılık ismiyle bilinen bir yaklaşım
ortaya koymuştur. Ona göre psikolojinin asıl görevi, basit bilinçli deneyimlerin yapısını keşfetmek veya bir diğer ifadeyle bilinci, kendini oluşturan parçalara ayırarak bilinci tanımlamak idi.
Dolayısıyla, düşünmenin neden ya da nasılı yerine “ne” olduğu incelenmeliydi. Titchener meslek hayatı boyunca yazdığı kitaplar ve danışmanlığını yürüttüğü doktora tezleri ile bu konu
üzerine çalışmıştır ancak onun ölümünden sonra bu yaklaşımın takipçileri olmamıştır. Bu durum, davranışçılık yaklaşımının hemen o yıllarda doğmuş olması ile de yakından ilgilidir.
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1.4.4. İşlevselcilik ve William James (1842-1910)
William James, Wunt ve Titchener’i eleştirerek ilişkilerden arınmış, saf duyumlardan
oluşan yaşantı atomları kavramlaştırması ile zihnin anlaşılamayacağını savunmuştur. Farkındalık önemlidir ancak farkındalık, zihnin sahip olduğu çevreyle sürekli etkileşim halinde olan bir
süreçtir. İşlevselcilik daha öncekilerden farklı olarak zihin ne yapar veya zihin nasıl çalışır sorusunu incelemeyi önemli bulmuştur. Adından da anlaşılabileceği üzere bu yaklaşım, zihnin
işlevleriyle veya organizmanın içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıyla ilgilenmiştir. İşlevselciler zihni, bir süreçler kümesi veya gerçek dünyada pratik sonuçlara neden olan işlevleri
açısından araştırmışlardır.
Bu yaklaşımın James tarafından başlatıldığı kabul edilse bile Dewey (1859-1952), Angell (1869-1949), Carr (1873-1954) gibi pek çok isim tarafından geliştirilmiş, bir ekol olma
iddiası taşımamış ancak bir düşünce ve genel bakış açısı olarak Amerikan psikolojisinin ana
akımının önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bu yaklaşım işlevselliğe verdiği önem ve teknik
olarak testler gibi yolların da kullanılabilmesine izin vererek uygulamalı psikolojinin doğmasına da imkân sunmuştur.
Uygulamalı psikoloji, S. G. Hall (1844-1924), J. Cattell (1860 – 1944), W.D. Scott
(1869-1955) gibi isimler tarafından geliştirilmiştir. Bu hareket, 1900’lerin ortalarına doğru
Amerika’daki ekonomik ve kültürel havaya çok uygun düşmüş, endüstri ve örgüt psikolojisi ve
klinik psikoloji alanları bu hareketin içinden doğmuştur. Uygulamalı psikoloji çalışmaları, gündelik hayatta kullanılan zihinsel ve duygusal işlevlerin testler ve gereçler yoluyla incelenmesine
önem verdiğinden aynı yıllarda doğacak olan davranışçılık yaklaşımının kabulleriyle uyumlu
olmuş ve her iki akım birbirini besleyerek gelişmiştir.

1.4.5. Davranışçılık ve John B. Watson (1878 -1958)
Yapısalcılık ve İşlevselcilik akımları süregelirken Watson tarafından ortaya atılan Davranışçılık görüşü, psikolojinin yeni bir bilim dalı olarak felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi
kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir. Onlara göre incelenmesi gereken gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır.
1920’li yıllarda Watson ile başlayan davranışçılık yaklaşımı, evrilip gelişerek 1970’lere
kadar sürmüş ve psikolojinin egemen görüşü olmuştur. Watson’a göre insan dünyaya yalnızca
basit reflekslerle donanmış olarak gelmekte ve tüm özelliklerini yaşadığı çevre içinde, temel
refleksleri üzerine inşa olan öğrenilmiş davranışlar ile yani klasik koşullanma ile edinmektedir.
İkinci kuşak davranışçılık ya da yeni-davranışçılık 1930-1960 yılları arasında E.Tolman, E. Guthrie, C. Hull ve B.F. Skinner’in çalışmalarıyla sürmüştür. Yeni davranışçılık, psikolojinin özünün öğrenme çalışmaları olduğunu; karmaşık görünen bütün davranışların aynı
temel öğrenme yasalarıyla açıklanabileceğini; karmaşık görünen davranışların işlemsel (ope-
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rasyonel) tarifleri yapılarak üzerinde çalışılabilir davranışlar hâlinde ele alınabileceğini söylemekteydiler. Operant (edimsel) koşullanma, pekiştirme, amaçlı davranış, tek denemede öğrenme gibi kavramlar ve ilkeler yeni davranışçılar tarafından ortaya konulmuştur.
Üçüncü kuşak davranışçılık ya da sosyal davranışçılık 1960’lardan itibaren A. Bandura,
J. Rotter gibi isimlerle sürmüştür. Bandura, gözlem yoluyla ve model alarak öğrenme gibi yeni
öğrenme biçimlerini ortaya koymuş, davranışçı yaklaşıma sosyal bir boyut katmıştır. Ancak
1980’lerde kendini düzenleme gibi yeni kavramlar tanımlayarak toplumsal-bilişsel bir görüşe
ulaşmıştır.
Davranışçılık, sonradan çok eleştirilen bir yaklaşım olsa bile klasik koşullanma, edimsel
koşullanma, gözlem yoluyla öğrenme gibi temel öğrenme süreçlerinin açıklanmasını onların
çalışmalarına borçluyuz. Bu konular ve yürütülen deneylere ilişkin bilgiler kitabın öğrenme
bölümünde açıklanacaktır. Davranışçılığın gözlenebilir/ölçülebilir insan özelliklerine ve sistematik olarak incelenmesine verdiği önem bugün hâlâ temel bir yaklaşım olarak süregelmektedir
ve bugün onlar tarafından yok sayılan zihin, bilinç, farkındalık gibi kavramları çalışırken de bu
anlayıştan yararlanılabilmektedir. Aynı zamanda davranışçılığın eleştirisinin bilişsel yaklaşıma
kaynaklık ettiğini ve böylece insan hakkında giderek genişleyen bir görüş açısına sahip olunabildiğini de gözden kaçırmamak gerekir.

1.4.6. Gestalt Ekolü
Gestalt psikolojisi, 1900’lü yılların başında, Almanya’da Max Wertheimer (18801943), Kurt Koffka (1886-1941) ve Wolfgang Köhler (1887-1967) tarafından oluşturulmuştur.
Gestalt sözcüğü, Almanca “bütün”, “biçim” gibi anlamlara gelmektedir. Ancak hiç bir dilde
tam olarak karşılayan bir kelime bulunamadığından, bütün dillerde “gestalt” sözcüğü aynen
kullanılmaktadır.
Gestaltçiler, Wundt’un, yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara (parçalara) ayırarak inceleme anlayışına karşı çıkmışlardır. Onlara göre yaşantı öğelerine bölünemez; yaşantıyı incelerken öğelerin ilişkileri ve etkileşimleri dikkate alınmalıdır. Yaşantılarımız örüntüler
veya örgütlenmiş yapılar oluşturmaktadır, alanın bir kısmındaki olaylar diğer kısmındaki olaylardan etkilenir. Örneğin gri bir kağıt parçası, siyah zemin üzerinde açık renk, beyaz zemin
üzerinde koyu renktir. Dolayısıyla önemli olan öğeler arasındaki ilişkilerdir. Bu ekolün anlayışını tanımlayan önemli bir ilke “bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesidir.
Örneğin, bir müzik parçası dinlediğimizde, tek tek notaları değil bütün bir melodiyi algılarız.
Gestalt ekolü, algı, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla psikoloji üzerinde silinmez bir iz bırakmışlardır. Algı alanındaki
çalışmalarının sonuçları hâlâ psikolojiye giriş kitaplarında yer alan temel bilgiler arasındadır.
Bu çalışmada, duyumlar ve algı bölümünde Gestalt ekolünün araştırmalarını ve buldukları ilkeleri incelenecektir. Ayrıca Gestaltçıların ortaya attıkları bazı fikirler ile 20.yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkan bilişsel yaklaşım veya hümanistik yaklaşımı etkilediklerini de gözden
kaçırmamak gerekir.
11

1.4.7. Psikanaliz ve Sigmund Freud (1856 -1939)
Bir bilim olarak psikolojinin yeni kurulmaya başlandığı yıllarda, aslında bir nörolog
olan S. Freud, klinik çalışmaları sonucunda “psikanaliz” adı verilen bir tedavi tekniği geliştirmiştir. Ancak Freud’un insanlık düşünce tarihine katkıları bundan ibaret değildir. Freud bütün
dünyada bu alanlarla ilgilenmeyen insanlar tarafından da tanınan, düşünceleriyle pek çok bilim
dalını etkilemiş az sayıdaki bilim insanından biridir. O, insanın farkında olmadığı ve aslında
davranışlarını yönlendiren bir bilinçaltının olduğunu söyleyerek insanların yalnızca akıl ve
mantıktan oluşmadığının altını çizmiştir. Şimdi bize oldukça sıradan gelebilecek bu fikrin sarsıcılığını anlayabilmek için 19. yüzyılın felsefi ve bilimsel zeminini kavramak gerekir.
Freud’un ruhsal hastalıkların oluşumu hakkında ayrıntılı bir kuramı vardır ve bir tedavi tekniği
olan psikalanizin klinik alanlarda hâlâ takipçileri bulunmaktadır.
Psikanalitik yaklaşımı çok çeşitli açılardan psikolojiye etkisi olmuştur. Örneğin erken
çocukluk deneyimlerinin yetişkin insan davranışlarını biçimlediğine ilişkin görüşleri gelişim
psikolojisi araştırmaları için bir ivme kaynağı olmuştur. Bugün psikodinamik yaklaşım denilen,
davranışın geçmiş deneyimler ve dürtüsel kaynaklar çerçevesinde açıklandığı; eylemlerin içgüdüler ile sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme çabası ile oluştuğunu kabul eden
yaklaşım Freud’un görüşleri üzerine inşa olmuştur. Psikanalitik yaklaşım temelinde geliştirilmiş kişilik kuramları da bulunmaktadır.
Freud, Psikanalitik yaklaşımın dayandığı kuram ve kavramlarının bilimselliği tartışmaya açık olsa bile ortaya atılışından neredeyse 100 yıl sonra hâlâ kullanılmakta olan bir tedavi
biçimi ve özgün bir insan tasavvuru bırakmıştır. Ayrıca bugün yeniden ve deneysel yöntemler
kullanılarak yürütülen bilinç araştırmalarının da onun tarafından ortaya atılan bilinçaltı kavramına ihtiyaç duyduğunu kabul etmek gerekir.

1.4.8. Hümanistik Psikoloji
Hümanistik psikoloji, 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki
olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın temelinde varoluşçu felsefe anlayışının etkilerini görmek mümkündür. Hümanistik yaklaşıma göre insanlar ne psikodinamikçilerin dediği gibi içgüdüsel kaynaklara ne de davranışçıların dediği gibi çevresel kaynaklara dayanarak davranışlarını
belirlerler. İnsanlar, kendi varoluşlarının bilincinde olan, doğal olarak iyiye yönelen ve seçim
yeteneğine sahip varlıklardır. İnsanın hedefi kendi potansiyelini gerçekleştirmek olmalı; bunu
sağlamak için ise insan doğasının bütünlüğüne inanılarak özgür irade, spontanlık ve bireyin
yaratıcı gücünü geliştirmek üzerine çalışılmalıdır. Bu yaklaşımın gelişmesinde A. Maslow
(1908-1970) tarafından ortaya atılan Kendini Gerçekleştirme Kuramının ve C. Rogers’ın
(1902-1987) çalışmalarının rolü büyüktür. Rogers, aynı zamanda “danışan merkezli tedavi” denilen psikoterapi yaklaşımını da ortaya atmıştır. Böylece hümanistik psikoloji, tüm insanı açıklayan bir model olmaktan çok klinik alanlarda yararlanılan bir bakış açısı olarak kalmıştır. Bu
yaklaşım biçimi 1970’lere kadar etkili olmuştur ancak bilişsel yaklaşımın doğuşu ile yeni bir
insan anlayışı ortaya konulması yeni tedavi tekniklerine kaynaklık etmiştir.
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1.4.9. Bilişsel Yaklaşım
Bilişsel yaklaşım, 1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçı yaklaşımın doğrudan gözlenemediği için zihni bir kara kutu olarak ele alıp inceleme dışı
bırakması, bu eleştirilerin temel kaynağı olmuştur. Bir diğer ifadeyle temel itiraz noktalarını
insanın tüm davranışların öğrenme süreçleri ile açıklanamayacak kadar karmaşık olmasına dayandırmışlardır.
Bilişselciler, düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu tür süreçler doğrudan gözlenememektedir ancak
bu süreçleri ortaya koyan problem çözme, hatırlama gibi davranışlar gözlenebilir ve bu gözlemler incelenerek bu süreçlere ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Aynı zamanda, insan düşüncesi,
davranışları üzerinde etkili olan bir etmendir; yani davranışlar yalnızca çevreden gelen uyaranların bir sonucu olarak açıklanamaz. Bilişselciler bu temel itiraz noktalarının geçerliliğini deneysel araştırmalarla ortaya koymuşlardır. Bilişsel yaklaşım, insan zihnini modelleme ihtiyacı
duymuş ve 20 yüzyıl için çok uygun olan bilgisayar metaforunu kullanmıştır.
Bilişsel hareketin G. Miller (1920-2012) ve U. Neisser (1928-2012) tarafından başlatıldığı kabul edilse bile önceki yaklaşımlardan biraz daha farklı olarak pek çok araştırmacı tarafından hep birlikte geliştirilip evrilmiştir. Bu anlayış psikolojinin hemen her alt alanında pek
çok yeni araştırmaya ve görüşe kaynaklık etmiştir. Bu anlayışın bakış açısıyla gelişim, kişilik,
anormal davranışlar, sosyal davranışlar, tedavi uygulamaları gibi pek çok alanda çok sayıda
araştırmalar yürütülmüş, kuramlar geliştirilmiş ve hatırı sayılır bir bilgi birikimi oluşturulmuştur.
Ancak adından da anlaşılabileceği üzere, bu yaklaşım bilişsel süreçlerin incelenmesine
çok fazla ağırlık vermektedir. Aynı zamanda insanın zihninin bilgisayar metaforu ile modellenmesinin insanı anlamakta getirdiği sınırlamalar giderek daha fazla ifade edilmeye başlanmıştır.
Günümüzde hala egemen bir anlayış olarak sürmekte olan bilişsel yaklaşım beri yandan eleştirilere maruz kalmakta ve giderek daha fazla insanı açıklamada eksik kalan yönleri ortaya konulmaktadır.

1.4.10. Evrimsel Psikoloji
Evrimsel psikoloji, bazı davranışların ve zihinsel süreçlerin kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini incelemektedir. Bunu
yaparken, tarih, evrimsel biyoloji ve antropolojik verilerden yararlanır. Araştırmacılar insan
beyninin evrimleştiği çevresel faktörlere odaklanarak, belirli bir tarihsel zamanda ne gibi adaptasyon gereklilikleri olduğunu saptamaya çalışırlar. Bu adaptasyon gereklilikleri ya da o tarihsel
zamana özgü güçlükler belirlendikten sonra, evrimsel psikologlar bu tür konuların çözümü için
zihinsel mekânizmaların ve psikolojik adaptasyonların nasıl çalıştığını incelerler. Bu yaklaşım
ile, yardım etme, çiftleşme, eş seçme, kıskançlık, ebeveyn tutumları gibi çok çeşitli davranışlar
incelenmiş ve ilginç bakış açıları ve kuramlar ortaya konulmuştur.
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1.5. Psikoloji Bilimi Nereye Doğru Gitmektedir?
Günümüzde psikolojinin ana akımı olarak bilişsel psikolojinin etkileri sürmeye devam
etmekte ise de, bu yaklaşım biçiminin açıklamakta yetersiz kaldığı noktalar giderek daha fazla
belirginleşmektedir. Bilişsel yaklaşım insan zihnini özünde bilişsel/akli bir sistem olarak tasavvur etmiştir. Ancak kimi araştırmacılar bu yaklaşımın davranışçıların kara kutusunun yerine,
boş kafalı bir işlemci koyduğunu ancak insan zihninin bundan ibaret olmadığını söylemektedirler. İnsan zihninin bilgisayar metaforu kullanılarak modellenmesi, insanın kendi düşünceleri
üzerinde düşünebilen bir varlık olmasını gözden kaçırmaktadır.
Bir yandan gelişim psikolojisi araştırmalarından gelen “insanların başkalarının niyet,
arzu ve düşüncelerini yaşamın çok erken yıllarında anlayarak bunlara uygun davranabildikleri”
doğrultusundaki sonuçlar insan kavrayışının yalnızca bilişsel unsurlardan ibaret olmadığını
göstererek yeni ufuklar açmaktadır. Bu kavrayışın diğer insanlarla birliktelik ve iş birliği kurarak gelişmekte olduğuna dönük sonuçlar insan zihninin ve davranışlarının kaynaklarına dönük
bakış açımızı yeniden düzenleyecek gibi görünmektedir. Bir diğer yandan giderek gelişen davranışsal/bilişsel sinir bilim araştırmaları duyu, algı, düşünme ve duyguları ortaya çıkaran beyin
süreçlerini inceleyerek yeni anlayışların gelişmesine temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda, farkındalık ve bilinç ile ilgili araştırmalar giderek artmaktadır ve çarpıcı sonuçlar ortaya konulmaya başlanmaktadır. Bütün bu yeni araştırmalar daha ileriki bölümlerde gözden geçirilecektir.
Yakın gelecekte psikoloji bilimi, insanın bütün yönlerinin birlikte ve etkileşimsel bir
anlayışla ele alınabileceği daha karmaşık modeller oluşturarak insanı anlamada bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor gibi görünmektedir. Ebbinghaus’un ifadesiyle “geçmişi uzun ama tarihi
kısa” olan psikoloji bilimi, giderek daha karmaşık gözüken insan özelliklerini mercek altına
almakta ancak bunu yaparken kendini diğer dallardan ayıran kontrollü ve sistematik olarak yürütülen gözlem ve deneyleri kullanmaya devam etmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Psikoloji bilimi, yalın bir ifadeyle, insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin
bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı
davranışları, zihinsel süreçleri ve bunları etkileyen/bunlardan etkilenen etmenleri tanımlamak,
nasıl olageldiğini ortaya koymak ve nedenlerini açıklamaktır. Psikoloji alanında bir araştırma
yürütülürken insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini tanımlamak, açıklamak, tahmin
etmek ve vardığımız sonuçlardan yararlanarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak isteriz.
İnsan davranışlarının çeşitliliği, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik
psikoloji gibi insanın çok çeşitli yönleri üzerine uzmanlaşmış alt alanların oluşumunu gerekli
kılmıştır. Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “Psikoloji Laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihten itibaren
aslında birbirini tamamlayan farklı bakış açıları ve anlayışlar ile gelişip güçlenerek hatırı sayılır
bir bilgi birikimine ulaşıldığı görülmektedir. Ebbinghaus’un ifadesiyle “geçmişi uzun ama tarihi kısa” olan psikoloji, giderek daha karmaşık gözüken insan özelliklerini mercek altına almakta ancak bunu yaparken kendini diğer dallardan ayıran kontrollü ve sistematik olarak yürütülen gözlem ve deneyleri kullanmaya devam etmektedir.
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Çalışma Soruları
1.

Psikolojinin temel konuları ve ilgi alanları nelerdir?

2.

Psikolog ile psikiyatrist arasında ne fark vardır?

3.

Wundt’un psikoloji bilimine katkısı nedir?

4.

Ebbinghaus’un psikoloji bilimine katkısı nedir?

5.

Davranışçı yaklaşımın daha önceki yaklaşımlara en önemli eleştirisi ne olmuş-

6.

Bilişsel yaklaşımın davranışçı yaklaşıma en önemli eleştirisi ne olmuştur?

7.

Psikonanalitik yaklaşımın en önemli mirası sizce nedir?

8.

Bilişsel yaklaşım hangi açılardan eleştirilmektedir?

tur?
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2. İNSANI NASIL İNCELEMELİYİZ?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel bilgi ne demektir?
2.1.1. Bilim ve bilimsel yöntem
2.1.2. Bilimsel etkinliğin amaçları nelerdir?
2.1.3. Bir bilginin bilimsel olması ne anlama gelmektedir?
2.2. Bilimsel bir araştırma nasıl tasarlanıp yürütülür?
2.2.1. Bir araştırma sürecini nasıl tasarlarız?
2.2.2. Gündelik bir sorudan bilimsel bir araştırmaya doğru
2.3. Psikolojinin kullandığı araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir?
2.3.1. Psikolojide kullanılan araştırma yöntem türleri
2.3.2. Psikolojide kullanılan veri toplama yolları
2.3.2.1. Gözlem
2.3.2.2. Görüşmeler
2.3.2.3. Anket/soru listeleri
2.3.2.4. Ölçekler
2.3.2.5. Testler
2.3.2.6. Özel alet ya da görevler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilimsel bilginin anlamını
kavrar.
Bilimsel düşünce biçiminin
ayırt edici özelliklerini açıklar.
Bilimsel araştırma basamaklarını tanımlar.
Psikolojide bir araştırmanın
nasıl yürütüldüğünü açıklar.
Psikolojide kullanılan teknikleri söyler.
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Anahtar Kavramlar
•

Bilim

•

Bilimsel bilgi

•

Bilimsel yöntem

•

Bilimsel araştırma basamakları

•

Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri

•

Psikolojide kullanılan araştırma teknikleri
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Giriş
Birinci bölümde, Psikolojinin insanın doğası ve yapısı ile soruları aydınlatmaya çalışan
diğer bazı disiplinlerden farkının, kullandığı bilgi edinme yollarından kaynaklandığından söz
edilmişti. Psikoloji, bir bilim dalı olarak doğduğundan bu yana bilimsel yöntemi kullanarak
insan hakkında bilgi üretmek amacını taşımaktadır. Bu bakımdan psikolojinin insanı nasıl incelediğini anlamak için önce bilimin, bilimsel yöntemin ve bilimsel bilginin ne olduğunu kavramak gereklidir. Bu bölümde hem bilimsel yöntemin genel özellikleri anlatılacak hem de psikoloji araştırmalarının özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
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2.1. Bilim, Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Bilgi Ne Demektir?
2.1.1. Bilim ve Bilimsel Yöntem
İnsanlık, var olduğu ilk zamanlardan bu yana, yaşadıkları dünyada olup bitenler hakkında sorular sormuş, onları açıklamak ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak istemiş ve bu
ihtiyacını gidermek üzere çok çeşitli yollar üretmiştir. Örneğin astroloji (yıldızlara bakarak olup
biteni ve geleceği tahmib etme) ve falcılık bin yıllardır mevcut olduğu gibi günümüzde de yaygın olarak başvurulan yollardır. Ancak her ikisi de bilim değildir. Bu alt bölümde bilimi bu tür
etkinliklerden nelerin ayırdığı anlatılacaktır.
Bilimi, sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü
olarak tanımlanabilir. Bilim, doğaya ilişkin deneyimleri anlaşılabilir kılmak amacıyla tutarlı,
güvenilir, akılcı bir kavramsal sistem ve yöntem oluşturma çabasıyla gelişmiştir. Gündelik hayatta bilim kelimesini kullanıldığında, hem yeni bilgileri kazanmak için elverişli bir yöntemive
hem de bu yöntemle toplanmış ve yeni bulgular vasıtasıyla değişebilir bilgi birikimi kasdedilmektedir.
Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği, bütün bilim dallarının, doğaya ilişkin sorularını
cevaplamak için bilimsel yöntemi kullanmalarıdır. Ancak anlama ve açıklama çabası içine giren her faaliyet kendine göre bir yöntem yani bir bilgi edinme ve üretme yolu kullanmaktadır.
Örneğin kahve falı bakarken yarı belirli şekilleri bir şeylere benzetmek ve bunların uyandırdığı
duyguları ifade etmek gibi bir usulden yararlanılmaktadır. Hatta bazı şekillerin ortak anlamları
(kuşun haber olarak yorumlanması gibi) mevcuttur ve bu durum bir sistematikleştirme
çabasıdır. Özel bir yöntem/teknik kullanmak ve yarı sistematik bir değerlendirme yolundan yararlanmak bir bilgi edinme yolunun bilimsel olduğu anlamına gelmemektedir. Bilimsel yöntemi
diğer yöntemlerden farklılaştırarak bilimsel yapan birinci özellik, gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır. Ancak bu özellik
tek başına yeterli olmamaktadır. Bilimsel yöntemi bilimsel yapan ikinci özellik ise bir dizi benzer olayın altında yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmak ve saptanan
olgunun genellenebileceği olaylar dizisinin sınırlarını belirleyebilmektir.

2.1.2. Bilimsel Etkinliğin Amaçları Nelerdir?
Bir bilimsel etkinliğin beş amacı vardır;
a- Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek (tarif ve tasvir etmek), bir diğer ifadeyle
tam olarak ne olduğunu belirlemek;
b- Doğa olaylarını açıklamak (izah etmek), bir diğer ifadeyle neden ve nasıl olduklarını
açıklamak;
c- Bir grup olguyu açıklayan kuramlar ya da modeller gibi tutarlı bilgi yapıları oluşturmak;

22

d- Yapılan açıklamalara ve kuram/modellere dayalı olarak yeni olguları öngörmek ve
bu öngörüleri sınamak;
e- Bu öngörülere dayalı olarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak.
Bu sayılan amaçlar arasında aslında bir aşamalılık vardır. Bir araştırmacı, çalıştığı
alanda birikmiş bilginin düzeyine göre farklı bir aşamadan başlayabilir. Eğer o alanda mevcut
olgular daha önceki araştırmacılar tarafından betimlenmiş, çeşitli açıklamalar yapılmış ve kuramlar ortaya atılmışsa, araştırmacılar mevcut kuramların yeni olguları açıklayıp
açıklamadığını sınamakla ilgilenebilirler. Eğer yeterince bilgi birikimi yoksa o zaman mevcut
olguları betimlemek veya açıklamakla ilgilenmek gerekir. Bazen aynı olguların farklı izahları
veya aynı konuda farklı modeller mevcuttur. O zaman en uygun izahın hangisi olabileceği üzerinde çalışmak uygun olur.
Araştırmacılar onlarca yıl aynı konuyu açıklamak için veya mevcut bir modelin
öngörülerini sınamak için çalışabilirler. Dolayısıyla bilimsel etkinlik çoğunlukla tek bir kişinin
ürünü olmaktan çok, çok sayıda araştırmacının yıllar süren çalışmalarıyla yürütülen birikimli
bir süreçtir. Bilimsel etkinliklerin amaçlarını gerçekleştirmesi ancak araştırmacıların geçmişten
aldıkları bilgi birikimini geliştirip yeni kuşaklara aktarması ile mümkün olabilmektedir. Bazen
tek bir kişi tarafından yapılmış görünen bir buluş, kendisinden önceki onlarca araştırmacının
çabalarıyla (hatta desteklenmeyen hipotezleriyle) ulaşılmış yer sayesinde mümkün olabilmektedir. Doğru bilgi kazanmak, birbiri üzerine eklenen, yeni bilgiler eklendikçe daha öncekilerin
aksayan veya eksik yönlerinin görülmesini sağlayan kesintisiz bir süreci gerektirmektedir.

2.1.3. Bir Bilginin Bilimsel Olması Ne Anlama Gelmektedir?
Ülkemizde hayatında en azından bir kez kahve falı baktırmamış olan kişi herhalde yok
gibidir. Yine de herkes falcının söylediklerinin bilimsel bir temeli olmadığını bilir. Bazen falcının söyledikleri ya da astrologların yorumları doğru bile olabilir. Ancak o durumda bile muhatapları söylenenlerin bilimsel bir bilgi olmadığının farkındadır. O hâlde bilimsel bir bilgiyi
diğerlerinden ayıran özellikler neler olabilir?
Bilimsel bilgi, kişinin kanaat ve inançlarının bir ürünü olmayan; deney ve gözlem yoluyla toplanan ve nesnel olgulara dayanan bilgidir. Bir bilginin isabetli ya da doğru olması,
onun bilimsel bir bilgi olmasının bir göstergesi değildir. Bilimsel bir bilgiyi diğerlerinden ayırt
eden özellik, o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel bir bilgi, herkes tarafından gözlenebilir (Sadece duyu organlarını değil, mikroskop ya da test gibi aletler de hesaba katılmalıdır),
ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgidir.
Bazen tam olarak açıklanamayan, sezgiler yoluyla öyle olduğu sonucuna varılan kanaatler ya da fikirler olabilir. Bu gibi durumlar bilim insanları için de geçerlidir, hatta kimi zaman
buluşların kaynağı sezgiler olabilir. Ancak burada bilim insanı ile falcıyı ayıran şey, bilim insanlarının bu sezgilerinin geçerli olup olmadığını görmek için sistematik olarak gözlemler ve
deneyler yürüterek çalışmaları, bir diğer ifadeyle bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yürütmeleridir.
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2.2. Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Tasarlanıp Yürütülür?
Bilimsel araştırma doğayla ilgili sorulara, bilimsel bir tutumla yaklaşma ve bilimsel
yöntemi kullanarak cevap arama sürecidir. Daha önce, bilimsel yöntemin birinci özelliğinin
gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamak olduğundan söz edilmişti. İkinci özelliğin önemli olan kısmı, bir dizi benzer olayın altında
yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmaktır.
Psikolojide de bir araştırma yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır;
bu gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar geliştirilir; bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunulur ve sonra bu tahminlerin doğru olup olmadığı yine verilere dayanarak sistemli
bir şekilde sınanır.
Dolayısıyla süreci anlayabilmek için iki temel konuyu incelenmelidir; ilki araştırma
sürecinin nasıl başladığı, planlandığı ve uygulandığı; ikincisi ise psikolojide ne tür veri toplama
yollarının kullanıldığıdır. Konu psikoloji olduğuna göre bu bölüm insanlar üzerinden örnekler
kullanılarak ve insanları incelemekle ilgili kimi güçlüklere yer verilerek anlatılacaktır.

2.2.1. Bir Araştırma Sürecini Nasıl Tasarlarız?
Bir araştırmanın tasarlanması basamak basamak ilerleyen bir süreçtir. Araştırma probleminin ortaya konulmasından elde edilen veriler bilimsel kamuoyu ile paylaşılana kadar her
basamak titiz ve özenli bir çalışmayı gerektirmektedir.
Bütün araştırmalar bir soru ile başlar, bir diğer ifade ile bir soruya cevap verme amacını
taşır. Ancak bilimsel bir araştırma, bilimsel yollarla incelenebilir bir soru (problem) ile başlamalıdır.
İnsanların sorduğu pek çok soru vardır; ölümden sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor,
dünya dışında canlı yaşam var mıdır, varsadünya dışında yaşayan zeki varlıkların fiziksel
özellikleri bize benziyor mu…. gibi soruları şu anda bilimsel olarak ele alıp incelemek mümkün
değildir. Çünkü mevcut bilgi birikimi dâhilinde, bazılarının olgusal olarak tanımlanması ve bazıları için ise gözlenebilir, ölçülebilir, sınanabilir bir araştırma tasarlanması mümkün değildir.
Ancak şu durum da gözden uzak tutulmamalıdır; Jules Verne 1865 yılında “Aya Seyahat” romanını yazdığında, “Ayda yaşam var mıdır?” sorusu bilimsel olarak ele alınamaz bir
soruydu çünkü sınanması için oraya gitmek, örnek alıp incelemek gibi veri toplama olanakları
hayal bile edilemiyordu. Jules Verne, bu romanıyla, ayda yaşamın olup olmadığı sorusuna, bir
edebiyatçı olarak bir cevap ve bir hayal sunmuştur. Aradan geçen yaklaşık 100 yıl içerisinde,
bu hayalin peşinden giden bilim insanlarının biriken bilimsel araştırmaları yoluyla bu soruyu
bilimsel olarak cevaplayabilmek için gerekli bilgi ve donanım edinilmiştir. Dolayısıyla bugün
bilimsel olarak araştırılamaz gözüken sorular yarın araştırabilir olabilmektedir. Ancak yine de
her bilimsel araştırmanın mevcut durumda incelenebilir bir soru ya da problem ile başlaması
gerekir.
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Gündelik hayattaki gözlemlerimize ya da sezgilerimize dayanarak sorduğumuz soruların araştırılabilir hâle dönüşebilmeleri için üzerlerinde biraz çalışmak gerekir. İleriki sayfalarda,
gündelik soruların bilimsel bir araştırma sorusuna nasıl dönüştürülebileceğini açıklayan bir
örnek bulacaksınız.
Daha sonra araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde, bir öngörüde
bulunmalıdır. Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olan hipotez denilmektedir. Problem
ve hipotez belirlendikten sonra, bunlara uygun olarak ve o konudaki mevcut bilgi birikiminin
ışığında araştırma süreci tasarlanır. Bunun için çalışmanın kimler üzerinde yürütüleceği, hangi
ölçme/değerlendirme yollarının kullanılacağı, araştırmanın türü/deseninin nasıl olacağı, veri
toplama sürecinin nasıl düzenleneceği, toplanan verilerin hangi istatistik tekniklerle analiz edileceği basamaklarının belirlenmesi gerekir. Bütün basamakların nasıl gerçekleştirileceğini
planladıktan sonra, artık veri toplama zamanı gelmiştir. Daha sonra elde edilen veriler analiz
edilerek, bulgular incelenir. Böylece sorulan soruya verilen cevabın geçerli olup olmadığını test
edilmiş oluruz. Eğer cevap doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem düzenlemelerinde bir sorun yoksa o zaman bu sorunun olası diğer cevapları üzerinde çalışmaya devam etmek gerekir.
Çünkü her hipotez, araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir çözüm teklifidir. Araştırmacı ister sonuçlar beklediği gibi çıksın, isterse çıkmasın, araştırmasının sonuçlarını bilimsel
kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bunu yapmanın yolu, alanla ilgili kongrelerde bildiri sunmak ve
bilimsel araştırma makalelerini basan akademik dergilerde yayınlamaktır.

2.2.2. Gündelik Bir Sorudan Bilimsel Bir Araştırmaya Doğru
Gündelik hayatta pek çok kişinin gözlemleyebileceği bir konu ya da düşünebileceği bir
soru ile başlayarak bunun bilimsel bir araştırma sürecine nasıl dönüşebileceğini görelim.
Diyelim ki ders çalışırken kahve içtiğinizde daha uzun sürelerle çalışabildiğinizi
gözlediniz. Aklınıza gelen soru “ acaba kahve içmek ders çalışabilme süremi uzatıyor mu?”
şeklinde olabilir. Şimdi, bir psikolog sizin sorduğunuz bu soruya bir cevap bulmak üzere bir
araştırma tasarlamak isterse neler yapması gerekir?
Önce gündelik üslupla sorulmuş bu sorunun araştırılabilir bir hale dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapmanın en uygun yolu soruyu gözlenebilir, ölçülebilir, sınanabilir ve tekrarlanabilir
şekilde tanımlamak üzere okumak ve düşünmektir. Şimdi yeterince mevcut çalışmaları okuyup
incelediğimizi; olası araştırma değişkenlerinin neler olduğu ve nasıl ele alınabileceğine ilişkin
fikirler geliştirdiğimizi; bu sorunun cevaplanmaya değer bir soru olduğuna karar verdiğimizi
varsayarak düşünmeye başlayalım.
Aslında, bu soruda birbirini etkilediği var sayılan iki değişken vardır: kahve içmek ve
uzun süre ders çalışmak.
Şimdi her iki değişken ile tam olarak ne kastedildiği üzerinde biraz düşünülmesi gerekir.
Uzun süre ders çalışmak denildiğinde bir metni başından kalkmadan, zihni dağılmadan okuyabilmek kastedilmektedir. Bu zaman dilimi dikkatin dağılmadığı ve dikkatin korunabildiği süre.
Dolayısıyla değişkenlerimizden birini “dikkat süresi” olarak tanımlamamız mümkündür.
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Diğer değişken ise kahve içmektir. Kahve içmek belirli, herkes tarafından aynı şekilde
anlaşılabilecek bir şey gibi görünmektedir. Fakat bir araştırma tasarlamak için hangi kahve, ne
kadar kahve, nasıl bir kahve gibi konuları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Çünkü araştırma sonuçlarının başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilirliği ancak buna bağlıdır. Burada bir yol, gerçekten kahve kullanmak ve kahvenin türü, kullanılan kahvenin miktarı, yoğunluğu gibi faktörleri standardize etmektir. Ancak kahvenin etken maddesinin kimyasal olarak ne
olduğu okumalardan öğrenilmişse ve kahvede bulunan kafeinin etkili olabileceği bilinirse, o
zaman kahve içme değişkenini “… mg” kafein alımı şeklinde tanımlamaktır. Bu daha güvenli
bir yoldur, çünkü araştırmayı yürütürken insanların kahve sevip sevmemeleri, verilen kahveyi
bitirip bitirmemeleri gibi olası bozucu etmenler ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu durumda kafeini mesela tablet olarak veya enjeksiyon yoluyla verebilmemiz mümkün olacaktır.
Bu aşamada sorumuz artık şu hâle gelmiştir: “5 mg kafein alımı, dikkat süresini uzatıyor
mu?” Değişkenler tanımlandığı için soru incelenebilir bir araştırma problemi hâline dönüşmek
üzere gibi görünmektedir. Bu aşamada şu düşünülmelidir: Dikkat süresinin uzamış olduğunu
nereden anlaşılır?
Bu konunun iki boyutu vardır; birincisi dikkat süresinin nasıl belirleneceğiyle ilgilidir.
Bir psikolog olarak mevcut dikkat düzeyini ölçen testlerden birinin kullanılması mümkündür.
Eğer böyle bir test yoksa ve dikkatin yapısı biliniyorsa o zaman böyle bir test/görev geliştirilmesi de mümkündür. Mevcut bir testin kullanıldığı varsayıldığında dikkat süresi AB testinden
elde edilen puanın yüksekliği olarak tanımlanmış olur. Sürenin uzayıp uzamadığı da puanların
artıp artmadığına göre belirlenmiş olur. Dolayısıyla soru şöyle olmuştur: “5 mg kafein alımı,
AB dikkat testinden alınan puanları arttırmakta mıdır?”
Bu konunun ikinci boyutu ise, kafein alımının dikkat puanlarını arttırıp arttırmadığını
nasıl anlaşılabileceği meselesidir. İlk akla gelebilecek yol, bir gruba kafein vermek, diğer gruba
vermemek ve her iki grubun dikkat puanlarını karşılaştırmaktır. Bu durumda soru şu hâle gelir:
“5 mg. kafein verilen grup ile verilmeyen grubun AB dikkat testinden aldıkları puanlar
arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
Bu yapısıyla soru artık bilimsel olarak incelenebilir bir hâle dönüşmüş, bir araştırma
problemi hâlini almıştır.
İkinci aşama, sorulan sorunun olası cevabının verilmesi yani hipotezin ifadesi olacaktır.
Bu örnekte hipotezin yapılan gözlemler doğrultusunda belirlenmesi mümkündür. Gündelik ifadesiyle olası bir cevap; “evet, uzatıyor, ben daha iyi çalışıyorum” olabilir. Ama araştırılabilir
bir dilde ifade edilen sorunun cevabı da ona uygun olmalıdır. Bu durumda, hipotez, “5 mg
kafein verilen grupla kafein verilmeyen grubun AB dikkat testinden aldıkları puanlar arasında
kafein alan grup lehine anlamlı bir fark vardır.” şeklinde olacaktır.
Üçüncü aşama, bu sorunun nasıl bir araştırma kurgusuyla cevaplanabileceği yani araştırmanın yöntem bölümünün tasarlanmasıdır. Kafein alan ve almayan grupların dikkat testinden
elde ettikleri puanları karşılaştıracağına göre iki grup olmalıdır, bu gruplardan birine kafein
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verilmeli, diğerine verilmemeli ve belirli bir sürenin sonunda her ikisine de dikkat test uygulanmalıdır. Süreç basitçe böyledir.
Ancak, yine düşünülmesi gereken pek çok şey vardır. Eğer bir gruptaki bireylerin dikkat
süreleri zaten uzunsa o zaman gruplar arasında çıkabilecek fark nasıl kafeine bağlanabilir? O
zaman her iki gruptaki bireylerin dikkat sürelerinin kafein verilmeden önce ölçülmesi, sonra
kafein uygulamasını yapmamız/yapmamamız ve sonra tekrar dikkat ölçümü yapılması gerekir.
Yoksa asla aradaki farkın kafeinden kaynaklandığından emin olunamaz.
Bunun gibi pek çok olası bozucu etmen üzerinde düşünüp kararlar vermeli ve deney
düzeni tasarlanmalıdır. Örneğin açlık/tokluk gibi hem dikkat düzeyini ve hem de kafeinin etki
süresini etkileyebilecek etmenlerin nasıl kontrol altına alınabileceği (örneğin sabah aç karnına
gelmesi sağlanan deneklere önce kahvaltı verildikten sonra ön test, arkasından deney grubuna
kafein uygulaması, kana karışmasının beklenmesi ve son test, diğer gruba aynı sürenin sonunda
son test gibi) düşünülmelidir. Bu bir örnek olduğu için deneklerin belirlenmesi, veri toplama
sürecinin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında bu deneyin sonuçlarını etkileyebilecek ve
bu yüzden kontrol altında tutulması gereken diğer etmenlerin neler olabileceği üzerinde durulmayaktır. Ama eğer gerçek bir araştırma yapılıyor olunsaydı mevcut bilgi birikimi ve kişisel
tecrübeler çerçevesinde daha ayrıntılı düşünerek, araştırmanın güvenirliğini arttırmak üzere bir
dizi düzenleme daha yapılması gerekecekti.
Veri toplamayı tamamladıktan sonra artık sıra verilerin uygun istatistik tekniklerle analizine gelmiştir. Araştırma sorusu iki grup arasındaki farkları inceleyecek şekilde ifade edildiğine göre buna uygun bir istatistik analiz yapılıp (bu örnekte t testi) aradaki farkın anlamlı olup
olmadığının belirlenmesi mümkündür.

2.3. Psikolojinin Kullandığı Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Nelerdir?
2.3.1. Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntem Türleri
Araştırmalarda temelde üç farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplanabilir: Bunlar betimsel, korelasyonel ve deneysel yöntemler şeklinde sıralanabilir.
Betimsel araştırmalar, mevcut durumu olduğu hâliyle ortaya koyan, olguları ve belli
başlı özelliklerini tanımlayan, karşılaştıran bir araştırma türüdür. Dikkat edilirse bu araştırma
türü, bilimsel etkinliğin amaçlarının birincisine karşılık gelmektedir.
Korelasyonel araştırmalar, gözlenen olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşır. Bu durumda yine mevcut durumu olduğu gibi tanımladığımız için özünde
betimsel nitelikli bir araştırma yürütmüş oluruz. Ancak tanımlanmış olgular arasındaki bağlantılar incelendiğinden ve artık daha karmaşık istatistiki analizlerle bu tür verilerden mevcut modelleri sınayabilecek sonuçlar elde edilebileceğinden “korelasyonel araştırmalar” olarak ayrı
bir başlık altında ele alınabilmektedir. Korelasyonel araştırmalar neden sonuç bağlantıları hak27

kında sonuçlar çıkartılmasına izin vermez. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklamak mümkündür. Bir araştırmacı, dondurma satış miktarıyla, denizde boğulan insan sayısı arasında çok yüksek bir ilişki (korelasyon) tespit etmiştir. Benzeri bir yüksek ilişki satılan dondurma miktarıyla,
plaj terliği miktarı; boğulma sayısı ile mayo satışları arasında da bulunabilir. Hepimiz muhakeme yoluyla çıkarsayabiliriz ki, aralarında yüksek korelasyon bulunmasına rağmen, bu değişkenler arasında bir neden-sonuç bağlantısı olması mümkün değildir. Örneğin insanların dondurma yedikleri için denizde boğuldukları düşünülemez. Bütün bunların tamamını etkileyen,
tamamına neden olan bir başka değişken bulunmaktadır ve hepsinin nedeni odur (ki bu örnekte
havanın ısısının yüksekliği). Dolayısıyla değişkenler arasındaki ilişki, neden sonuç bağlantıları
hakkında konuşmak için eksik ve yetersiz bir bilgi düzeyidir.
Deneysel araştırmalar ise, olguların nedenlerini açıklamak, öngörüleri, kuram ya da
modelleri sınamak gibi daha ileri seviyedeki araştırma amaçlarına ulaşılmasını sağlar. Yalnız
deneysel araştırmalar yoluyla neden sonuç bağlantıları üzerinde konuşacak sonuçlara ulaşabilir.
Bu tür araştırmalardan elde edilen bilgiye duyulan güven, araştırmacının araştırma sorusunu
oluşturan değişkenleri ve olası bozucu etmenleri kontrol edebilmesine dayanır. Çünkü ancak
bu koşullarda, bir olgunun nedeni olabileceğin düşünülen bir diğer olgu ya da durumun gerçekten etkili olup olmadığını test etme olanağı olur. “Gündelik bir sorudan araştırılabilir bir soruya” kısmında verilen örnekte basit bir deneysel desen kurgulanmıştır. Deneysel araştırmaların
edinilen bilginin güvenirliği açısından farklı düzeylerde (yarı deneysel, deneysel gibi) tasarlanması mümkündür. Ancak konunun bu ayrıntılarına burada girilmeyecektir.
Bir araştırma tasarlarken ne tür bir yöntem kullanılacağına nasıl karar verilir?
Sorunun ya da problemin mahiyeti, ne tür bir araştırma tasarlanacağının en önemli belirleyicisidir. Bir diğer belirleyici alandaki birikmiş bilginin düzeyidir. Eğer yeterince betimsel
ve korelasyonel bulgu birikmişse, tutarlı izahlara ulaşılabiliyorsa o zaman deneysel araştırmalar
tercih edilmelidir. Çünkü ancak o zaman davranışların nedenleri hakkında sonuçlar çıkarmak
ve/veya tahminleri sınamak mümkün olmaktadır.
Psikoloji alanında, insan davranışları değişip çeşitlendiği için betimsel araştırmaların da
sıkça kullanılması gerekir. Örneğin yeni ortaya çıkmış bir alan olarak sosyal medya ortamlarındaki insan davranışlarının açıklanabilmesi için önce bu davranışların mahiyetini ve diğer
insan özellikleriyle bağlantılarını gösteren betimsel ve korelasyonel araştırmalara ihtiyaç vardır.
Bazı konularda etik nedenler yüzünden insanlar üzerinde deneysel araştırmalar düzenlemek mümkün değildir. Örneğin, bebeklerin sevgi ve şefkat eksikliğine maruz kalmasının zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisini deneysel olarak incelenemez. Çünkü bu durumda, iki grup
yenidoğan bebek alınması ve bir grubun sevgi/şefkat eksikliğinden mahrum bırakarak büyütülmesi gerekirdi ve eğer böyle bir etki varsa, zihinleri az gelişmiş insanlar yetiştirerek insanlığa
zarar vermiş olurdu. Böyle bir deney düzeninin vicdanen mümkün olamayacağı açıktır. Bu konuda ancak betimsel araştırmalar yoluyla, yani çeşitli nedenlerle, kendiliğinden gelişen koşullarda bu tür ortamlarda büyümüş çocukları inceleyerek çalışmalar yürütülebilir.
28

2.3.2. Psikolojide Kullanılan Veri Toplama Yolları
Psikoloji alanında ağırlıklı olarak insanlardan veri toplanır. Çeşitli nedenlerle hayvanlarla yürütülen çalışmalar da vardır. Veri toplarken gözlem, görüşme, anket, ölçek, testler ve
özel alet ve görevler kullanılabilir. Şimdi bu tekniklerin özelliklerini kısaca gözden geçirelim.

2.3.2.1. Gözlem
Gündelik hayatta hherkesin yaygın olarak kullandığı bir bilgi edinme yolu olan gözlem,
psikologların kullandığı önemli veri toplama yollarından biridir. Ancak veri toplamak amacıyla
yapılan gözlemi, hayat içinde kullanılan gözlemden ayıran bazı hususlar vardır. Gözlemlerin
bir veri toplama yolu olabilmesi için kaydedilmeleri ve incelenecek işlev açısından değerlendirilmeleri gerekir. Genel olarak iki şekilde gözlem yapılabilir; doğal hâlde gözlem ve sistematik
gözlem.
Doğal hâlde gözlemde araştırmacı, hiçbir müdahalede bulunmaksızın, gözlem yapılmayan durumun aynen korunmasına özen göstererek gözlem yapar. Bu gözlem yolu herhangi
bir işlevin, davranışın ya da durumun doğal ortamında nasıl oluşageldiğinin bütün yönleriyle
görünmesini sağlar. Genellikle araştırmalar için etkili bir başlangıç noktasıdır.
Sistematik gözlem ise önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi ve kayıt altına alınması demektir.
Gözlemler, işaretleme listeleri kullanılarak ilgili işlevin/davranışın ya da durumun varlığı, sıklığı, şiddeti, niteliği gibi çeşitli özellikleri açısından puanlanarak değerlendirilmelidir.
Kimi durumlarda gözlem günlükleri tutmak da mümkündür. Örneğin doğal hâlde gözlem yaptığımızda gözlem günlüğü tutmak uygun bir kayıt yolu olabilir. Günümüzde gözlemler için
genellikle görüntü veya ses kayıtları alınması tercih edilmektedir. Ancak bu tür kayıtların da
sonradan işaretleme listeleri ve taksonomiler kullanılarak ilgili işlev açısından puanlanması
veya değerlendirilmesi gerekmektedir.
Gözlem tekniği son derece etkili bir veri toplama yolu olmasına rağmen bu yolla elde
edilen bilgilerin güvenirliğine gölge düşürebilecek çok sayıda etmen vardır. Gözlemci yanlılığı
pek çok durumda en önemli zedeleyici unsur olarak karşımıza çıkar. Bugün görüntü kaydı alarak gözlem yapılması ve bu kayıtların bağımsız gözlemciler tarafından değerlendirilerek daha
sonra puanlayıcılar arası güvenirliğin incelenmesi, bu etmenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun dışında, gözlemlerin değerlendirildiği araçların uygun ve yeterli hazırlanmış olması da güvenirliği arttırır. Gözlemlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus,
gözlenilen ortamın ve gözlem zamanının ilgili işlevin ortaya çıkışı bakımından temsil ediciliğinin sağlanmasıdır.
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2.3.2.2. Görüşmeler
Görüşme, araştırılan probleme bağlı olarak hazırlanan sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürütülen bir bilgi toplama yoludur. Görüşme tekniği, belirli bir konuda daha
derinlemesine bilgi edinme sağlamaktadır.
Görüşmeler birey ile veya küçük gruplar ile yürütülebilir. Sorulan soruların
özelliklerine göre, yapılanmış, yarı yapılanmış veya yapılanmamış olarak tasarlanabilirler. Yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular önceden tam olarak belirlenmiştir.
Hatta kimi durumlarda cevap seçenekleri de önceden belirlebilir ve araştırmacı, katılımcının
cevaplarına dayalı olarak uygun seçenekleri işaretler. Yarı yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular belirlenmiştir ancak araştırmacı konuyu deşmek ya da geliştirmek
amacıyla yan sorular ekleyebilir. Yapılanmamış görüşmelerde ana noktalar veya konular bellidir ancak görüşmenin seyri her katılımcıda farklı gelişebilir.

2.3.2.3. Anket/Soru Listeleri
Anket, bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş bir soru listesidir. Anketlerde bireyler kendileri veya belirli bir konudaki görüşleri hakkında sorulan soruları yazılı olarak cevaplarlar. Anketler katılımcıların belirli bir konudaki görüşlerini veya mevcut durumu saptamak için uygundurlar. Eğer araştırmacı, büyük grupların belirli bir konudaki görüş, düşünce ya
da davranışlarını belirleme amacına sahipse anket kullanması uygun olur. Örneğin, İstanbul
Üniversitesi öğrencilerinin kantin ve kafeteryalar hakkındaki görüşlerini, kullanma sıklığı, ne
amaçla kullandıkları gibi davranışları belirlenmek istiyorsa anket kullanılması uygun olur.

2.3.2.4. Ölçekler
Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığı ve ne kadar sahip olduğu değerlendirilmek isteniyorsa ölçek kullanılır. Dolayısıyla ölçekler, belirli bir özelliğe ya da niteliğe
(depresyon eğilimi, göçmen, yabancı, farklı özellikli küçük topluluklara yönelik tutumlar gibi)
sahip olma miktarını belirlemek için kullanılan araçlardır. Katılımcılar ölçekte belirtilen davranışları ne sıklıkla yaptıklarını veya ne kadar sahip olduklarını kendi beyanları ile bildirirler.
Ölçeklerden ilgili özelliğin düzeyini bildiren bir puan elde edilir.
Sıklıkla karıştırılsa da ölçekler ile anketler yapı ve amaç itibariyle birbirlerinden farklı
özelliklere sahiptir. Anketler belirli bir özelliğe sahip olma düzeyini belirleme amacı taşımazlar, belirli bir konudaki görüşler, düşünceler, davranış biçimleri vb. gibi nisbeten daha geçici
durumları belirlemeye çalışırlar.
İnsanların çeşitli özelliklerinin düzeyini belirmeye yönelik çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Bu araçların en önemli sorunu kişinin kendi beyanına bağlı olmalarıdır. Ancak
ölçeklerde sorgulanan, belirli bir özelliğe (örn: utangaçlık) sahip bir bireyin, gündelik hayattaki
utangaçlık göstergesi olan davranışları ne sıklıkla yaptığıdır. Bir diğer ifadeyle, bireye bir ankette olabileceği gibi “kendinizi utangaç buluyor musunuz” gibi bir soru sorulmaz. Gündelik
hayatta utangaç olan bireylerde tipik olarak görülen davranışları ne sıklıkla yaptıklarına ilişkin
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bir dizi soru (yeni tanıştığım birinin gözlerine bakarak konuşmaktan kaçınırım) sorulur. Böylece aslında anketlerden farklı olarak dolaylı bir ölçüm yapılmış olur ama bu değerlendirmeyi
yapan yine bireyin kendisidir.

2.3.2.5. Testler
Bir psikolojik test, belirli bir özelliği tanımlayan/ifade eden bir davranış örnekleminin
nesnel ve standart ölçümü için hazırlanmış araçtır. Testlerde değerlendirilmek istenen özelliğin
ya da yapının kullanılmasını/icrasını gerektiren sorular/görevler/uyaranlar sunulur. Bireylerin
sunulan bu durumlardaki tepkileri nicelik ve/veya nitelik açısından puanlanır ve değerlendirilir.
Dolayısıyla testler ölçeklerde olduğu gibi bireyin beyanına dayalı değildir. İlgili özelliği/yapıyı
ortaya çıkartmak üzere hazırlanmış görevlerdeki performansını doğrudan gözleyerek değerlendirmeye dayalıdırlar. Örneğin utangaçlık ölçümü yapyapılacak olsun. Bu durumda test ortamında bireyin ilk kez karşılaştığı bir kimsenin gözlerine ne kadar süreyle baktığı göz hareketleri
kayd edilerek tesbit edilir ve tepki düzeyi doğrudan ölçülmüş olur.
Testlerin içeriği, malzemeleri, sırası, yönergeleri, uygulama biçimi ve düzeni, puanlama biçimi standart hâle getirilmiştir. Çünkü önemli olan uygulama koşullarının sabit tutulmasıdır. Ancak böylece cevap (puan) farklılıklarının ölçülen nitelikteki (davranıştaki) bireysel
farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilmesi mümkündür. Bu bakımdan psikolojik testler ancak ilgili test ile ilgili eğitim ve supervizyon almış bir psikolog tarafından kullanılmalıdır. Ayrıca bireyler hakkında doğru tanı ve değerlendirme yapabilmek ve karşılaştırabilmek için bireylerin bu testlere aşina olmamaları gereklidir. Çünkü aşinalık testteki performansı etkiler ve
dolayısıyla elde edilen puanlarının güvenirliğini zedeler. Bu yüzden testlerin belirli bir gizlilik
değeri vardır, açıkça paylaşılması uygun değildir.

2.3.2.6. Özel Alet ya da Görevler
Kimi durumlarda belirli yapı ya da özelliğe sahip olunma düzeyini görmek için, test
kadar kapsamlı olmayan görevler oluşturulması gerekir. Kimi durumlarda da belirli özellikleri
belirlemek için bazı alet ve düzenekler geliştirmek gerekir.
Örneğin bireylerin tepki hızlarını ölçmek istenilsin. Geliştirilen görev, belirli bir arayla
yanan ışıklardan kırmızı olanı görüldüğünde bir düğmeye basmak olsun ve tepki hızı, ışığın
görülmesi ile düğmeye basma arasında geçen süreye göre puanlanıyor olsun. İşte böyle bir düzenek kurulduğunda (ışıklı bir panel, düğmenin bulunduğu ayrı bir panel, sürenin belirlenmesi
için gerekli malzemeler vb) bu araştırmayı yapanlarca geliştirilen bir alet olur.
Tıpkı testlerde olduğu gibi alet ve görevler de içerik, kullanılan malzemeler, yönergeler, sıra, uygulama biçimi ve düzeni, puanlama vb. özellikleri bakımından standartlaştırılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bilimi, sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü
olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel yöntemi diğer bilgi edinme yollarından ayırarak farklı kılan
birinci özellik, gözlenebilen olayları anlamak için tek tek, sistemli ve objektif bir biçimde
çalışarak veri toplamaktır. İkinci özellik ise o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel bir
bilgi, herkes tarafından gözlenebilir (Sadece duyu organlarını değil mikroskop ya da test gibi
araçları da hesaba katılmalıdır.), ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgi
olmaldır.
Psikolojide bir araştırma yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır; bu
gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar geliştirilir; bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde
bulunulur ve sonra bu tahminlerin geçerli olup olmadığı yine verilere dayanarak sistemli bir
şekilde sınanır. Her bilimsel araştırmanın mevcut durumda incelenebilir bir soru ya da problem
ile başlaması gerekir. Daha sonra araştırmacı, sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde/öngörüde bulunmalıdır. Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olan hipotez denir.
Problem ve hipotez belirlendikten sonra bunlara uygun olarak ve o konudaki mevcut bilgi birikiminin ışığında bir araştırma yürütülür. Bunun için çalışmanın kimler üzerinde yürütüleceği,
hangi ölçme/değerlendirme yollarının kullanacağı, araştırmanın türü/deseninin nasıl olacağı,
veri toplama sürecinin nasıl düzenleneceği, toplanan verilerin hangi istatistik tekniklere analiz
edileceği basamaklarının tasarlanması gerekir. Bütün basamakların nasıl gerçekleştirileceğini
planladıktan sonra artık gidip katılımcılardan veri toplama zamanı gelmiştir. Elde edilen bu
veriler analiz edilir ve bulgular incelenir. Böylece sorulan soruya verilen cevabın geçerli olup
olmadığı test edilmiş olur. Eğer cevabımız doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem
düzenlemelerinde bir sorun yoksa o zaman bu sorunun olası diğer cevapları üzerinde çalışmaya
devam etmek gerekir. Çünkü her hipotez, araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir
çözüm teklifidir.
Araştırmalarda temelde üç farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplanabilir: Bunlar betimsel, korelasyonel ve deneysel yöntemlerdir. Psikoloji alanında ağırlıklı
olarak insanlardan ve kimi durumlarda hayvanlardan veri toplanır. Veri toplarken gözlem, görüşme, anket, ölçek, testler ve özel alet ve görevler kullanılabilir.
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Çalışma Soruları
1.

Bilimsel etkinliğin amaçlarını sıralayınız.

2.

Bilimin birikimli bir süreç olması nasıl açıklanabilir?

3.

Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?

4.

Neden fal baktırma yoluyla elde edilen bilgiler bilimsel değildir?

5.

Araştırma sürecinin basamakları nelerdir?

6.

Psikolojide kullanılan araştırmaların türleri hangileridir?

7.
Yalnızca betimsel araştırmalar yapılabilecek konulara bir örnek düşününüz ve
nedenlerini açıklayınız.
8.
İ.Ü. öğretim üyelerinin üniversitenin otopark olanakları hakkındaki görüşlerini
öğrenmek istiyorsak hangi veri toplama yolu/yollarını tercih ederiz?
9.

Ölçekler ile anketlerin farkı nedir?

10.

Testler ile ölçeklerin farkı nedir?
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3. SOSYAL DÜNYAYI ANLAMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sosyal psikolojinin konu alanı
3.2. Sosyal biliş
3.3. Nedensellik açıklamaları: atıf teorileri ve nedensel atıflarda tarafgirlikler
3.3.1. F. Heider ve fenomonolojik nedensellik teorisi
3.3.2. H. Kelley ve birlikte değişim teorisi
3.3.3. Nedensel atıflarda tarafgirlik
3.4. Tutumlar ve tutum değişimi
3.4.1. Tutum nedir?
3.4.2. Tutum ve davranışların bağlantıları
3.4.3. Tutum değişimi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal psikolojinin konusunu
tanımlar.
Sosyal bilişin anlamını açıklar.
İlk izlenim oluşturmayı etkileyen etmenleri açıklar.
Kalıp yargıların işlevlerini
açıklar.
Heider’ın Atıf teorisini
açıklar.
Nedensel atıf türlerini
örneklerle açıklar.
Tutumları ve unsurlarını
tanımlar.
Tutum değişimini açıklayan
belli başlı teorileri
karşılaştırabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal psikoloji

•

Sosyal biliş

•

Sosyal algılama

•

Kalıp yargı

•

Fenomolojik nedensellik teorisi

•

Bilişsel cimrilik

•

Olumsuz tarafgirlik

•

Temel atıf hatası

•

Adil dünya inancı
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Giriş
Görkemli bir düğüne katıldığınızı ve masaların arasında hiç görünmeden dolaşarak konuşulanları dinleyebildiğinizi varsayın. Kim bilir neler duyarsınız: Kimileri maliyet hesaplarına dalmıştır; kimileri gelinin, kimileri damadın ailesi hakkında yorumlar yapmaktadır;
kimileri bir yakınına münasip kısmet arayışındadır; kimileri ikram kalitesi hakkında görüş
beyan etmektedir; kimileri düğünleri birbirleriyle kıyaslamakta, kimileri kendi düğününü
planlamaktadır. Hemen herkes hem kendinin nasıl göründüğü ya da nasıl bir etki bıraktığı ile
yakından ilgilenmekte hem de başkalarını ve ortamı gözleyerek çeşitli izlenimler edinmekte;
olup bitenlerin nedenlerini anlamaya çalışmaktadır. Aynı amaç için bir araya toplanmış bu bir
grup insanın düşünce ve davranışlarını, bunların içeriğini belirleyen etmenleri ve nedenleri
nasıl açıklanabilir?
Şimdiye kadarki konularda insanlar birer birey olarak çeşitli bireysel özellikleri açısından ele alındı. Hâlbuki insanlar her zaman küçük ve/veya büyük topluluklar halinde ve sosyal
bir ağ içerisinde yaşarlar. Herkes birbirinin hayatının bir parçasıdır. Dolayısıyla her insanın bir
sosyal dünyası vardır. Bu sosyal dünya, hem diğer insanlardan oluşur ve hem de diğer insanların
sosyal dünyalarının bir parçasını oluşturur. O hâlde düğün davetlilerinin davranışlarını açıklayabilmek için onların bireysel özelikleri kadar/yerine, bu insanların sosyal dünyayı nasıl yorumladıkları; aralarındaki sosyal etkileşimler ve birbirleri üzerinde nasıl bir etkide bulundukları
incelenmelidir. Böylece sosyal psikolojinin konu alanına gelmiş olunur. Bu ve bundan sonraki
bölümde sosyal psikolojinin temel konuları gözden geçirilecektir.
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3.1. Sosyal Psikolojinin Konu Alanı
Sade bir tanımla; sosyal psikoloji, insanlar ve gruplar arasındaki ilişkileri inceler. Daha
ayrıntılı bir tanımlama yapılmak istense; sosyal psikolojinin bir kişinin davranışları, duyguları
ve düşüncelerinin, diğer insanların davranış ve/veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini ve onlar tarafından nasıl belirlendiğini incelemekte olduğu söylenebilir. Sosyal psikoloji, insanların
davranışlarını toplumsal bağlamı içinde anlamlandırmak istemektedir. Sosyal bağlam ise
diğer insanların gerçek, hayali veya sembolik bir şekilde varoluşlarını, bu kişiler arasında
gerçekleşen etkileşim ve etkinlikleri, davranışın gerçekleştiği ortamın özelliklerini ve belirli
bir ortamda davranışı kontrol eden beklenti ve normları içermektedir.

3.2. Sosyal Biliş
“Sosyal biliş” insanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını
kapsayan süreçleri tanımlayan bir kavramdır. İnsanın kendi de parçası olduğu sosyal bir dünya içerisinde yaşadığından söz edilmişti. İnsan biri ile tanıştığında veya yabancı insanların
çoğunlukta olduğu bir yemeğe katıldığında; bu insanlar hakkında kısa sürede bir izlenim
edinir hatta haklarında bazı tahminlerde bile bulunabiliriz.
İnsanlar hakkındaki bu izlenimler nasıl edinilir? Sosyal dünyadan gelen malumatlar ne
şekilde ele alınmakta, yorumlanmakta ve sosyal dünyadaki insan davranışlarının kaynaklarını
oluşturmaktadır? “Sosyal algılama” terimini, insanların başkalarının davranışlarını anlama ve
kategorize etme süreçlerini tanımlamak için kullanmak mümkündür. Aslında algı süreçlerini
incelerken görülen temel süreçler bu durumda da geçerlidir. Hem önceki bilgilerimizden yararlanırız ve hem de bazı yapısal eğilimler belirsiz durumları gidermek üzere kişiye yardımcı olur.
İlk izlenimlerin edinilmesi, çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşen, eski bilgilere dayalı
ve kimi zaman yanlı olabilen yorumlayıcı bir süreçtir. Bir insan hakkında ilk izlenim oluşurken
bireyin fiziksel görünümü ve giyim ya da konuşma tarzı gibi ipuçlarından hareketle yapılan
çıkarımlardan yararlanır. Araştırmalara göre genellikle kendiliğinden meydana gelen ilk izlenimler, gelecekte kurulacak etkileşimin mahiyeti üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili
olmaktadır.
Asch’in ‘40’lı yılların sonlarında yaptığı araştırmalar, insanların izlenim oluştururken
karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunduklarını ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koymuştur. Asch, yaptığı araştırmalar sonucu, en temel kişilik özelliği çıkarımının “cana yakın veya soğuk bir kişi” sınıflaması yapılacak şekilde olduğunu söylemektedir. Eğer birey için cana yakınlık merkezî bir özellik olarak
tanımlanmışsa o zaman diğer özelliklerden çıkarılan sonuçlar buna uydurulmakta ya da buna
göre yorumlanmaktadır. Örneğin “zeki, becerikli, cana yakın, tedbirli” gibi bir özellik kombinasyonu, “zeki, becerikli, soğuk, tedbirli” kombinasyonundan çok farklı yorumlanmakta ve bu
kimsenin olası diğer özelliklerine ilişkin çok farklı çıkarımlar yapılmaktadır.
Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda, insanların eğer tersine bir bilgiye sahip değillerse, genellikle diğerleri hakkında olumlu izlenim edinmeye karşı doğal bir eğilim içinde
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oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Ancak olumsuz bir bilgi, bu izlenimi hemen bozmakta ve edinilmiş bu olumsuz izlenim, değişmeye karşı direnç göstermektedir. Buna olumsuz
tarafgirlik denilmektedir.
İzlenim oluşturmanın nasıl bir yararı olabileceği, S.Fiske ve S.Taylor tarafından bilişsel
cimrilik kavramıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Onlara göre kişi, bir insan hakkında gözlemdiği
ya da öğrendiği her ince ayrıntıyı yorumlamak için uğraşmak yerine zihinsel kaynakları pintice
kullanmayı tercih eder.
İzlenimleri oluşturulurken daha önce mevcut bulunan bilgilerimizden yararlanıldığından söz edilmişti. Sosyal kategorizasyon, kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini
kategorilere sokarak düzenlemesidir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, onları belirli
ortak özellikleri olan gruplar hâlinde düzenlemektir. Ancak bunu yaparken aynı zamanda stereotipler de oluşturulur. Kalıp yargılar (stereotipler), insanların yalnızca belirli bir gruba ait
oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanaatleridir. Belirli bir
grup hakkındaki kalıp yargılar o grubun bütün üyelerinin aynı özelliklere sahip olduğuna ilişkin
bir çıkarım yapılmasıyla sonuçlanır. Kalıp yargılar, insanlar veya gruplar hakkında hızlı karar
vermeyi sağlasa bile aynı zamanda yanlı veya ön yargılı davranmayı da beraberinde getirebilmektedir. Özellikle, edinilmiş olumsuz izlenimlerin değişmeye olan direnci hatırlandığında son
derece olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. ABD’de yapılan bir çalışmada, zenci/beyaz ve kadın/erkek bireylerin (bu bireyler araştırma için hasta rolü oynayan tiyatro sanatçılarıdır) bütünüyle aynı yakınmalarını dinleyen doktorlar, cinsiyete veya ırklara ait kalıp yargılarına göre
farklı tedaviler önermişlerdir. Örneğin, en kapsamlı sağlık testleri istenen grup, beyaz erkekler
olmuştur.

3.3. Nedensellik Açıklamaları: Atıf Teorileri ve Nedensel Atıflarda
Tarafgirlikler
Diğer insanlarla birlikte olduğumuz zaman, onlar ve ilişkiler hakkında izlenimler ediniyoruz
ve bu izlenimlerden bazı çıkarımlar yaparak kişiler, ilişkiler ve olup bitenler hakkında bir fikir
oluşturuyoruz. Ancak bu izlenimleri yorumlarken ve bunlara dayalı çıkarımlar yaparken neye
dayanıyoruz?
Birer sosyal algılayıcı olarak uğraşmamız gereken işlerden biri, belirli bir sosyal bağlamda kişilerin davranışlarının ve olup bitenlerinin nedenlerine ilişkin çıkarımlar yapmaktır.
Atıf teorileri, insanların birer sosyal algılayıcı olarak insanlar ve olaylar hakkında nedensel
açıklamalar üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklama amacı taşırlar.

3.3.1. F.Heider ve Fenomonolojik Nedensellik Teorisi
Atıf teorilerinin kurucusu F. Heider’dır. Heider’in atıf teorisinin bir kısmına motivasyon
bölümünde kısaca değinmiştik. Çünkü Heider nedensel atıflarda bulunmanın kökeninde insanların iki temel ihtiyacının bulunduğunu öngörmektedir. Hatırlanabileceği üzere bu iki
temel ihtiyaç, anlama-bilme ihtiyacı ve olup bitenleri kontrol ihtiyacıdır. İşte bu iki temel ihtiyaç, insanları sosyal dünya ve kişiler arası ilişkiler hakkında nedensel açıklamalar yapmaya
yönlendirmektedir. Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve
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sağduyuya dayanan bir psikolojik teorisi vardır. İnsanlar sezgilerini ve çıkarımlarını kullanırlar, böylece diğer insanların davranışlarının nedenlerini tahmin ederek kendi teorilerini
oluştururlar.
Heider’e göre insanlar bir olayı açıklamak isterken iki tür nedensel atıf kullanır; kişisel
nedenlere dayalı olan içsel atıflar ve ortama/dış koşullara dayalı olan dışsal atıflar. Burada,
Heider’in içsel atıfla yalnızca bireyin kendisi değil, tüm insanların kendiyle ilgili olan atıfları
içsel (kişi kaynaklı) atıf olarak tanımladığını hatırlatmak gerekir. Bir arkadaşınızı uzunca bir
süredir beklediğinizi düşünün; eğer bu durumun nedenini “onun her zaman böyle bir tip” olduğu ile açıklıyorsanız bu bir kişisel/içsel kaynaklara dayalı atıftır. Ancak eğer trafiğin sıkışık
olmasına ya da çalıştığı işyerinin koşullarına bağlayarak açıklıyorsanız bu dışsal bir atıftır. Heider aynı zamanda kişisel atıflarda kasıtlı/niyetli eylemler ve kazara gerçekleşen eylemler arasındaki farklara da dikkat çekmiştir.
Heider’in 1950’lerde ortaya attığı bu teori, hem yeni bir alanın ortaya çıkmasınısağlaması hem de içeriği ile oldukça ilgi çekmiş ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan bilişsel yaklaşıma dayalı araştırmalar için de kuramsal bir taban oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda çeşitli atıf teorileri ortaya atılmıştır.
Bu teorilerden en çok bilinenlerinden biri H.Kelley’in Birlikte Değişim Teorisi’dir.

3.3.2. H. Kelley ve Birlikte Değişim Teorisi
Kelley, 1970‘lerde, Heider’in kuramından yola çıkarak, belirli bir durumda yaptığımız nedensel atıfları, kişisel veya kişisel olmayan şeklinde nasıl ayırabildiğimiz meselesi üzerinde durmuştur. Kelley’e göre insanlar sosyal dünyadaki olayları açıklarken gözledikleri durumlara
neden olabilecek farklı değişkenlerin göreceli katkılarını değerlendirirler. Bir diğer ifadeyle
farklı etki kaynaklarının sonuçlarını ve birlikte değişip değişmediklerini gözden geçirirler. İki
olay hemen her zaman birlikte gerçekleşiyorsa o zaman aralarında yüksek birlikte değişim var
demektir. Bu durumda onu olayın nedeni olarak ele alırız.
Herhangi bir olayı açıklarken atıf kaynakları üç gruptan seçebiliriz; davranan (fail); uyaranın kendisi veya durum/koşul. Örneğin, arkadaşınızın o gün çok neşeli oluşunu, canlı ve iyimser bir insan olması (davrananın kendisine bağlı); sizin ona verdiğiniz hediye (bir uyarana bağlı)
veya güzel bir yerde güzel vakit geçirmekte olmanız (mevcut durum veya koşula bağlı) ile
açıklayabilirsiniz.
Kelley’e göre, insanlar nedensel bir açıklama ararken üç tür bilgi kaynağı gözetirler;
tutarlılık, yaygınlık/benzerlik ve belirginlik. Tutarlılık, kişinin davranışlarının başka zaman ve
durumlarda da benzeri bir nitelik taşımakta olmasıdır. Yaygınlık/benzerlik, başka insanların
aynı durum için benzeri tepkiler verip vermemesidir. Belirginlik ise kişinin sadece bu durumda
bu şekilde davranıp davranmadığının hesaba katılmasıdır.
Şimdi S.Arkonaç’ın örneği ile gündelik bir hâlde bu üç tür bilgi kaynağını nedensel atıf
yapmak üzere nasıl kullanabileceğimizi görelim. Bir arkadaşınızın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli kitabından size övgüyle söz ettiğini düşünün. Bu durumun
nedeni nasıl açıklanmalıdır? Arkadaşınız size sık sık okuduğu kitapları methetmekte midir? Bu,
tutarlılıkla ilgili bir sorudur. Eğer öyleyse, arkadaşınızın kitapları kolayca beğendiğini göz
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önüne alarak onun methetme davranışının nedenini arkadaşınızın kişisel bir özelliğiyle açıklarsınız. Ancak, arkadaşınız zor beğenen biri olmasına rağmen kitaptan övgüyle söz ediyorsa bu
belirginlikle ilgili bir durumdur. Böyle bir durumda, övme davranışının nedenini kitabın kendisine bağlarsınız. Diğer insanlar da bu kitap hakkında benzer düşüncelere sahip midir? Bu da
yaygınlık/benzerlik ile ilgili bir sorudur. Eğer başkalarının da bu kitaptan övgüyle söz ettiğini
duyarsanız, bu durum övgünün sebebinin kitabın kendisi ile açıklanmasını destekleyecektir.
Atıf teorileri, Heider ve Kelley tarafından atılan temellerin üzerinde çok sayıda araştırma yürütülerek geliştirilmiştir. Bu araştırmaların önemli bir kısmı, nedensel atıflardaki hataların hangi durumlarda ve ne şekilde yapıldığı ile ilgili olmuştur.

3.3.3. Nedensel Atıflarda Tarafgirlik
İnsanlar çoğu durumda kendi nedensel atıflarının “doğru” olduğuna dair bir kanaat
içindedirler. Hâlbuki insanların nedensel açıklamalarının hatalı olabilmesi mümkündür.
Atıf teorileri üzerinde yapılan araştırmalar, bu hatalarda her insanda mevcut olan sabit
eğilimler olduğunu ortaya koymuştur. Bazı araştırmacılar, bu hataların algı yanılmalarında olduğu gibi, sosyal algılama sürecinin doğal bir parçası olduğunu düşünmektedir.
En belirgin tarafgirlik, temel atıf hatası adıyla bilinir. Temel atıf hatası, kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere
yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimizdir. Örneğin siz arabayı çarptığınızda nedeni yoldaki çukurdur ama eşiniz çarptığında bu durumun nedeni, onun bu çukura dikkat etmemiş olmasıdır. L. Ross tarafından tanımlanarak deneysel araştırmalarda da ortaya konulan temel atıf
hatası, belirli bir durumda insanların başkalarını değerlendirirken, kişisel etmenlere aşırı ağırlık
vermeleri eğilimini ifade eder.
Temel atıf hatasının bir sonucu olarak ele alınabilecek bir diğer tarafgirlik, savunucu
atıf olarak tanımlanır. Çok sayıda araştırmada, insanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde
olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bu tür durumlar için yaygın kullanılan uygun bir örnek, ders başarı / başarızlıklarının açıklanmasıdır. Bir öğrenci sınavdan düşük bir not aldığında, bunun nedeni soruların zor
olması, ya da ders/ders yürütücüsünün bazı özellikleri gibi etmenlere açıklarken; yüksek not
aldığında bu durumu, kendi yetenekleri ya da çalışkanlığıyla ilgili olarak açıklama eğilimindedir. Böyle bir durumda ilgi çekici olan ders yürütücüsünün açıklaması olabilir. Çünkü ders
yürütücüsünün de savunucu bir atıfla, öğrencilerin düşük not almasını onların yetersizliği ya da
çalışmaması gibi etmenlerle; yüksek not almalarını ise kendisinin iyi bir öğretici olması ile
açıklama olasılığı çok yüksektir.
Bir diğer tarafgirlik, adil dünya inancı olarak bilinir. “Bu dünyada iyi insanların başına
iyi şeyler, kötü insanların başına ise kötü şeyler gelir.” varsayımına dayanan bu kanıyı, iyi niyetli bir temenni olarak düşünebilirsiniz. Ancak insanlar bu kanıya dayalı olarak “Birinin başına
kötü bir şey geliyorsa o hâlde bunu hak edecek/isteyecek bir şeyler yapmış olmalıdır.” şeklinde
tarafgir bir eğilim göstermekte ve bir olaydaki diğer etmenleri göz ardı etmektedirler. Aynı
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zamanda yapılan araştırmalarda, insanların, yaygın bir şekilde, kendi başlarına kötü bir şeyin
gelmeyeceğine ilişkin bir kanıya sahip oldukları da görülmüştür.
Bu iki tarafgirlik bir arada ele alındığında ortaya çıkan durumu şu şekilde örneklendirebiliriz.
Gece geç vakit ara sokaklardan geçmekte olan biri, soygun ve saldırıya maruz kalarak
hastaneye kaldırılmıştır. Bu durumda meydana gelen hadisenin sorumluluğu bir yandan kurbanındır çünkü gece vakti oralarda bulunarak dikkatsizce davranmıştır. Dolayısıyla kurban başına
gelen kötü olayı hak edecek niteliklere sahiptir. Ama elbette kendimiz böyle dikkatsiz ya da
aymaz biri olmadığımızdan böyle şeyler bizim başımıza asla gelmeyecektir.
Bu çerçeveden bakıldığında, bu tür tarafgirliklerin aslında insanın kendini iyi hissetme
halini sağlama ya da doğrulamaya yarayan; uyumsal özellikler olduğu düşünülebilir. Bu tür
çalışmaların sonuçları, örneğin birinin tecavüze uğraması hâlinde onun bunu istemiş olup olmadığını veya bunu sağlamak için ne yapmış olabileceğini düşünebiliyor olmamızı da açıklar.

3.4. Tutumlar ve Tutum Değişimi
Tutumlar, sosyal psikolojinin en eski ve en çok araştırma yürütülmüş konularından biri
olmuştur. Bu konunun ilgi çekici bulunması, bir insanın belirli bir konudaki tutumunun bilinmesinin gelecekteki davranışlarının tahmin edilebilirliğini arttırması kadar tutumların
değişmesinin nasıl sağlanabileceğinin önemsenmesine de bağlıdır. Aynı zamanda tutumların
tutum ölçekleri yoluyla değerlendirilebilir olması üzerinde çalışılmasını kolaylaştırmıştır.

3.4.1. Tutum Nedir?
Tutum, bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce, duygu ya da davranışları kapsayan görece sabit bir yatkınlıktır. Her tutumun bir nesnesi vardır ve her tutum bu
tutum nesnesine yönelik duruşu içinde barındırır. Hepimizin belirli bir tutuma sahip olduğu
ortak tutum nesneleri olabileceği gibi yalnızca bir ya da birkaç kişi için bir değer taşıyan ve
bir duruş geliştirilmiş tutum nesneleri olabilir.
Tutumlar, hem bilişsel hem duygusal ve hem de davranışsal bileşenlerden oluşurlar.
Tutumun bilişsel bileşeni bilgilere, görüşlere ya da kanılara; duygusal bileşeni, hoşlanma ya da
hoşlanmama, sevme ya da nefret etme gibi hallere; davranışsal bileşeni ise tutum nesnesine
yönelik kaçınma ya da yakınlaşma ifade eden eylemlere karşılık gelir.
Bir yiyeceğe dönük tutumumuzu düşünelim:
•

Meyve yemeyi severim (duygusal bileşen)

•

Meyve yemek faydalıdır, çünkü vitamin içerir (bilişsel bileşen)

•

Her gün en az 1 kez meyve yerim (davranışsal bileşen).

İçinde yaşanılan dünyada insanların hemen her şeye yönelik tutumları bulunmaktadır;
bilgisayarlar, politik partiler, farklı müzik grupları, çevrecilik... Herhangi bir durumda tutum43

ların bu üç bileşeni genellikle birbiriyle tutarlıdır. Örneğin bir şeye karşı olumlu duygular besleniyorsa, onun hakkında olumlu kanılara sahip olunur ve ona karşı olumlu davranma eğilimi
gösterilir.

3.4.2. Tutum ve Davranışların Bağlantıları
Genel olarak tutumların davranışlara kaynaklık ettiği veya belirli bir durumda davranışların
yönünü belirlediği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bir bireyin belirli bir konudaki tutumunu
biliniyorsa onun ilgili bazı davranışları hakkında da kestirimlerde bulunulabilir. Ancak her
durumda birebir bir örtüşme söz konusu olmamaktadır. Bu bakımdan tutumların davranışları
kestirme gücü ve kişilerin tutumları ile eylemleri arasındaki bağlantıların güçlü olmasını
sağlayan koşullar üzerinde çok sayıda araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmaların sonuçlarına
göre tutumların eylemleri kestirme gücü ile ilgili birkaç değişken tanımlanabilmiştir.
Eğer tutum nesnesi ile kişinin değerlendirmeleri arasındaki ilişki/bağlantı kuvvetliyse o
zaman tutum-eylem tutarlılığı artmaktadır. Buna ulaşılabilirlik/erişilebilirlik denilmektedir. Bir
konuda bir değerlendirme yapılması istendiğinde (Antakya mutfağı yemeklerini sever misiniz)
eğer hemen, üzerinde fazla düşünmeksizin, hızlıca bir tepki verebiliyorsa (hiç sevmem), bu
durumda tutum eylemi güçlü bir şekilde yordamaktadır (bu tür yemekleri reddetmek). Ancak
eğer bir süre düşünülmesi gerekiyorsa (Antakya mutfağı... Zahter yemiştim, Öz Antakya Lokantası kötü kokan bir yerdi... Filizler oralıydı) yani bu konuyla ilgili bilgi ve görüşleri bulmak
için fazladan zihinsel işlem yapılması gerekiyorsa o zaman tutumun eylemi kestirme gücü düşük olmaktadır. Tutumların ulaşılabilirliğini/erişilebilirliğini sağlayan ise daha önce geçirilen
yaşantılar ya da tutum nesnesi ile ilgili deneyimlerdir. Antakya mutfağına yönelik tutumların
kuvveti, bu mutfağın yemeklerini tanıyıp bilinmesie, onlarla ilgili hisler yaşayıp yaşamamasına
bağlı olarak değişmektedir. Eğer çeşitli deneyimler söz konusuysa ve zihinlerde bunlara kolayca ulaşabiliyorsa o zaman tutum tutarlılık göstermekte; davranışların güçlü bir yordayıcısı
olabilmekte ve sözkonusu kişi için kolayca “O, Hatay Sofrasına gitmez.” denilebilmektedir.
Tutumların eylemleri kestirme gücünü açıklayan bir diğer etmen, zihinde ulaşılabilen
örneklerin içeriği/mahiyetidir. Eğer o tutum nesnesi düşünüldüğünde, zihinde hep aynı örnekler/göstergeler canlanıyorsa, o zaman tutumla eylem arasında güçlü bir örtüşme olmaktadır.
Bazı araştırmalarda, önce katılımcılara “politikacı” denildiğinde akıllarına gelen ilk isimleri
sıralamaları istenmiş ve daha sonra politikacılara güven ile ilgili tutumları ölçülmüştür. Bir
hafta kadar sonra, aynı katılımcılara aynı işlemler tekrarlanmıştır. “Politikacı” denildiğinde katılımcının aklına gelen isimler, ilk haliyle ne kadar örtüşüyorsa, tutumlarının benzerliği de o
kadar yüksek olmaktadır. Fakat eğer her seferinde farklı isimler geliyorsa o zaman katılımcıların politikacılara güven konusundaki tutumları tutarsızlaşmaktadır. Sonuç olarak tutum ile eylem arasındaki güçlü örtüşmeyi sağlayan bir unsur, dayanılan örneklerin ya da göstergelerin
değişmezliği olmaktadır.
Son yıllarda, örtük zihinsel süreçlere olan ilgi artışı, tutumların bu tür yönlerini inceleyen araştırmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların bir kısmı, insanların kendiliğinden
ya da örtük tutumları ile ilgilidir. Kendiliğinden ya da örtük tutumlar, insanların diğer kişiler,
nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığın dışında kalan
tutumlardır. Araştırmacılar, gizli tutumların açık davranışın tahmin edilebilirliğini sağladığını
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öngörmektedirler. Çalışma, İtalyan seçim yoklamalarında çekimser olduğunu bildiren bir grup
katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara, olumlu ve olumsuz sıfatlardan oluşan bir liste
verilmiş ve bu kelimeleri 2 aday ile bağdaştırmaları istenmiştir. Daha sonra adaylara uygun
gördükleri her bir sıfat için adayla bu sıfatı bağdaştırmayı ne kadar kolay bulduklarına ilişkin
bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Buna örtük bağdaştırma denilmektedir. Böylece her
aday için olumlu ve olumsuz kelimelerin bağdaştırılma kolaylığı puanlarından oluşan bir değerlendirme ortaya çıkmıştır. Seçimlerden sonra katılımcılardan kime oy verdiklerini bildirmeleri istenmiştir. Araştırmanın sonuçları, katılımcıların olumlu bağdaştırma kolaylığı puanları
yüksek olan adaya oy verdiklerini göstermiştir. Bir diğer ifadeyle her bir katılımcının örtük bir
tutumu bulunmaktadır ama bu konuda bilinçli bir farkındalığı yoktur. Dolayısıyla, bilinçli bir
tercih ortaya koymamış olsalar bile örtük olarak mevcut bulunan tutumları, gelecekteki davranışlarının yönünü tayin etmiştir.

3.4.3. Tutum Değişimi
Gündelik hayatta herkesin tutumları değişebilir. Bu değişim tamamen kişisel deneyim ve gerekçelendirmeler yoluyla olabileceği gibi kurumların veya şirketlerin yürüttükleri kampanyalar
veya görsel iletişim araçlarının sunduğu malzeme yoluyla da olabilmektedir. Örneğin
ülkemizde yakın zamanlarda kadınlara yönelik şiddetin azaltılması veya kız çocukların eğitim
olanaklarının arttırılması gibi alanlarda kapsamlı kampanyalar düzenlenmiştir. Bu tür kampanyalar insanlarda konuyla ilgili amaca uygun bir tutum oluşturmak veya mevcut tutumları
belirli bir yönde değiştirmek amacını taşımaktadırlar.
Tutumların nasıl değiştiğini ya da değişebileceğini anlamaya çalışırken iki yönlü düşünülmesi gerekir. Kimi durumlarda tutumlar, kampanyalar veya reklamlar gibi sistematik ve
amaçlı süreçlere maruz kalarak değişebilir; kimi durumlarda ise böyle tasarlanmış bir sürece
maruz kalmaksızın kişisel deneyimler yoluyla değişir.
Tutum değişimini açıklamak üzere en çok kabul edilen görüş, insanların yapısal olarak
iç tutarlılığı olan sistemler hâlinde kalmak istedikleri düşüncesine dayanır. Bir tutumun duygu,
bilgi ve davranış olmak üzere üç bileşeni olduğundan yukarıda söz edilmişti. İşte insanlar bu
üç bileşeni dengede tutmak isterler. Bu üçünden birindeki bir değişme insanların ilgili tutumlarını değiştirmeleri ile sonuçlanır. Aynı zamanda insanlar farklı alanlardaki tutumlarının birbiriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilim de taşırlar. Araştırmalarda insanların dengesiz tutum
hâllerinde insanların gerginlik yaşadıkları ve dengeli bir tutum halinde olmayı daha rahatlatıcı
buldukları doğrultusunda bulgular elde edilmiştir. Aynı zamanda bu gibi durumlarda bilgi işleme hızı ve hatırlama artmaktadır. Dolayısıyla tutumların değişmesinin bir nedeni, bireyin tutumları veya tutumların bileşenleri arasında bir dengesizlik oluşmasıdır. Bu dengesizliği azaltmanın yollarından biri, kanaatlerimizi/fikirlerimizi değiştirmek veya mevcut olanlara yeni kanaatler ekleyerek uyumlu hale getirmektir.
Peki, acaba tutumlarına uygun olmayan bir şekilde davranmak insanların tutumlarını
etkileyebilir mi? L. Festinger tarafından ortaya atılan “bilişsel çelişki kuramı” bunun mümkün
olduğunu söyler.
Bu kurama göre insanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri
vardır. Eğer ortada bir tutarsızlık ya da bir çelişki varsa birey bir şekilde bunları tutarlı hâle
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getirmek ve çelişkiyi ortadan kaldırmak istemektedir. Bilişsel çelişki, kişiyi, kanaatlerini birbirleriyle daha tutarlı hale getirerek bilişsel tutarsızlıklarını azaltmaya motive eden rahatsızlık
verici psikolojik gerilim durumunu tanımlar. Kuram, çelişki yaratan pek çok tutarsızlık üzerinde çalışmakla birlikte en önemli katkılarından biri tutum-davranış tutarsızlıklarının açıklanmasıyla ilgili olmuştur.
Bilişsel çelişki kuramına göre eğer kişi tutumlarına ters düşecek bir davranışta bulunuyorsa, o zaman tutumlarını davranışıyla tutarlı olacak şekilde değiştirerek uyuşmazlığı, içine
düştüğü bilişsel çelişkiyi ve gerginliğini ortadan kaldırmaktadır. Kuram, o davranışta bulunmak
için baskı vb. bir neden olmadığı durumlarda, tutuma ters davranışta bulunmanın, en büyük
çelişkiyi ve dolayısıyla en büyük tutum değişimini oluşturduğunu belirtmektedir. Ancak eğer
birey tutumuna uygun olmayan şekilde davranmaya zorlanmışsa bu durumda, gerekli davranışı
yapmakta fakat tutumunu değiştirmemektedir. Dışarıdan gelen bir baskı “yüzünden” tutumuna
uygun bir şekilde davranamamış olduğundan çelişkiye düşmeye ve kendi tutumunu değiştirmeye gerek duymamaktadır.
Festinger ve Carlsmith 1959 yılında bugün klasik bir deney hâline gelmiş olan bir araştırma yürütmüşlerdir. Deneyde, deneklere son derece sıkıcı ve tekrarlayıcı bir dizi görev verilmiş ve bir süre bunu yapmaları istenmiştir. Daha sonra bu denekler yalan söylemesi ve yalan
söylememesi gereken iki gruba bölünmüştür. Her iki grup kendi içinde 1 dolar alanlar ve 20
dolar alanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu gruplardan asistan gelmediği için yeni gelen katılımcıları yardımcı olmaları istenmiştir. Yalan söylemesi gereken grup, yeni gelenleri motive etmek
için yapılan işin çok eğlenceli olduğunu söylemekle görevlidir. Daha sonra tüm gruplarla görüşme yapılmıştır. Deneyde en büyük çelişki, 1 dolar karşılığı yalan söyleyen grup için söz
konusudur. Çünkü çok da anlamlı olmayan bir gerekçe yüzünden dürüst davranma tutumlarına
zıt bir davranışta bulunmalıdırlar. Dolayısıyla, kurama göre tutum değişiminin bu grupta olması
beklenmelidir. Sonuçlara göre yalan söylemeyen ve 1 dolar karşılığı yalan söyleyen gruplar
çalışmaya katılmaktan hoşnutluk duyduklarını belirtmişlerdir. 1 dolar alan grup ağırlıklı olarak
“aslında yapılan işin çok da sıkıcı olmadığını” dolayısıyla aslında yalan söylememiş olduklarını
ifade etmiştir. 20 dolar alan gruplar ise çalışmaya katılmaktan hoşnutluk duymadıklarını, yalan
söylemenin kötü bir şey olduğunu ancak tutumları ile söyledikleri yalan arasında çok az bir
çelişki yaşadıklarını çünkü bu işi para karşılığı yaptıklarını bildirmişlerdir.
Daha sonraki yıllarda, bilişsel çelişkilerin tutum değiştirme konusundaki etkilerini gösteren çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Özellikle kişilerin benlik saygıları ya da değerlerini
olumsuz yönde etkileyebilecek çelişkili durumlarda tutum değişimi daha fazla olmaktadır.
Sistematik ve amaçlı bir kampanyaya maruz kalındığındaki süreçler genellikle ikna edilmek ile ilgilidir. Oldukça pratik amaçlara hizmet eden bir konu olduğu için insanların nasıl ikna
olduğu ya da olmadığı üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Bu konuda ortaya atılan görüşlerden biri “iletişim modeli” olarak bilinir. Model, insanların ikna edici bir mesajı neden dinledikleri, nasıl anladıkları, hatırladıkları ve kabul ettiklerini
anlayabilmek için süreci üç kısmına bölmektedir: Mesajın kaynağı, mesajın kendisi ve dinleyicisinin özellikleri. Her bir kısmın çeşitli nitelikleri ikna sürecini etkilemektedir.
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Kaynağın özellikleri, ikna mesajını veren kimsenin özelliklerini kapsamaktadır. Otoriter
bir havası olan, dürüst ve güvenilir gözüken, uzmanlık ve inanırlık içeren, çekici ve beğenilir
olan kaynaklara inanma ihtimalinin daha yüksek olduğuna ilişkin çeşitli araştırma sonuçları
bulunmaktadır. ABD’de yapılan bir çalışmada iyi görünümlü TV bağış toplayıcılarının, daha
az hoş gözüken bağış toplayıcılarına oranla 2 kat daha fazla bağış toplayabildikleri görülmüştür.
Mesajın kendisi, yani içeriğine ilişkin özellikleri de ikna süreci üzerinde etkili olmaktadır. İkna süreci esnasında mesaj verilirken iki yol kullanılabilir. Bazı mesajlar yalnızca kabul
edilmesi beklenen unsurları içerir, bunlar tek taraflı mesajlardır. Bazı mesajlar ise hem kabul
edilmesi istenenleri hem bunlara itirazları ve hem de bunların cevaplarını içerir. Bunlara ise çift
taraflı mesajlar denilmektedir. Hangisinin daha etkili olacağı, ikna sürecinin amacına ve dinleyicinin özelliklerine göre değişebilmektedir. Örneğin siyasi parti kampanyalarında çift taraflı
mesajlar daha etkili olabilmektedir. Aynı zamanda eğitim seviyesi yüksek dinleyiciler, çift taraflı mesajdan daha fazla etkilenmektedirler. Mesajın içeriğinin hem bilgi hem duygu ve hem
de davranışı içeren öğelerden oluşması genellikle daha etkili olmaktadır. Aslında orta yaşlı ama
genç görünen hoş bir hanımın, kremin neden gençleştirici olduğu hakkında bilgi verirken,uyumadan önce krem sürüşünün izlendiği bir reklamı düşünün. Böyle bir reklam ikna sürecinde
tutumların bütün öğelerini kullanmaktadır.
Dinleyicinin özellikleri, ikna süreci önemli ölçüde etkilemektedir. Eğer dinleyicinin
mevcut tutumlarına güçlü bir bağı varsa; bu tutumlar başkaları tarafından da paylaşılıyorsa; bu
tutumlar aile gibi önemli gruplarda erken yaşlarda kazanılmışsa, o zaman tutum değişimine
karşı güçlü bir direnç ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak mesajın içeriği dinleyicinin görüşleriyle ne kadar uyuşmazsa etki değeri de düşük olmaktadır. Bu noktada kaynağın güvenirliği
etki değerini artırabilmektedir.
Dinleyiciler arasındaki bazı bireysel farklılıklar ikna sürecinin başarısı üzerinde etkili
olmaktadır. Düşük benlik saygısına sahip kişiler, özellikle mesaj karmaşık ve anlaşılması zor
ise çok daha çabuk tutum değiştirmektedirler. Zeki insanlar, kolayca karşı fikir geliştirdiklerinden ikna sürecine daha dirençli olmaktadırlar. Ancak mesaj çok karmaşık ise bunun mantığını
izleyebildikleri için etkilenebilmektedirler.
Bir diğer model ise “ayrıntılandırma olasılığı modeli”dir. Petty ve Cacioppo tarafından
önerilen bu model, insanların bilişsel süreçlerini ikna mesajı üzerine odaklamalarının ne kadar
mümkün olduğunu tanımlayan bir teoridir. Model, ikna sürecinde merkezî ve çevresel olmak
üzere iki farklı rota kullanılabileceğinden söz eder. Merkezî rota, insanların ikna amaçlı mesaj
üzerinde dikkatlice düşündükleri, bütün bilgi işleme kaynaklarının etkin bir şekilde çalıştığı
durumlardır. Bu yüksek ayrıntılandırma halidir. Bu durumda, ikna, ortaya konulan görüşlerin
gücüne bağlıdır. Çevresel rota ise insanların mesaj üzerine eleştirel bir biçimde odaklanmadıkları, durumla ilgili derin düşünmedikleri, imaj, duygular gibi yan ipuçlarının öne çıktığı/çıkarıldığı durumlardır. Eleştirel düşünceden vazgeçildiğinde bu durum düşük ayrıntılandırma ile
sonuçlanmaktadır. Bu durumda iknanın etkililiği dinleyicinin motivasyon ve ilgi düzeyine, yan
ipuçlarının mahiyetine göre değişmektedir. Bazı araştırmalarda merkezî rotanın daha kalıcı sonuçlar ürettiği, çevresel rota ile değişen tutumların daha geçici olduğu doğrultusunda bulgular
elde edilmiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sosyal psikolojinin bir kişinin davranışları, duyguları ve düşüncelerinin, diğer insanların davranış ve/veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini ve onlar tarafından nasıl belirlendiğini
incelemekte olduğunu söyleyebiliriz. “Sosyal algılama” terimini ise insanların başkalarının
davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini tanımlamak için kullanmak mümkündür.
Sosyal kategorizasyon, kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesidir. Ancak bunu yaparken aynı zamanda stereotipler de oluşturulur. Kalıp yargılar (stereotipler), insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip
oldukları doğrultusundaki yaygın kanaatlerimizdir.
Atıf teorileri, insanların birer sosyal algılayıcı olarak insanlar ve olaylar hakkında nedensel açıklamalar üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını aizah etme amacı taşır. Her bireyin
sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi
vardır. İnsanlar sezgilerini ve çıkarımlarını kullanarak diğer insanların davranışlarının nedenlerini tahmin ederek kendi teorilerini oluşturmaktadırlar. Daha sonraki yıllarda çeşitli atıf teorileri ortaya atılmıştır.
Tutum, bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce, duygu ya da
davranışları kapsayan görece sabit bir yatkınlıktır. Tutumlar, hem bilişsel hem duygusal ve hem
de davranışsal bileşenlerden oluşur. Herhangi bir durumda tutumların bu üç bileşeni genellikle
birbiriyle tutarlıdır. Tutum nesnesi ile kişinin değerlendirmeleri arasındaki ilişki/bağlantı kuvvetliyse o zaman tutum-eylem tutarlılığı artmaktadır. Tutumların eylemleri kestirme gücünü
açıklayan bir diğer etmen, zihinde ulaşılabilen örneklerin içeriği/mahiyetidir. L. Festinger tarafından ortaya atılan “bilişsel çelişki kuramı” na göre insanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı
olmasına dönük bir eğilimleri vardır. Eğer ortada bir tutarsızlık ya da bir çelişki varsa birey bir
şekilde bunları tutarlı hâle getirmek ve çelişkiyi ortadan kaldırmak istemektedir. İletişim modeli, insanların ikna edici bir mesajı neden dinledikleri, nasıl anladıkları, hatırladıkları ve kabul
ettiklerini anlayabilmek için süreci üç kısmına bölmektedir: Mesajın kaynağı, mesajın kendisi
ve dinleyicisinin özellikleri. Her bir kısmın çeşitli nitelikleri ikna sürecini etkilemektedir. Petty
ve Cacioppo tarafından önerilen “ayrıntılandırma olasılığı modeli”, insanların bilişsel süreçlerini ikna mesajı üzerine odaklamalarının ne kadar mümkün olduğunu tanımlayan bir teoridir.
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Çalışma Soruları
1.

Sosyal biliş ve sosyal algılama kavramları arasındaki fark nedir?

2.

Olumsuz tarafgirlik nedir?

3.

Bilişsel cimrilik ile izlenim oluşturma arasındaki bağlantı nasıldır?

4.

Stereotipleri bilişsel cimrilik kavramı açısından ele alıp tartışınız.

5.

İçsel ve dışsal atıflar nedir? Örnekler üzerinden açıklayınız.

6.
İki olay zamansal olarak birlikte ya da ardışık meydana geliyorsa, Kelley’e göre
bireyler bu olayları nasıl değerlendirme eğilimi taşırlar?
7.

Savunucu atfı bir örnek vererek kısaca açıklayınız.

8.

Tutum kavramını temel bileşenlerini de içerecek şekilde tanımlayınız.

9.
Bilişsel çelişki kuramına göre-özellikle baskı durumlarında- dışsal atıfların ortaya
çıkma olasılığını tartışınız.
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4. GRUP İÇİNDE İNSAN

51

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Gruplar ve grup oluşumu
4.2. Sosyal etki
4.2.1. Uyma davranışı ve çoğunluk etkisi
4.2.2. Uymama ve azınlık etkisi
4.2.3. İtaat davranışı ve otoritenin etkisi
4.3. Toplumsal ilişkiler
4.3.1. Hoşlanma
4.3.2. Olumlu sosyal davranışlar
4.3.3. Saldırganlık

52

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Grup kavramını çeşitli boyutlarıyla açıklar.
Grup oluşumunu sağlayan etmenleri açıklar.
Grup içi yanlılığa örnekler verebilir.
Sosyal normların temel özelliklerini tanımlar.
Otokinetik etki deneyini ve
sonuçlarını tartışır.
Çoğunluk-azınlık etkileri ve
itaat davranışını biçimleyen
etmenleri açıklar.
Toplumsal ilişkilerin boyutlarını etkileyen etmenleri açıklar.
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Anahtar Kavramlar
•

Grup

•

Grup içi yanlılık

•

Sosyal etki

•

Sosyal norm

•

Uyma davranışı

•

Çoğunluk etkisi

•

Otokinetik etki deneyleri

•

Azınlık etkisi

•

İtaat davranışı

•

Hoşlanma

•

Olumlu sosyal davranışlar

•

Saldırganlık
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Giriş
Geçen bölümde sosyal bir dünya içinde yaşayan insanların bu dünyayı nasıl anladıkları
ve açıkladıklarından söz edildi. Bu sosyal dünya içerisinde insanlar birden fazla sayıda ve farklı
özelliklere sahip küçük veya büyük grupların bir parçası olarak yaşarlar.
Bu bölümde, insanların oluşturdukları sosyal gruplar, onlardan nasıl etkilendikleri ve
birbirleriyle kurdukları ilişkilerden söz edilecektir.
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4.1. Gruplar ve Grup Oluşumu
Herkes çok çeşitli sosyal grupların bir parçasıdır. Grup, birbiriyle etkileşime giren, ortak
fikir, hedef veya amacı paylaşan iki veya daha fazla kişiden oluşan bir yapıdır. Gruplar çeşitli
şekillerde üyelerinin düşünceleri ve davranışları üzerinde etkili olurlar.
Gruplar çeşitli seviyelerde ortaya çıkabilir. Geçici gruplar, kısa süreliğine bir araya toplanmış insanlardan oluşur; çalışma grupları ya da kursa katılan insanlar gibi. Üyelik grupları,
belirli bazı nitelikleri edinmiş olan insanların oluşturdukları ancak üye olmak yoluyla içinde
yer alınabilen gruplardır. Bireyler grubun amaç, değer veya eylemlerini paylaşmaktan hoşnutluk duydukları sürece bu tür gruplara dâhil olmayı sürdürebilirler; dernekler, kulüpler gibi. Aidiyet grupları, üyeleriyle aynı yaşantılar, değerler ve kuralların paylaşıldığı, bireylerin sosyal
kimliğinin bir parçası olan gruplardır; okul grupları, parti ya da futbol takımı taraftar grupları
gibi. İnsanlar bu tür grupların biri ya da birkaçının üyesi olarak bir sosyal ağ içinde yaşar; gruplardan etkilenir ve grupları etkilerler.
Her grup bir yapıya sahiptir. Bir grubu, herhangi bir kalabalıktan ayıran şey, içerisinde
kendine özgü rol ve mevki ilişkileri ile normlar barındırmasıdır. Belirli bir grup içindeki bireyler belirli mevkilere ve rollere sahiptir; her grup kendine göre çeşitli sosyal normlar oluşturmaktadır; resmî ve/veya gayrresmî liderlere sahiptir. Gruplar içlerinde belirli bir yapıyı barındırdıkları gibi aynı zamanda dinamik bir niteliğe de sahiptirler. Bir gruba her zaman yeni girenler ve gruptan ayrılanlar olabildiği veya grup içinde bireylerin üstlendiği roller değişebildiği
için bu yapılarla oluşan ilişkiler ağı değişken ve akışkandır.
M. Şerif, grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere
ulaşabilmek için diğer insanlarla iş birliği yapması olarak açıklamaktadır. Bir grubu oluşturan
insanların birbirlerine bağlı hâle gelmeleri ve bir grup yapısı oluşturmalarının nedeni budur.
M. Şerif ve arkadaşları, 1950 ve 60‘lı yıllarda Yaz Kampı Deneyleri olarak bilinen ve
grup oluşumunu inceleyen bir dizi alan deneyi yürütmüşlerdir. Bu araştırmaların sonuçlarına
dayanarak Şerif, bir grubun birbirlerine kuvvetli şekilde bağlı üyelerden oluşan dinamik bir
sistem olduğunu ve tek tek üyelerinin toplamından fazla ve farklı olduğunu söylemektedir. Şerife göre, grup davranışının ortaya çıkması için belirleyici olan, üyelerin birbirlerine olan karşılıklı bağlılıklarıdır. Bu karşılıklı bağlılığı sağlayan ise aynı amaçlara ulaşmak için ortak çaba
sarf edilmesi gerekliliği olmaktadır.
Tajfel ve Turner ise, grup sürecini açıklamak için sosyal kimlik teorisini ortaya atmışlardır. İnsanların sosyal dünyayı kavrayabilmek için gruplar hâlinde düzenlemek gibi bir sosyal
kategorizasyon eğiliminde olduklarından geçen bölümde söz edilmişti. Sosyal kimlik teorisine
göre gruplar üyelerine birer sosyal kimlik sağlar. Bu sosyal kimlik, üyeyi tanımlar, davranış
örüntüleri ve değerler kazandırır. Sosyal kimlik, kişisel kimlikten farklıdır çünkü kişisel kimlik
kişinin benliği ve özellikleriyle tanımlanır. Hâlbuki sosyal kimlik daha çok grupla ilgili bir
şeydir. Birey ait olduğu gruplarla sosyal olarak özdeşleşir ve o grubun kimliğini edinir. Böylece
bireyler üzerinden gruplar arası davranış başlamış olur.
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Bireyler, kendi mensup oldukları grupları (iç grup) diğer gruplardan (dış grup) daha
olumlu olarak algılama eğilimi taşırlar. Buna grup içi yanlılık denilmektedir. Grup içi yanlılık,
insanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmeleridir. Bu süreç,
çok çeşitli gruplar için çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Ayrıca bireyler, mensup oldukları
grupla benzerliklerini abartma/vurgulama ve farklılıkları azaltma eğilimi taşırlar. Aynı zamanda da diğer gruplarla benzerliklerini azaltma ve farklılıklarını vurgulama eğilimine de sahiptirler.
Bu eğilimler aynı zamanda kimliksizleşme denilen bir süreci de beraberinde getirebilmektedir. Kimliksizleşme, bireyin bir grubun içinde erimesi ve kişisel sorumluluk duygusunu
yitirmesiyle sonuçlanabilmektedir. Örneğin takım taraftarlarının, önemli maçlar sonrası çıkardıkları zarar verici olaylar kimliksizleşme süreci ile açıklanabilir.

4.2. Sosyal Etki
Sosyal etki, bireysel ya da grup hâlinde başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve
davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eder. Sosyal etki, küçük grup (örneğin arkadaş grubu)
kaynaklı olabileceği gibi büyük (sınıf/işyeri) veya çok büyük (içinde yaşanılan toplum) kaynaklı olabilir.
Sosyal etki, çoğu durumda farkına bile varmadan uyduğumuz sosyal normlar ile kendini
açıkça gösterir. Bir grubun kurallarında açık veya kapalı şekilde yer alan, sosyal açıdan kabul
edilebilir tutum ve davranışları tanımlayan beklentilere sosyal norm adı verilmektedir. Bazı
normlar yasa ya da resmî kurallar şeklinde yazılı hâldeyken, birçoğu belirsizdir ve içinde yer
alınan grup üyelerinin davranışlarını gözleyip izleyerek öğrenilir. Bir gruba dâhil olmak genellikle bu gruba ait sosyal normları öğrenmeyi de içermektedir. Bu bilgi, kimi durumlarda üyelerin tamamında veya çoğunda görülen tek tip davranışların ayırt edilmesi veya bir üye sosyal
normlardan birine uygun davranmadığında sonuçlarının izlenmesi yoluyla edinilir. Böyle durumlarda, normlara uygunsuz davranmak onaylanmama, kaş çatma, alay, dışlanma gibi informel yollarla cezalandırılır.
Aslında normların çok önemli işlevleri vardır. Eğer sosyal normlar olmasaydı toplumsal
hayat oldukça karışık hâle gelirdi. Çünkü normlar belirli durumlarda grupların davranışlarının
genel çerçevesini biçimleyerek insanlara nasıl davranacakları hakkında rehberlik yaptığı gibi
diğer bireylerin davranışlarının tahmin edilebilirliğini de arttırmaktadır. Böylece grupların davranışları ve sosyal etkileşimleri belirli bir düzenliliğe oturmaktadır. Belirli bir durumda içinde
yer alınan sosyal olayın nasıl gelişeceği, başkalarının nasıl davranabileceği ve bizim nasıl davranacağımız netleşmekte, nelerin onay ve kabul nelerin hoşnutsuzluk ve red getireceği normlar
vasıtasıyla önceden tanımlanmış olmaktadır.

4.2.1. Uyma Davranışı ve Çoğunluk Etkisi
İnsanlar çoğu durumda sosyal normlara uygun davranma eğilimi gösterirler. Uyma davranışı, kişilerin diğer grup üyeleri tarafından ortaya konulan/belirlenen davranışları ya da fikirleri kabul etme ve onlara uygun davranma eğilimidir.
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İnsanlar neden çoğunluğun görüşlerini kabul etmekte ve uyma davranışı göstermektedirler? Uyma davranışının iki temel işlevi olduğu ortaya konulmuştur: Bunlar bilgi sağlayıcı
etki ve normatif etkidir.
Normların bilgi verme etkisi, belirli bir durumda doğru davranma ve doğru düşünme
şeklini anlamayı sağlamasıdır. Normatif etkisi ise başkaları tarafından hoşlanılma, kabul görme
ve onaylanmayı sağlamasıdır.
Normların bilgi verici etkisi, ilk olarak M. Şerif’in çalışmalarıyla ortaya konulmuştur.
M.Şerif’e (1906-1988) göre insanlar, belirli bir durumda diğer insanların davranışlarını gözleyerek ortama/duruma ilişkin çıkarımlar yaparlar ve uygun/geçerli davranışlar yelpazesini içeren
bir atıf çerçevesi oluştururlar. Bu atıf çerçevesi daha sonra uygun belirsiz durumlarda kullanılmaya devam eder ve böylece normlar oluşur ve sürdürülür.
Şerif’in 1935 yılında yürüttüğü ve bugün klasikleşmiş olan deneyde, otokinetik etki denilen bir ışık illüzyonundan yararlanılarak normların oluşum süreci ortaya konulmuştur. Katılımcılardan önce tamamen karartılmış bir odada 5 m uzaklıktan görülen bir ışık noktasının sağa
ya da sola ne kadar kaydığını tahmin etmeleri istenmiştir. Aslında ışık hareketsizdir ve karanlık
ortamda hiçbir çevresel atıf çerçevesi olmadan bakıldığında hareket ediyormuş gibi görünmektedir. Bu ortamda her birey takip eden denemelerde kendi atıf çerçevesini oluşturarak tahminlerini söylemiştir. Aradan üç gün geçtikten sonra, katılımcılar ikili-üçlü gruplar halinde alınmış
ve aynı değerlendirmeyi birlikte yapmaları istenmiştir. Birkaç denemeden sonra grup halindeki
katılımcılar, kişisel tahminleriyle diğerlerinin tahminlerini yakınlaştıran ortak bir atıf çerçevesi
oluşturmuş ve grupça tahminlerini buna göre yapmaya başlamışlardır. Aradan bir süre geçtikten
sonra deneyin üçüncü aşamasında aynı katılımcılardan aynı değerlendirmeyi yeniden yapmaları
istenmiştir. Bu durumda katılımcılar grup hâlinde oluşturdukları normlara uygun tahminlerde
bulunmaya devam etmişlerdir. Burada ilginç olan husus, katılımcıların belirsiz bir durumda
ortak olarak dayanabilecekleri bir çerçeve çizmeleri ve daha sonra tek başına iken de oluşturdukları bu normdan yararlanmaya devam etmeleridir.
Gruplarda bir norm oluştuğunda, norm kendini sürekli kılma eğilimi taşımaktadır. Daha
sonra yapılan araştırmalarda, otokinetik grup normlarının 1 yıl sonra bile devam ettiği görülmüştür. Hatta yine otokinetik etkiden yararlanılarak yapılan bir araştırmada, grup üyeleri sistematik olarak değiştirilmiş ve bu durum grupta hiç eski üye kalmayana dek sürdürülmüştür. Bu
yeni grubun da ilk grubun oluşturduğu normu kullanmaya devam ettiği görülmüştür. Dolayısıyla normlar, kuşaklardan kuşaklara aktarılabilir ve ilk grubun dağılmasından uzun bir süre
sonra bile kişilerin davranışlarını etkilemeye devam edebilir.
Normatif etki ise insanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun
davranma eğilimlerini ifade eder. S. Asch tarafından deneysel olarak gösterilen bu etki, aslında
insanların kendilerine uygun görünmese bile çoğunluğun davranışlarına uyma eğilimlerini ortaya koymaktadır.
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Asch’in 1950‘lerin başında yürüttüğü bugün klasikleşmiş deneylerde, yine görsel algılama düzeneklerinden yararlanılmıştır. Katılımcılara algı ile ilgili bir deneye katıldıkları söylenmiş ve standart bir çizgi ile kıyaslayarak gösterilen üç çizgiden hangisinin onunla aynı boyda
olduğunu söylenmesi şeklinde bir görev verilmiştir. Farklar belirgin olduğundan aslında görev
oldukça kolaydır. İlk oturumda katılımcı tek başınadır ve tüm katılımcılar çok yüksek başarılar
elde etmişlerdir. Müteakip oturumlarda, 8 katılımcı bir arada alınmıştır. Ancak bunların 7 ‘si
araştırmacı ile iş birliği yapan sahte deneklerdir ve yalnızca 1 kişi gerçek denektir. Her denemede katılımcılar sırayla konuşmakta ve gerçek deneğe söz sırası, en son katılımcıdan bir önce
gelmektedir. İlk üç oturumda gruptaki herkes doğru kıyas üzerinde fikir birliğine varmıştır.
Ancak dördüncü oturumdan itibaren, birinci katılımcı aşikâr bir şekilde yanlış bir eşleştirme
yapmış ve diğerleri de aynı yanlışı sürdürmüştür. Yapılan yanlış örneğin biri büyük diğeri çok
küçük iki çizginin eşleştirilmesi gibi görünen gerçekliğe tamamen aykırıdır. Böyle bir durumda
gerçek denek ne yapacaktır? Grup üyelerinin yanlış yaptığı açıkça belli iken bu yanlışı sürdürecek midir? Araştırmanın sonuçlarına göre, deneklerin yalnızca %25’i gruptan farklı karar bildirmişledir. Farklı gruplarla yürütülen bir dizi oturumun sonuçlarına bakıldığında deneklerin
%50-80’i gruba uyma davranışı göstermiştir. Bu denekler toplam deneme sayısının en az
%35’inde grupla aynı doğrultuda karar bildirmişlerdir.
Asch, daha sonra bu katılımcılarla görüşmeler yapmıştır. Deneklerin çoğu, diğer herkesin hemfikir olması karşısında, kendi kararlarının doğruluğundan şüpheye düştüklerini, kendilerinin doğru düşünüp düşünmediği konusunda kafalarının karıştığını söylemiş; bir kısmı da
doğrusunu bildiği halde dışarıda kalmamak için grubun kararına uyduğunu söylemiştir. Daha
sonra yine Asch tarafından aynı deney düzeni korunarak yapılan ancak, gerçek deneğin görüşünün yazılı alındığı bir dizi çalışmada, gruba uyma davranışı önemli ölçüde azalmıştır. Bu
durum normatif etkinin sosyal kabul ve onaylanma isteği ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.
Asch’in çalışmasında ortaya konulan normatif etki, grup büyüklüğünün ve görevin zorluğunun etkileri gibi değişkenler eklenerek ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Grubun büyüklüğü oldukça etkili bir değişken olarak bulunmuştur. Asch’e göre uyma olasılığı, sahte denek sayısı
dört oluncaya dek grup büyüklüğüne paralel olarak artmaktadır. Yani sekiz kişiden dördünün
sahte olması yeterli olmakta daha fazla olması uyma olasılığını anlamlı ölçüde arttırmamaktadır. Görevin zorluğunun bir etkisi olup olmadığı üzerinde yapılan çalışmalarda, görev ne kadar
zor ve karmaşıksa, belirsizlik ne kadar fazla ise, uyma olasılığının da o kadar arttığı görülmüştür. Aynı zamanda grup üyelerinin kimi özelliklerinin de etkili olduğu görülmüştür. Grup birey
için ne kadar hoş, cazip ya da değerli ise ve birey grubun içinde ne kadar düşük statülüyse uyma
davranışı o kadar artmaktadır. Bir diğer değişken grubun görüş birliği içinde olmasıdır. Eğer
sahte deneklerden biri bile görüşünü değiştirirse gerçek deneklerin gruba uyma davranışları
önemli ölçüde azalmaktadır.
Asch’in deneyleri, insanların en aşikâr yanlışlarda bile farkında olsalar dahi çoğunluğun
görüşüne uygun davranma eğilimlerinin olduğunu veya farklı düşündüklerini ifade etmekten
kaçındıklarını göstermektedir. Ancak az sayıda birey uyma davranışı gösterme konusunda daha
dirençli davranmakta ve doğru bildiğini savunmaya etmektedir.
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4.2.2. Uymama ve Azınlık Etkisi
Normların oluşmasının ve uyma davranışının açıklanması, normların nasıl değişebildiğini veya bazı insanların nasıl olup da uyma davranışı göstermeyebildiklerini açıklamamaktadır. Hâlbuki gündelik hayatta görebileceğimiz üzere normlar zaman içerisinde değişebilmektedirler. Bu durumda çoğunluğun bir etkisi olduğu gibi azınlığın da bir etkisi olmalıdır. Küçük
bir azınlığın çoğunluğun fikrini değiştirip yeni normlar oluşturmasının nasıl mümkün olduğu
S. Moscovici tarafından ortaya konulmuştur.
Moscovici’ye göre hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir ve her zaman bölünme
potansiyelini içinde barındırmaktadır. Eğer gruptan farklı düşünen üyeler bu davranış, tutum
veya görüşlerini istikrarlı bir şekilde ve tutarlı olarak savunmaya devam ederlerse, bölünme
oluşturarak çoğunluğun etkisini azaltabilmekte ve yeni normların oluşmasını sağlayabilmektedirler.
Moscovici ve arkadaşları, bir dizi araştırma ile ve yine bir görsel algı düzeneği kullanarak azınlığın gruplar üzerindeki etkisini deneysel olarak göstermişlerdir.
Deneyde bir renk isimlendirme düzeneği kullanılmıştır. Deneklere verilen görev, mavinin farklı tonlarından oluşan ve tek tek gösterilen 36 slaydın hangi renk olduğunu söylenmesidir. Katılımcıların renk körü olmadıkları belirlendikten sonra 2’si sahte denek ve 4’ü gerçek
denek olacak şekilde 6’şar kişilik gruplar hâlinde oturumlara alınmışlardır. Bu kez sahte denekler azınlık etkisi oluşturmak üzere gösterilen rengin yeşil olduğunu söylemekle görevlidir. Aynı
zamanda tutarlılığın etkisini görebilmek için iki farklı deney grubu oluşturulmuştur. Birinci
grup sahte deneklerin tutarsız olduğu (24 yeşil-12 mavi dediği) ve ikinci grup ise tutarlı olduğu
(36’da 36 yeşil) koşulu sınamaktadır. Araştırmacılar, gerçek deneklerin kaç kez gösterilen
slayda yeşil diyeceğini belirleyerek azınlığın etkisini görmek istemektedirler. Araştırmanın sonuçlarına göre tutarlılık koşulunda katılımcılar, Asch’in deneylerinde ortaya konulandan daha
az uyma davranışı göstermişlerdir. Daha sonra denekler, ikinci bir oturuma daha alınmışlardır
ancak bu oturumda bireysel olarak test edilmişlerdir. Sonuçlara göre deney grubundaki azınlık
etkisine maruz kalan denekler, kontrol grubuna oranla çok daha fazla yeşil tepkisi vermişlerdir.
Bu bulgular, azınlığın, çoğunluk kadar olmasa bile belirli bir etkisinin olduğunu ve bireylerin
tepkilerini değiştirebildiğini ortaya koymaktadır.
Moscovici’ye göre azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki
temel unsur tutarlılık ve istikrardır. Moscovici bu durumu Kelly’nin atıf teorisiyle açıklamaktadır. Daha sonra yapılan araştırmalarda, azınlığın tutarlı olurken göstereceği katılık/esneklik
derecesinin de etkili olduğu bulunmuştur. Çünkü tutarlı ve istikrarlı olmak aynı zamanda katı
davranmakla sonuçlanabilmektedir. Ancak esnek davranan, daha mantıklı ve açık görüşlü olan
azınlık görüş sahiplerinin daha etkili olduğuna dair araştırma sonuçları elde edilmiştir. Bu konuda yapılan bir araştırmada, katılımcılara çevreci bir grubun çevre kirliliği üzerine görüşleri
dinletilmiştir. Katılımcıların çevre kirliliği konusundaki tutum ve eğilimleri önceden belirlenmiştir. Katılımcılar ikiye bölünmüş ve gruplardan birine aynı görüşler katı bir ses tonu ve uzlaşmaya kapalı ifadeler hâlinde sunulmuş, diğer gruba ise olumlu bir ses tonu ve daha ılımlı
ifadeler ile sunulmuştur. Katılımcılar her iki grubu da tutarlı olarak değerlendirmişler ancak
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esnek grubu dinleyenlerin tutum ve görüşleri daha fazla değişmiştir. Dolayısıyla azınlığın etkisi
hem tutarlılığın korunması ve hem de müzakereci bir tarz benimsenmesi ile artış göstermektedir.

4.2.3. İtaat Davranışı ve Otoritenin Etkisi
Sosyal etkinin farklı bir boyutu, belirli bir güç sahibi kişi ya da grupların yönerge veya
komutlarına uyulması ile ilgilidir. Sosyal etkinin incelediğimiz diğer boyutlarında insanlar belirli bir sosyal grubun parçasıdır ve birbirlerine eşit pozisyondadırlar. Ancak kimi durumlarda
daha üst statüde olduğu kabul edilen veya güç sahibi olanların istek ya da emirlerine uyulması
söz konusu olmaktadır. Kabul etmek, bir istek karşısında davranışını değiştirmeye karar vermektir. Ancak itaat etmek verilen bir emre veya komuta uymaktır. İnsanlar neden bir otoriteye
itaat ederler? Dünya tarihinde sayısız örneğini görebildiğimiz gibi kendi düşünce ya da değerlerine uymayan ve hatta insani ya da ahlaki değerlere uymayan emirlere neden itaat etmektedirler, bunların bir sınırı var mıdır?
İşte, S.Milgram’ı itaat konusunu araştırmaya iten bu gibi soruların cevaplarını aramak
olmuştur. Milgram, itaat konusunu pek çok etmeni göz önüne alarak kontrollü deneylerle ayrıntılı olarak incelemiştir. Önceleri yalnız üniversite öğrencisi gruplar ile daha sonraları ise gazete ilanlarıyla ulaşılan gönüllü katılımcılarla çalışılmıştır.
Katılımcılara cezanın öğrenme ve hatırlama üzerindeki etkisinin incelendiği bir araştırmaya katıldıkları söylenmiştir. Görevleri, sözcük vb. öğrenmesi gereken bir diğer katılımcıya
(sahte denek), öğrenemediği durumlarda giderek artan şiddette elektrik şoku vermektedir. Şok
cihazı gerçekçi bir şekilde tasarlanmış ve üzerine iri puntolarla kaç volt olduğu ve etkileri (hafif
şok 15-60 gibi) yazılmıştır. Şokların şiddeti 15 volt ile 450 volt arasındaki toplam 30 düğme ile
kontrol edilmektedir. Eğer diğer katılımcı (öğrenen) bilemezse araştırmacının talimatıyla gerekli şok düğmeleri çevrilecektir. Elbette bu düzenek gerçekten elektrik şoku vermemektedir
ve aslında cezalandırılması gereken gerçek bir insan da bulunmamaktadır. Bu temel düzen ile
araştırılmak istenen deneklerin bir başka insana zarar verme olasılığına rağmen hangi düzeye
kadar verilen emirlere uyabilecekleri meselesidir. Deney boyunca diğer katılımcı (öğrenen) çeşitli hatalar yapmış ve araştırmacı şok düzeyinin arttırılması talimatını vermiştir. Eğer denek
duraklar veya kabul etmezse araştırmacı “lütfen devam ediniz” ya da “deneyin tamamlanması
için devam ediniz” gibi net ve kesin emirler vermiştir. Eğer denek kesinlikle reddetmeye devam
ederse veya zaten son sınıra gelinmişse o zaman oturum bitirilmektedir.
Deneyler başlamadan önce, psikiyatristlerden oluşan bir gruptan katılımcıların kaç volta
kadar çıkabileceklerine ilişkin tahminde bulunmaları istenmiş ve 150 volttan yukarı çıkan kimsenin olmayacağı doğrultusunda bir tahmin ortaya konulmuştur. Ancak araştırmaların sonuçları
bu tahminleri geçersiz kılacak şekilde olmuştur. Deneklerin %82,5’u 150 voltun üzerine çıkmış,
%65’i öğrenene en yüksek düzey olan 450 voltluk şoku vermiştir. Pek çok katılımcı 300 volttan
önce çalışmayı bırakmamıştır. Daha düşük dozlardan itibaren emir verene itiraz edilmiş, kimi
durumlarda tartışılmış ancak yine de emre uymaya devam edilmiştir.
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Bu temel düzen korunarak itaate uymayı etkileyen çeşitli koşullar sınanmıştır. Bu deneylerin sonuçlarını şöyle özetlemek mümkündür. İtaatin düzeyini etkileyen etmenlerden biri
fiziksel yakınlık/temasın olup olmamasıdır. Eğer birey aldığı emrin kurban üzerindeki etkisine
şahit olmuyorsa yani aralarında bir fiziksel yakınlık kurulmuyorsa (bu deneyde acı çeken bir
ses duymuyorsa) daha fazla itaat etmektedir. Eğer birey, emri veren ile fiziksel temas/yakınlık
kurmuyorsa (bu deneyde emirleri telefonla alıyorsa) daha az itaat etmektedir.
Bir diğer etmen otoritenin hiyerarşik düzeyidir. Eğer emri veren hiyerarşide üst sırada
algılanmıyorsa (bu deneyde her hangi bir görevli, teknisyen vb.) daha az itaat edilmektedir.
Ayrıca eğer denek bir grup ile bir arada iken emirleri alıyorsa o zaman itaat davranışı
artmaktadır. Eğer birden fazla emir veren varsa ve zıt şeyler söylüyorlarsa o zaman itaat davranışı azalmaktadır.
Milgram’ın deneyleri insanlarda itaat etmeye yönelik bir eğilimin olduğunu ve uygun
koşullar sağlandığında pek çok emre boyun eğebileceklerini göstermekle birlikte bir yandan da
ortama bağlı koşulların bu davranış üzerinde ne kadar etkili olduğunu da göstermektedir. Bu
deneyler çok çeşitli kültürlerde sınanmış ve benzeri sonuçlar elde edilmiştir. Kültürler arasında
itaat davranışı bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Milgram’ın deneyleri 1960‘ların
sonu ve 1970‘lerin başlarında yürütülmüştür. Yakın zamanlarda, J.Burger, değişen anlayış ve
değerlerin insanların itaat davranışlarını değiştirip değiştirmediğini incelemiştir. Araştırmacının görüşü günümüzde (çalışma 2009 tarihlidir) benzeri bir sonucun elde edilmeyeceği yönündedir. Ancak sonuçlar beklendiği yönde çıkmamıştır. Burger’a göre Milgram’ın katılımcılarında itaati etkileyen aynı durumsal etmenler bugün de süregelmektedir.

4.3. Toplumsal İlişkiler
Bir topluluğun parçası olarak yaşayan insanlar, çoğu zaman başkalarıyla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurarlar. Arkadaşlar, dostlar edinir; işbirliği yapar; yardımlaşır; bazen fedakârlıkta bulunur; bazen düşmanca ya da saldırganca tavırlar sergiler; bazen de âşık olurlar. Geçen
bölümde sosyal algılamayı incelerken insanlar hakkındaki ilk izlenimlerin nasıl edinildiği, sosyal olayları veya insanların davranışlarını nasıl açıklandığı ve bu süreçlerdeki tarafgirliklerden
söz edilmişti. Ancak daha özel ilişkilerin nasıl kurulduğunu anlayabilmek için seven veya
olumlu sosyal davranışlar gösteren insanların davranışlarını incelemek gerekmektedir.

4.3.1. Hoşlanma
Neden bazı insanları diğerlerinden daha hoş veya yakınlık kurmaya değer bulunurlar?
Bu soruya verilen bazı cevaplar kişide hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak her birinin açıklayabildiği birbirinden farklı durumlar bulunmaktadır.
Birini fiziksel olarak hoş/çekici bulmak arkadaşlıkların başlamasında önemli bir etken
olmaktadır. Çok sayıda çalışmada fiziksel olarak hoş ya da çekici bulunan insanlar hakkında
daha olumlu yargılarda bulunma eğilimin olduğu ortaya konulmuştur. Örneğin, fiziksel olarak
hoş bulunan çocuk ve yetişkinlerin, bulunmayanlara oranla, daha yetenekli, zeki olan; daha
62

duyarlı ve doğru davranan kimseler olarak değerlendirildiklerini gösteren çok sayıda araştırma
yürütülmüştür. Dolayısıyla hoş/çekici bulunan insanlar hakkında olumlu yargılarda bulunma
eğilimi, onlarla yakınlık kurmayı kolaylaştırmaktadır.
Benzerlik, birinden hoşlanılmasını sağlayan bir diğer önemli etmendir. Benzer tutum,
değer, ilgi ve inançlara sahip olunduğunda yakınlık ve arkadaşlık hissi de ortaya çıkmaktadır.
İnsanlar özgeçmişleri, ilgileri ve değerleri kendilerininkine benzer olan kişilere yönelik daha
olumlu duygular hissetmektedirler. İki kişi arasında ne kadar çok ortak tutum varsa yakınlık
hissi de o kadar artmaktadır. Şüphesiz hangi özelliklerin benzer olduğunun bir önemi bulunmaktadır. Örneğin aynı yemeği sevmenin oluşturduğu yakınlık ile aynı değerlere sahip olmanın
oluşturduğu yakınlık hissi arasında fark bulunmaktadır.
Benzerlik, arkadaşlıkların sürmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan bir araştırmada, 1983 yılında yakın arkadaş olan 45 çiftten birbirlerine ne kadar benzer olduklarını da
içeren arkadaşlıklarıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler alınmıştır. Aynı katılımcılara 2002 yılında yeniden ulaşılarak yeniden bazı bilgiler vermeleri istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına
göre 1983 yılında birbirlerine daha benzer olanların arkadaş kalma olasılıkları daha yüksek bulunmuştur.
İnsanların birbirinden hoşlanmasını sağlayan etmenlerden biri de mekânsal yakınlıktır.
Mekânsal olarak birbirine yakın yerlerde bulunanların zaman içinde birbirlerinden hoşlanmaya
başladıkları çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmada, kent
merkezinde bir sitede oturan sakinlerin %93‘ünün yakın arkadaşlarını aynı binada yaşayan diğer kişiler içinden seçtikleri görülmüştür. Benzer şekilde, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan
evli öğrencilerin oturduğu yurt-evlerde yaşayanların ancak %10’u diğer bloklarda oturanlarla
yakınlık kurmayı tercih ederken; %44’ü kapı komşularıyla yakınlık kurmayı tercih etmektedirler. Yakınlık etkisinin altında yatan temel neden kolay ulaşılabilirlikten çok, sık maruz kalma
nedeniyle aşinalık hissi edinmiş olunması ve böylece davranışların tahmin edilebilirliğin yükselmiş olmasıdır. Bu durum güven hissinin oluşmasını sağlayabilmektedir.
Bir diğer önemli etmen ise karşılıklılıktır. Karşılıklılık, bizden hoşlandığını düşündüğümüz insanlardan hoşlanma eğilimine sahip olmamızı ifade etmektedir. Eğer birisinin bizden
hoşlandığını düşünüyorsak bu durumda bizim de ondan hoşlanma olasılığımız artmaktadır.
Şimdiye kadar hoşlanma ile ilgili paylaşılan bilgilerin, neden bazılarından hoşlanılmadığını açıklayan yönleri de bulunmaktadır. Örneğin karşılıklı olma durumu, hoşlanmama üzerinden düşünüldüğünde insan, birisinin kendinden sandığından kendisi de ondan hoşlanmayacaktır. Böyle bir durumda, bu kişiye verilen tepkiler, hoşlanılan birine verilen tepkilerden daha
olumsuz olabileceğinden aslında oldukça talihsiz bir durum ortaya çıkmaktadır: Kendini doğrulayan kehanet. Bir diğer ifadeyle “Benden hoşlanmadığı için hoşlanmadığım birine, bu kanımdan dolayı yeterince olumlu davranmadığım için benden hoşlanmadı.” Benzer bir şekilde
insanı fiziksel olarak hoş/çekici bulmadığı, kendine de benzemediğ ve mekânsal olarak uzak
olup aşinalık hissinin oluşmadığı insanlardan hoşlanmama eğilimlerin olduğunu gözden kaçırmaması gerekir.
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4.3.2. Olumlu Sosyal Davranışlar
Olumlu sosyal davranış, genel olarak toplumun veya diğer insanların yararına olan davranışlarda bulunma eğilimini ifade eder. Paylaşmak, iş birliği yapmak gibi pek çok olumlu sosyal davranış tanımlanabilmekle birlikte, en fazla “çalışma, yardım etme” üzerinde yürütülmüştür. Fedakârlıkta bulunmak (özgecilik) kişinin kimi durumlarda kendisine zarar verebilecek şekilde başkalarının yararına davranmasını kapsadığından yardım etme davranışından ayrı olarak
ele alınmaktadır. Bu tür davranışlar oldukça “insanî” görünse bile iş birliği yapan pek çok türde
benzeri davranışların görüldüğünü hatırlatmak gerekir (Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sosyo biyoloji üzerine okuyabilirler).
İnsanlarda olumlu sosyal davranışların ortaya çıkma nedenleri üzerinde yapılan çalışmalarda dört etkenden söz edilmektedir; fedakârlık yapma eğilimi, egoizm, kolektivizm ve ilkeleri/değerleri olmak. Belirli bir durumda, bu etmenlerin biri ya da birkaçı bir arada görülebilmektedir.
İnsanlar kimi durumlarda ahlaki değer ve ilkeleri ya da inandıkları düşüncelere uygun
davranmak için yardım etme gibi olumlu sosyal davranışlar gösterebilmektedirler. Aynı zamanda mensubu oldukları toplulukların/grupların yararı söz konusu olduğunda da (mezun olunan üniversite/takım/ siyasi parti için gönüllü çalışmak veya bağış yapmak gibi) olumlu sosyal
davranışlar göstermektedirler. Egoizm terimi, insanların ileride kendilerinin de benzeri bir iyilik görebilecekleri düşüncesi veya takdir edilme/sosyal prestij elde etme arzusu ile gösterdikleri
olumlu sosyal davranışların kökenine işaret etmek için kullanılmaktadır. Fedakârlık yapma ise
insanların kendilerinin zarar görebilmesi riskini göze alarak başkaları için bir şeyler yapma eğilimini tanımlamaktadır ve bu eğilimin doğuştan geldiği düşünülmektedir.
Evrimci yaklaşımlar insanların bu davranışlarının nedeninin türün devamlılığını sağlama veya kendinin/ailesinin gen havuzunu koruma olduğunu kabul etmektedirler. Bu konuda
yapılan ilgi çekici bir araştırmada, kalıtsal benzerliği yüksek olanlar için daha fazla fedakârlık
yapıldığına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada katılımcılara %50 (anne-baba, kardeş),
%25 (büyük anne-baba, hala, teyze vb.) ve %12.5 (kuzen, yeğen vb.) genetik uyum gösterdikleri bireyler için para kazanma imkânı verilmiştir. Paranın kazanılması için rahatsızlık verici
bir beden pozisyonunu sürdürmek gerekmekte, ödül dayanma süresine göre belirlenmektedir.
Katılımcıların dayanma süreleri, genetik uyumlarıyla doğru orantılı olmuştur. Bir diğer ifadeyle, genetik uyum ne kadar fazlaysa, katılımcılar o kadar uzun süre dayanmışlardır. Ancak
daha sonra yapılan çalışmalar insanların yakınlık duydukları ya da sevdikleri kimseler içinde
benzeri şekillerde davranabildiklerini göstermiştir.
Olumlu sosyal davranışları etkileyen bir diğer etmenin empati kurma olduğu doğrultusunda görüşler de bulunmaktadır. İnsanlar “durumunu anladıkları” kimselere daha yardımsever
ve kimi durumlarda fedakârca davranışlarda bulunabilmektedirler.
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4.3.3. Saldırganlık
Kimi durumlarda insanlar, birbirlerine fiziksel ya da psikolojik olarak zarar verirler.
Saldırgan davranışların yalnızca dövmek, öldürmek, işkence yapmak gibi eylemlerle sınırlı olduğu düşünülmelidir. Kavga etmek, küfür etmek, tehdit etmek, alay etmek, zorbalık yapmak
gibi davranışlar da saldırgan eğilimli bir ruh hâliningöstergesidir. Aslında bu tür davranışlarla
oldukça sık karşılaşılsa da insanlar arasında saldırganlık eğilimleri bakımından bireysel farklılıklar olduğu da açıktır. Neden bazıları daha fazla saldırgan davranma eğilimine sahip olmaktadır?
İkizlerle yapılan çalışmalarda tek yumurta ikizlerinin, çift yumurta ikizlerine oranla saldırgan eğilimleri bakımından daha benzer olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu
durum, saldırganlığın fiziksel mi yoksa sosyal mi olduğuna göre değişebilmektedir. Kavgaya
karışmak, birini dövmek, ısırmak ya da tekmelemek gibi davranışlarla tanımlanan fiziksel saldırganlık gösterme eğiliminde kalıtsal etmenlerin katkısı %40-50 iken bu katkının dedikodu
yapma, diğerlerini küçük düşürme gibi sosyal saldırganlık durumlarında %20 kadar olduğu bulunmuştur.
Yakın zamanlarda saldırganlığa yol açan beyin yapıları üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Genel olarak duyguların düzenlenmesinde önemli bir işlevi olan amigdalada normal olmayan bir düzeyde hareketlilik görülüyorsa bu kişiler saldırganlığı tetikleyen olumsuz
duyguları bastırmakta güçlük çekmektedirler. Benzeri bir şekilde serotonin salgılanmasının
normal olmamasının da saldırganlığın bastırılmasında önemli bir rolü olduğu görülmektedir.
Vücut fizyolojisinin çevresel etmenlerle bağlantıları düşünüldüğünde, saldırganlığın kalıtsal
kökenlerinin sonuçlarını daha doğru değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bu durumda, kalıtsal etmenler ve çevresel etmenlerin bir araya gelerek etkileşime girerek ve birbirlerini karşılıklı olarak düzenleyerek anti-sosyal veya saldırgan davranışların düzeyini azalttığını veya yükselttiğini söylemek mümkündür.
Saldırganlıkta durumsal ipuçlarının rolü üzerinde çok sayıda çalışma yürütülmüştür. İnsanlar hangi durumlarda daha çok saldırgan tepkiler göstermektedirler? Yapılan araştırmalarda,
saldırgan tepkilerin hayal kırıklığı/engellenme yaşanması ve doğrudan kışkırtmaya/tehdide maruz kalma durumlarında daha sık görüldüğü ortaya konulmuştur. Örneğin, saatlerdir beklediğiniz kuyrukta sıra size geldiğinde öğlen paydosu başladı. Böyle bir durum gündelik ve tipik bir
hayal kırıklığı/engellenme hâlidir ve pek çok insanda öfke ve çeşitli düzeylerde saldırgan tepkiler uyandırmaktadır. Veya birisinin size üzgün ya da kızgın hissettirecek davranışlarda bulunduğunu düşünün. Böyle durumlarda eğer eylemin kasıtlı olarak yapıldığı düşünülüyorsa,
saldırganlık gösterme eğilimi artmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Grup, birbiriyle etkileşime giren, ortak fikir, hedef veya amacı paylaşan iki veya daha
fazla kişiden oluşan bir yapıdır. Bir grubu, herhangi bir kalabalıktan ayıran şey, içerisinde
kendine özgü rol ve mevki ilişkileri ile normlar barındırmasıdır. M. Şerif, grupların oluşum
amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla
işbirliği yapması olarak açıklamaktadır. Şerif’e göre grup davranışının ortaya çıkması için belirleyici olan üyelerin birbirlerine olan karşılıklı bağlılıklarıdır. Tajfel ve Turner’in sosyal kimlik teorisine göre gruplar üyelerine birer sosyal kimlik sağlar. Bu sosyal kimlik, üyeyi tanımlar,
davranış örüntüleri ve değerler sağlar. Sosyal kimlik, kişisel kimlikten farklıdır çünkü kişisel
kimlik kişinin benliği ve özellikleriyle tanımlanır. Hâlbuki sosyal kimlik daha çok grupla ilgili
bir şeydir. Birey ait olduğu gruplarla sosyal olarak özdeşleşir ve bir grup kimliğini edinir.
Böylece bireyler üzerinden gruplar arası davranış başlamış olur. Bir grubun kurallarında açık
veya kapalı şekilde yer alan, sosyal açıdan kabul edilebilir tutum ve davranışları tanımlayan
beklentilere sosyal norm adı verilmektedir. Uyma davranışı, kişilerin diğer grup üyeleri tarafından ortaya konulan/belirlenen davranışları ya da fikirleri kabul etme ve onlara uygun davranma
eğilimidir. Uyma davranışının iki temel etkisi olduğu ortaya konulmuştur; bilgi sağlayıcı etki
ve normatif etki. Moscovici’ye göreyse hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir ve her zaman bölünme potansiyelini içinde barındırmaktadır. Eğer gruptan farklı düşünen üyeler bu davranış, tutum veya görüşlerini istikrarlı bir şekilde ve tutarlı olarak savunmaya devam ederlerse
bölünme oluşturarak çoğunluğun etkisini azaltabilmekte ve yeni normların oluşmasını sağlayabilmektedirler. Sosyal etkinin farklı bir boyutu, belirli bir güç sahibi kişi ya da grupların
yönerge veya komutlarına uyulması ile ilgilidir. İtaat etmek, kabul etmekten farklı olarak verilen bir emre veya komuta uymaktır. Çok sayıda çalışmada fiziksel olarak hoş ya da çekici
bulunan insanlar hakkında daha olumlu yargılarda bulunma eğiliminin olduğu ortaya
konulmuştur. İnsanlar özgeçmişleri, ilgileri ve değerleri kendilerininkine benzer olan insanlara
yönelik daha olumlu duygular hissetmektedirler. İnsanların birbirinden hoşlanmasını sağlayan
etmenlerden biri de mekânsal yakınlıktır. Bir diğer önemli etmen ise karşılıklılıktır.
Karşılıklılık, bizden hoşlandığını düşündüğümüz insanlardan hoşlanma eğilimine sahip olmamızı ifade etmektedir.
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Çalışma Soruları
1-

Üyelik ve aidiyet grupları arasındaki fark nedir?

2-

İç grup ve dış grup yanlılığı nedir? Bir örnek üzerinden açıklayınız.

3-

Otokinetik etki nedir?

4-

Moscovici’ye göre azınlık çoğunluğu nasıl etkileyebilir?

5-

İtaat etmek ile kabul etmek arasındaki fark nedir?

6-

Karşılıklılık ile hoşlanma arasındaki ilişki nasıldır?

7Neden?

Araştırmalara göre insanlar hangi durumlarda daha saldırgan olma eğilimindedir?
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5. KİŞİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kişilik nedir?
5.2. Kişilik kuramları
5.2.1. Kişiliği özelliklerle açıklama: ayırıcı özellik kuramları
5.2.2. Psikodinamik kuramlar
5.2.2.1. Sigmund Freud (1856-1939)
5.2.2.2. Alfred Adler (1870-1937)
5.2.2.3. Karen Horney (1885-1952)
5.2.2.4. Carl Gustave Jung (1875-1961)
5.2.3. Hümanistik kuramlar
5.2.4. Sosyal ve bilişsel kuramlar
5.2.4.1. Bilişsel-sosyal öğrenme kuramı
5.2.4.2. Durumsallık ve bilişsel-duyuşsal kuram
5.3. Değerlendirme ve sonuç: kuramlar bize kişiliği anlamak için ne söylüyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kişiliğin tanımını yapar.
Ayırıcı özellik kuramlarının
temel özelliklerini bilir.
Psikodinamik kuramlarının
temel özelliklerini bilir.
Hümanistik kuramların temel
özelliklerini bilir.
Kişiliğin işlevlerini açıklayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Kişilik

•

Ayırıcı özellik kuramları

•

Psikodinamik kuramlar

•

Sosyal bilişsel kuramlar
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Giriş

Nasıl bir insan olduğunuzu tarif etmeniz istense neler söylersiniz?
•

Sakin ve dengeli biriyimdir.

•

Olup bitenlere soğukkanlı yaklaşırım ama kızgınlığım çok şiddetli olabiliyor.

•

Fazla ilişki kurmam ve tek başına olmayı tercih ederim.

•

Canlı, neşeli bir insanım.

•

Kolayca sinirlenmem, sakin ve sabırlıyım.

•

Yenilikleri severim ve kolayca uyum sağlarım.

•

Çok çabuk kızar, parlarım.

İnsan kendisini ya da bir başkasını tarif ederken genellikle duygusal özellikleri ve belirli
durumlardaki davranış biçimlerini ifade eden vasıfları sıralama eğilimi taşır. İlgi çekici olan,
benzer vasıflar kullanıldığında bile aslında bu tarif, kişiyi diğer insanlardan ayıran özellikler
hakkındadır ve özgün bir birleşimdir. Bu insanın kişiliğidir. Nasıl olup da bugün bu özelliklerde
bir insan olduğu kişiden açıklaması istense o zaman geçmiş zamanlardaki yaşantıları, ebeveynleriyle ilişkileri veya onların özellikleri gibi konulardan söz ederdi.
Nasıl biriyim ve neden böyleyim? İşte kişilik ve kişiliği açıklayan kuramlarla ilgilenmeye başlandığında, bu iki temel soruya cevap verebilecek iki farklı kuram grubundan söz edilmesi gerekecektir. Ancak kişiliğin yapısı ile ilgili başka temel sorular da vardır ve her kuram
bu sorulara verdiği cevaplara göre bir duruşa sahiptir (İnsan 7’sinde neyse 70’inde de o mudur,
gibi).
Önce kişiliğin ne olduğunu tanımlayalım ve daha sonra insanlığın uzun geçmişi boyunca insanları birbirlerinden ayıran temel özellikleri belirlemek için ne gibi görüşler öne sürüldüğünü inceleyelim.
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5.1. Kişilik Nedir?
Kişilik, bireyin kendine has özellikleridir. Değişik durumlarda; zaman içinde kalıcı
olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsü şeklinde tanımlanabilir. Kişiliğin biraz farklı şekillerde ifade edilmiş onlarca tanımını bulmak mümkündür ancak hemen tamamında vurgulanan
birkaç husus vardır:
•
Kişiliğin insanı diğerlerinden ayırması, eşsiz ve benzersiz kılması
•

Zaman içinde tutarlı veya sürekli özelliklerden oluşması

Dolayısıyla birinin kişiliğini tanımlamaya çalıştığımızda, o kişinin düşünceleri, duyguları ve davranışlarındaki onu kendisi kılan düzenli eğilimleri ifade etmeye çalışırız.
Neden tanıştığımız insanları tanımak, onların kişiliğini anlamak isteriz? Böyle bir bilgi
neden önemlidir? İnsanlar her zaman küçük ve/veya büyük topluluklar hâlinde ve sosyal bir ağ
içerisinde yaşarlar. Kişilik özelliklerine ilişkin çıkarımlar, bu ağı oluşturan diğer insanların davranışlarının tahmin edilebilirliğini sağlamak ve sosyal dünyayı anlaşılabilir kılmak için son derece işlevsel bir kaynaktır. Kişiliği evrimsel açıdan inceleyen psikologlar, temel kişilik özelliklerini anlama ve ayırt etme çabasının sosyal etkileşimi kolaylaştırma ve düzenleme işlevine
dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, grupların varlıklarını sürdürebilmeleri, farklı kişilik özelliklerine sahip insanların mevcudiyetine de bağlıdır. Örneğin, dışadönüklük seviyesi yüksek
bireyler riski göze almaya ve girişimde bulunmaya daha yatkınken içe dönük bireyler dikkatlice
incelemeye ve düşünüp tasarlamaya daha eğilimlidirler. Farklı özelliklerdeki bireylerden oluşan gruplar, çevrenin çeşitliliğine ve değişimlerine uyum sağlamayı kolaylaştıracaktır.

5.2. Kişilik Kuramları
İnsanlar çok eski zamanlardan beri farklı düşünme ve davranma eğilimi gösterenleri
birbirinden ayıran sistematikler oluşturmaya çalışmışlardır. Ancak bunun yolları değişkenlik
göstermiştir. “Nasıl biriyim?” sorusuna cevap veren görüşleri incelerken birkaç aşamalı bir
yol takip edilecektir. Önce insanları tiplere/türlere ayırarak ele alan görüşlere yer verilecektir.
Ardından kişilikleri gelişmiş bireylerin birbirleriyle bağlantılı olan özellik gruplarını ele alan
görüşler incelenecektir.
Kişilik türlerini ya da bireyleri tanımlamak ve birbirinden ayırabilmek için kategorilere
ayırmak ya da sınıflamalar yapmak bir yol olarak düşünülmüştür. Bilinen en eski sınıflama,
milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat tarafından ortaya atılmıştır. Bir hekim olan Hipokrat, her
bedene hâkim olan bir salgı türü olduğunu ve hâkim salgının insanın mizacını belirlediğini söylemiştir. Hipokrat’ın aslında fizyolojik yapı ile duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıyı
kurmuş olduğuna dikkat edilmelidir.
Galen, milattan sonra 2. yüzyılda, Hipokrat’ın belirlediği salgıları belirli mizaç özellikleriyle ilişkilendirerek bir sınıflama yapmıştır. Bu sınıflamaya göre dört temel salgı vardır; kan,
balgam, kara safra ve sarı safra. Vücudundaki baskın olan salgı kan ise birey neşeli mizaçlı,
kanlı-canlı ve hareketli olmaktadır. Balgam ise, sakin mizaçlı, ilgisiz ve ağırkanlı; kara safra
ise melankolik mizaçlı, üzgün ve düşünceli; sarı safra ise asabi mizaçlı, sinirli ve telaşlı olmaktadır. Bu görüş yüzlerce yıl revaç bulmuştur.
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W. Sheldon (1898-1977) 1900’lü yılların ortalarına doğru insanları beden yapılarına
göre sınıflayarak mizaçlarıyla bağdaştıran bir teori ortaya atmıştır. Bu teoriye göre, üç tip beden
yapısı bulunmaktadır; endomorfik (şişman, yumuşak ve yuvarlak); mezomorfik (kaslı, keskin
hatlı ve güçlü); ektomorfik (zayıf, uzun ve hassas). Sheldon, endomorfları sakin, yemeye düşkün ve sosyal insanlar olarak; mezomorflar bedenleri üzerine yoğunlaşan, enerji dolu, cesur,
savunmaya meyilli insanlar olarak; ektomorfları ise zeki, sanata yatkın, düşünmeyi tercih eden,
içe dönük eğilimleri olan bireyler olarak tarif etmiştir. Bu görüşler 50’li yıllarda çok yaygınlaşmış ve özellikle Amerika’da binlerce üniversite öğrencisinin beden yapıları ile duruşlarını gösteren fotoğrafları çekilmiş ve bunlara dayalı “tip” sınıflamalarıyla diğer özelliklerinin bağlantısını inceleyen araştırmalar yürütülmüştür.
Ancak, gerek beden salgıları gerekse beden yapısına ilişkin sınıflamalara dayalı olarak
mizaç yapısı ya da insanların özelliklerine ilişkin kestirimler ortaya koyan görüşler, araştırma
sonuçlarıyla desteklenmemiştir.
Sınıflama ve kategorizasyonlar yaparak insan kişiliğini açıklamaya çalışan yukarıdaki
gibi görüşlerin ortak sorunu, yapıları gereği aşırı genellemeler yapmaları ve insanlar arasındaki
ince farklılıkları açıklayamamakta olmalarıdır. Örneğin, bir birey eğer mezomorf ise hem cesur,
hem savunma yapmaya eğilimli ve hem de atak olmalıdır. Bu durumda mezamorf görünüşlü
bireyler arasında cesaret ya da ataklık ya da sosyallik düzeylerinin farklı olabilmesini bu tür
görüşlerle açıklamak mümkün değildir.

5.2.1. Kişiliği Özelliklerle Açıklama: Ayırıcı Özellik Kuramları
Özellik, insanların farklı durumlarda tutarlı davranışlar sergilemelerini sağlayan kalıcı nitelikler ya da vasıflardır. İnsanların kişiliklerini sahip oldukları özelliklere göre ele alarak boyutlara göre açıklayan kuramcılar, aslında aynı temel mantığa dayanmakta fakat boyutların
düzenlemeleri açısından farklılaşmaktadırlar. Örneğin bazı kuramcılar, özellikleri davranışları
belirleyen genel eğilimler, bazıları ise tanımlayıcı boyutlar olarak ele almaktadırlar.
Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı G. Allport (1897-1967)
olmuştur. Ona göre kişilik “bireye özgü düşünce ve davranışları belirleyen psikofizik bir sistemin dinamik organizasyonu” olarak tanımlanabilir. Özellikler is, kişiliği oluşturan temel yapı
taşları ve birey olmanın kaynakları oldukları gibi davranışların tutarlı olmasını da mümkün kılarlar. İnsanların temel özellikleri ve yatkınlıkları, çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini
sağlar. Allport’un ifadesiyle “yağı eriten ateş, yumurtayı katılaştırır.”
İnsanları tanımlayan özellikleri ortaya çıkarmak için Allport ve Odbert, İngilizce sözlüğü tarayarak 18.000 civarında kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılan sözcüğü listelemişlerdir. Daha sonra, eş anlamlılar ve geçici niteliklere işaret edenler çıkartılmış ve geriye
4-5 bin kadar sözcük kalmıştır. Allport bu sözcüklerin yaygın ve bireysel özellikleri tanımlayacak şekilde sınıflara ayrılabileceğini belirtmiştir.
Yaygın özellikler, kültürel, etnik veya dilsel bir ortaklığı paylaşan bir grubun bütün üyelerinin temel uyum tarzıdır. Örneğin savaş gibi sürekli bir tehdit ortamında yaşamamız durumunda saldırganlık ya da kaçınmacı davranış yatkınlıklarımız artar. Aynı zamanda her birimiz
bu özellik açısından farklı düzeylerde olabiliriz.
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Bireysel özellikler ise kişiye özgü deneyimler sonucu oluşan ve benzeri olmayan olan
kişisel yatkınlıkların birleşimiyle oluşurlar. Bireysel özellikleri üç grupta ele almak gerekir;
esas özellikler, merkezi özellikler ve ikincil özellikler. Esas özellikler bireyin bütün davranışlarında etkisini gösteren, davranışı güçlü bir şekilde yönlendiren özelliklerdir, ihtiraslı ya da
hırslı olmak gibi. Merkezi özellikler, kişiliğin temel yapı taşlarıdır ve bir bireyin dünyayla kurduğu ilişkide temel tavırlarını belirler, fırsatçı olmak gibi. İkincil özellikler ise merkezî özelliklere oranla kişiliğin özünü daha az etkileyen ve onlarla tutarlı olan beğeniler, tercihler, politik
görüşler gibi özelliklerdir.
Allport, bu ayrımla hem bireyleri birbirine benzer kılan ve hem de birbirinden ayıran
kişilik özelliklerinin kaynaklarını açıklama çabası içine girmektedir. Allport kendisinden sonra
gelen pek çok kuramcıya kişilik için temel bir bakış açısı ve bir çalışma anlayışı bırakmıştır.
R. Cattell, uygun ve daha az sayıda bir grup temel özellik belirleyebilmek için Allport
ve Odbert’in sıfat listelerinden yola çıkmıştır. Binlerce kişiden topladığı verileri faktör analizi
(korelasyon mantığına dayanan bir istatistik analiz türü) kullanarak çözümlemiş ve birbirleriyle
pozitif ilişki gösteren sıfatları tek bir kişilik özelliği olarak ele almıştır. Bu çalışmaları sonucunda 16 temel kişilik özelliği belirlemiştir. Bu özelliklerin her biri kişilik yapısının temel taşıdır ve gözlenen davranışlar üzerinde etkilidirler. Her temel özellik karşıt çiftlerden oluşan iki
kutuplu bir yapıdır, her birey bu iki kutup arasında belirli bir yerde olabileceği gibi uç noktalarda da olabilir. Cattell’in ortaya koyduğu temel kişilik özellikleri önem sırasına göre şöyledir:
soğukkanlı-sıcakkanlı; somut düşünme-soyut düşünme; hislerden etkilenme-duygusal istikrar;
çekinik-baskın; ağırbaşlı-taşkın; dürüst-kolaycı; çekingen-cesur; katı fikirli-esnek fikirli; iİtimat edici-şüpheci; pratik-hayalperest; samimi kurnaz; kendine güvenen-vesveli; tutucu-deneyime açık; grup yönelimli-kendine yeten; disiplinli- ontrollü; rahatlamış-gergin.
Cattell, bu sınıflamasına dayalı olarak 16 PF (personality factor) isimli bir kişilik testi
geliştirmiştir.

Eysenck’in kişilik çemberi
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Özellik kuramcıları arasında bir diğer önemli isim, H. Eysenck’tir. Eysenck, temel kişilik boyutlarının iki temel faktöre indirgenebileceğini söylemiştir. Cattell’de olduğu gibi bu boyutlar çift kutupludur. Eysenck’in ortaya attığı boyutlar dışa dönüklük (içe dönüklük-dışa dönüklük) ve nörotiklik’tir (istikrarlılık- istikarsızlık). Daha sonra bu boyutlara psikotiklik (kibar/ince düşünceli olmak-aldırganlık/toplumdışı davranış) eklenmiştir. Ancak burada kullanılan psikotiklik terimi, zihinsel bir hastalık için kullanılan psikotik teriminden farklıdır. Bu temel
boyutları ve kişilik özellikleriyle bağlantılarını gösteren kişilik çemberi, aynı zamanda bazı yatkınlıkları da açıklayabilir. Örneğin, yüksek düzeyde dışa dönük duygusal açıdan kısmen istikrarsız bir bireyin atılgan bir özellik göstermesi mümkündür. Eysenck’e göre renklerin parlaklık,
doygunluk ve ton bileşiminden oluşması gibi kişinin mizacı da bu üç boyutun birleşiminden
ibarettir. Eysenck, içe dönükler ve dışa dönükler arasındaki davranış farklılıklarını merkezî sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklamaktadır. Buna göre doğuştan uyarılma potansiyeli ile doğanlar çevrenin etkisiyle içe dönük; doğuştan ketlenme potansiyeliyle
doğanlar çevrenin etkisiyle dışa dönük olmaya eğilimlidir. Çünkü uyarılma potansiyeli yüksek
olanlar daha kolay şartlanırlar, ketlenme potansiyeli yüksek olanlar ise daha geç şartlanırlar.
Kişiliğin sinir sistemiyle bağlantılarını kuran Eysenck’in bu görüşleri daha sonraları çeşitli şekillerde araştırılmış ancak onun elde ettiği bulgularla bazı farlılıklar ortaya konulmakla birlikte
temelde içe dönük ve dışa dönüklere ilişkin farklı sinirsel etkinlik düzeyleri olduğu fikri desteklenmiştir. Eysenck’in geliştirdiği EPQ isimli kişilik testi bulunmaktadır.
Costa ve McCrea, 1990’lı yıllarda “beş faktör modeli” adıyla bilinen bir kişilik modeli
ortaya koymuşlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere bu model 5 temel kişilik faktörü öngörmektedir. Her faktör kendi içinde iki kutuplu bir boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar ve içerdiği
kutuplar aşağıda gösterilmiştir.

1. Dışa Dönüklük
2. Uzlaşmacılık

Konuşkan, enerjik ve iddialı ya da sessiz, çekingen ve utangaç
Sempatik, nazik ve şefkatli ya da soğuk, kavgacı ve zalim

3. Sorumluluk

Planlı, sorumlu ve dikkatli ya da dikkatsiz, uçarı ve sorumsuz

4. Nevrotiklik

Durağan, sakin ve rekabetçi ya da endişeli, dengesiz ve huysuz

5. Yeniliğe

Açıklık Yaratıcı, zeki ve yeni deneyimlere açık ya da basat,
sığ ve esnek olmayan

Beş faktör modeli, yine sıfatlarla tanımlanan özelliklerin karmaşık istatistiki analizler
kullanılarak düzenlenmesiyle elde edilmiştir.
Aslında, fark edilebileceği üzere 1960’lardan beri yapılan çalışmalarda benzeri boyutlara rastlanmaktadır. Bu çalışmalar farklı kültür ve dillerde pek çok ülkede tekrarlanmış ve
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benzeri boyutlar elde edilmiştir. Beş faktör modelini destekleyen veriler, belirli bir dilin içerdiği
kişilik özellikleriyle ilgili kavramlara uygulanan faktör analizleri, diğer kişilik testlerinin sonuçlarıyla uyumluluğu ve kişiliğin kalıtımsal yönlerinin analizi gibi farklı alanlardan gelmektedir. Yakın zamanlarda, beyin fonksiyonlarının işleyişinde “beş faktör modeli”ndeki özellik
farklılıklarına karşılık gelen bazı farklılıkların olduğuna ilişkin araştırma sonuçları elde edilmiştir. Aynı zamanda bu temel faktörlerdeki eğilimlerin kalıtsal olarak aktarıldığı doğrultusunda sonuçlar da bulunmaktadır. Bu modele dayalı olarak NEO-PI isimli (Neuroticism, Extraversion, Opennes Personality Inventory) bir test geliştirilmiştir ve bu test şu anda kişiliği en iyi
değerlendiren test olarak kabul edilerek tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu testin Türkiye için
uyarlaması ve standardizasyonu yapılmıştır.
Özellik kuramları, yetişkin bir bireyin şimdiki zamanda birbirlerinden nasıl farklılaştıkları ve/veya benzediklerini açıklama ve insanın kişilik yapısının nasıl tanımlanabileceği amacına yönelik bulgular ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla kişiliği durağan bir durumda ele alırlar. Kişiliğin nasıl geliştiği veya bu özelliklerin nasıl şekillendiğini açıklamazlar. Bölüm başında ifade edilen “Nasıl biriyim?” sorusuna cevap verirler.
“Neden böyleyim” sorusunun cevabı, kişiliğin yapısı ve dinamiklerini açıklama çabası
taşıyan kuramlardan gelecektir. Ancak burada ayrıntılı yer verilmese bile bazı özellik kuramcıları özellikleri boyutlar hâlinde düzenlerken temel duygular veya merkezi sinir sisteminin işleyiş biçimiyle bağlantılarını kurmakta ve böylece nedenlere ilişkin bir açıklama sunmaktadır.
Bu konudaki araştırmaların giderek artmakta olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.

5.2.2. Psikodinamik Kuramlar
Psikodinamik kuramların ortak noktası, bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin kişiliği
şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımıdır. Bu bakış açısını ilk kez ortaya
koyan S. Freud, o yıllarda fizikteki termodinamik çalışmalarından yola çıkarak “psikodinamik” kavramını geliştirmiştir. Termodinamik, fizikte ısı ve mekânik enerjinin ne olduğu
ve birbirine nasıl dönüştürüldüğü konusunun çalışıldığı bilim dalıdır. Psikodinamik ise psişik
enerjinin ne olduğu ve davranışa nasıl yansıdığının açıklanmasıdır. Şimdi önce S.Freud’un
kişilik gelişimine ilişkin görüşlerini ve daha sonra A. Adler, C.G. Jung ve K.Horney’in
görüşlerini incelenecektir.

5.2.2.1. Sigmund Freud (1856-1939)
Freud, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında, insanı temel yapısal özellikleri, işlevleri,
bunların işleyişi ve bu işleyişteki bozuklukları kapsayacak tanımlayan ve açıklayan çok
boyutlu bir kuram oluşturmuş ve bir tedavi anlayışı ortaya atmıştır. Bu bölümde yalnızca
kişilik oluşumu ve gelişimi üzerine olan görüşlerini ve bunun için gerekli bazı temel kavramları kısaca incelenecektir. Freud’un kuramının ve yaklaşımının bunlardan ibaret olmadığını
hatırlatmak gerekir.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Freud’un insanın anlaşılması meselesinde
ortaya koyduğu çok önemli iki fikir vardır; bunlardan ilki, düşünce ve davranışların bilinç dışı
iç güçler tarafından yönlendirilmesi; ikincisi ise yetişkinlik zamanlarında nasıl biri olacağımızın yaşamın erken dönemlerinde biçimlenmekte olmasıdır. Aslında Freud’un kişiliğin nasıl
oluştuğu ile ilgili görüşleri bu iki fikrin üzerine oturtularak anlaşılabilir.
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Freud’a göre kişilik, id, ego ve süperegonun karmaşık etkileşimi sonucu yapılanmaktadır. Bu üç kavramın zekâ ya da hafıza gibi varsayıma dayalı/soyut kavramlaştırmalar olduğunu
ve bir çeşit sürece atıf yaptıklarını hatırda tutmak gerekir.
İd, sürekli doyum arayan bilinç dışı arzu ve dürtülerden oluşmuştur. İdin enerjisinin
kaynağında yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan cinsellik ve saldırganlık olmak üzere iki temel güdü vardır. Dolayısıyla id, var kalabilmemiz için arzu ve isteklerimizi gidermemizi sağlayan temel enerjiyi üretir. Ancak id, haz ilkesine göre çalışır. Yani, istek ve ihtiyaçların bedeli
her ne olursa olsun hemen giderilmesi ve acıdan kaçınılmasını ister.
Süperego ise doğuştan getirilmeyen, toplumsal çevre üzerinden sonradan edinilen ve
yaşamın ilk yıllarında ebeveynlerin davranış vb. yoluyla maruz kaldığımız kurallar, normlar,
değerler, ideallerden oluşan bilinçli bir sistemdir. Süperego neyin doğru neyin yanlış olduğunu
söyler; yapılması ve yapılmaması gerekenlerin iç sesidir. Dolayısıyla süper ego, toplumsal olarak hoş karşılanmayan veya kişisel olarak doğru/ahlaklı bulunmayanları yansıtır.
Şimdi, id ve süper egoyu birlikte düşünelim; id, bedeline bakmaksızın arzuların giderilmesini istemekte, süper ego ise bedelleri hatırlatmaktadır. O zaman insan neye göre davranmalı,
eylemlerini yönlendirirken hangisinin sesini dinlemelidir?
İşte egonun işlevi de budur. Ego, id ile süper ego arasındaki çatışmada her ikisinin de
taleplerini uygun şekilde karşılayabilecek çözümleri üreten dengeleyici bir sistemdir. Ego, idden kaynaklanan arzuları tatmin ederken fiziksel, duygusal ve sosyal acı/zarardan koruyacak
şekilde içinde yaşanılan dünyaya uygun davranmayı sağlar. Ego bilinçli olduğu gibi bilinç öncesi (farkında olunmayan ancak küçük müdahalelerle bilinç alanına getirilebilecek olanlar) ve
bilinç dışı (örn, bastırılmış tehdit edici arzu ve düşünceler) süreçlere duyarlıdır ve gerçeklik
ilkesine göre çalışır. Yani mevcut durumda güvenli ve başarılı bir çözüm bulunana kadar arzularının giderilmesini erteleyen veya gidermek için uygun yollar üreten mantıklı seçenekler oluşturur.
İd, ego ve süper egonun her birinin insanın varoluşuna katkısı vardır; id olmadan arzular, hedefler, hayaller olmaz; süper ego olmadan ahlak ve vicdani sistemler gelişmez; ego olmadan bu ikisi arasındaki çatışmaların mevcut gerçekliğe uygun ve mantıklı çözümleri üretilemez. İnsan kişiliği bu çatışmanın çözümüne dayanan bir ego işlevidir ve kişilikteki bireysel
farklılıklar id ile süper ego arasındaki çatışmalarla baş etme yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklanır.
Bazen, id ve süper ego arasında uzlaşma sağlanabilmesi için, id’in bastırılması gerekir.
Böylece şiddetli arzular bilinç dışına itilir. Bastırma, bireye ifade edilmesi kabul edilemez ya
da tehlikeli gelen arzular, fikirler veya anılar karşısında, bunları hissettiği için bireyin aşırı
kaygı veya suçluluk duymasını engelleyen psikolojik bir süreçtir. Bastırmanın egonun en tehlikeli bulunan dürtüler, fikirler karşısında ezilmemek için başvurduğu en temel yol olduğu düşünülmektedir. Ancak bastırılmış olan dürtüler, bilinç dışı bir kaynak olarak davranış ve düşünceleri etkileme gücüne sahiptir.
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Ego, çoğu durumda, savunma mekânizmaları kullanarak idin ifade edilmeyi bekleyen
dürtüleri ve süper egonun bunların kabul edilmemesine yönelik emirleri arasındaki çatışmaları
çözümler. Ego savunma mekânizmaları, bireylerin güçlü iç çatışmalarla başa çıkmak için kullandıkları yöntemlerdir ve bireyin kendini ifade yollarını biçimlendiren en önemli etmenlerdir.
Birey, mekânizmaları kullanarak kendisi için bir imaj oluşturur ve kabul edilebilir/uygun olan bir sosyal imajı sürdürür. Örneğin, akla uygun hâle getirme (rasyonalizasyon) gündelik hayatta sık kullanılan bir savunma mekânizmasıdır. En basit haliyle, sınırlı paranız olduğu
hâlde çok beğendiğiniz bir çantayı alabilmek için katılacaeınız bir toplantının çok önemli olduğu; giymeyi planladığınız giysiye uygun bir çantanızın olmadığı; bunun sizin gibi her zaman
özenli ve şık birine uygun düşmeyeceği gibi nedenlerle kendinizi “ikna etmeniz” mümkündür.
Bu durumda idden gelen bu arzuyu, süpere godan gelen almamalısın uyarısına rağmen akla
uygun hâle getirerek gidermiş ve imajınızı korumuş olursunuz.
Kişiliğin nasıl belirlendiği meselesinde Freud daha önce de ifade edildiği gibi deterministik bir anlayışla erken dönem yaşam deneyimlerinin önemini vurgular. Ruhsal determinizm,
bütün zihinsel ve davranışsal belirtilerin ilk tecrübeler tarafından belirlendiğini varsayan bir
ilkedir. Bu ilk tecrübelerin oluşumu, bedendeki haz duyulan bölgelerin değişimine göre ortaya
çıkan bir evreler dizisi ve her evrenin özelliğine bağlı psikolojik duyarlılıklarla ilgilidir. Bu
evreler dizisi psikoseksüel gelişim evreleri olarak bilinir. Ancak Freud cinsellik dediği zaman
cinsel etkinliği değil her türlü haz içeren duyumu kasteder.
Haz arayışını temsil eden cinsel dürtünün oluşturduğu enerji libidodur. Bebekler büyüdükçe, libido bedenin farklı bölgelerinde yoğunlaşır ve böylece insanlar oral, anal, fallik, gizil,
genital olmak üzere 5 evreden geçerek ergenlik dönemine ulaşır ve psikoseksüel gelişim evrelerini tamamlarlar. Freud’a göre psikoseksüel gelişimin erken aşamalarında herhangi bir evrede
fazla doyum ya da fazla hayal kırıklığı yaşamak takıntı/saplantıya neden olur. Bu durum gelişimin bir sonraki aşamalarına normal bir şekilde geçilmesine engel olur. Farklı evrelerde takılma/saplanma, yetişkinlerin pek çok kişilik özelliğini oluşturabilir. Şimdi kısaca bu evrelerin
özelliklerine ve ilerideki kişilik örüntüleriyle olası bağlarına bakalım.
Oral dönem: Doğum ile yaklaşık 18 ay arasını kapsayan bu dönemde libidonal enerjinin
yoğunlaştığı bölge ağızdır. Bebekler, dış dünyadaki insanlara bağımlıdır ve cinsel dürtülerini
emme-yutma yoluyla tatmin ederler. Dişlerin çıkması ısırma, çiğneme gibi etkinliklerden de
zevk alınmasını sağlar. Bu dönemde oral istekleri aşırı bir biçimde doyurulan çocuklar, ileride
aşırı iyimser ve bağımlı yetişkinler; az doyum sağlayanlar ise kötümser ve saldırgan kişiler
hâline gelirler. Bu dönemde takılma güven eksikliği, kolay aldanabilirlik, alaycılık, tartışmacılık gibi kişilik özellikleriyle ilişkilidir.
Anal dönem: 18 ay ile yaklaşık 3 yaş arası süren bu dönemde libidonal enerjinin yoğunlaştığı bölge anüstür (makat). Tuvalet kontrolünün de sağlandığı bu dönemde, tutma ve bırakma/çıkarma etkinliğinden haz duyulur. Bu evrede takılma, yetişkin bireyin alma veya verme
gerektiren etkinliklerdeki durumunu tarif eder. Aşırı veya az doyurulma nedeniyle tutmaya saplanma, katı, fazla tertipli, cimri, biriktirmeye eğilimli kişilik özellikleriyle; çıkarmaya saplanma
ise gevşek, aşırı umursamaz, cömert, pasaklı olmak gibi kişilik özellikleriyle sonuçlanır.
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Burada, savunma mekânizmaları ile bağlantı kurmak için bir örnek verilebilir. Bireyin
tutma üzerinden bir anal saplantısı olduğunu, biriktirmeye, tutmaya meraklı, titiz ve düzenli bir
tip haline geldiğini düşünelim. Bilinç dışından gelen bu sonu gelmez ihtiyacı sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde gidermek için neler yapabilir? Eğer bu arzuyu yüceltme (süblimasyon)
gibi bir savunma mekânizması kullanarak giderirse o zaman koleksiyonculuk, müze yöneticiliği veya müze kurmak vb. gibi aynı zamanda topluma bir katkı sağlayan ciddi işlere imza atabilir. Elbette, etkili bir savunma mekânizmesı geliştiremeyerek evinde nihayetinde çöp olacak
olan binlerce şeyi saklayıp biriktirmek de mümkündür.
Fallik dönem: Üç yaş ile altı yaş arası süren bu dönemde, libidonal enerjinin yoğunlaştığı bölge cinsiyet organıdır. Oedipal çatışma ya da Oedipus kompleksi, çocuğun karşı cins
ebeveynine duyduğu arzu, sevgi ve sahip olma isteği; hemcins ebeveynine ise nefret, kıskançlık
ve yok etme isteği ile nitelenen bir süreçtir.
Freud’a göre bu dönem erkek ve kızlar için farklı gelişir. Erkek çocuklar, penislerinin
haz kaynağı olduğunu keşfettiklerinde annelerine yönelik bir cinsel çekim duyarlar ve babalarına yönelik ise kıskançlık ve nefret geliştirirler. Ancak çocuk, bu arzusu nedeniyle gücün sahibi olan baba tarafından hadım edilme (gücü elinden alınma) korkusu da yaşamaktadır. Erkek
çocuk babasıyla özdeşim kurarak bu çatışmayı çözebilir. Eğer çözemez ve fallik döneme takılırsa yetişkin hayatta kibirli, bencil, güç edinmeye veya gücünü göstermeye düşkün ve kadınları
küçük gören özellikler geliştirir.
Kız çocuklar ise bir penise sahip olmadıklarını fark ettiklerinde, Freud’un penis kıskançlığı dediği bir eksiklik hissederler. Daha sonradan bu dönem kızlar için elektra kompleksi
olarak adlandırılmıştır. Kızlar elektra kompleksini anneleri ile özdeşim kurarak çözerler, eğer
çözemez ve bu döneme takılı kalırlarsa baştan çıkarıcı davranma, çekingen/utangaç olma ve
kendini erkeklerden daha aşağı görme gibi eğilimler ortaya çıkar.
Gizil dönem: Altı yaştan ergenliğe kadar süren bu dönem cinsel dürtülerin bastırıldığı
libidonal enerjinin sosyal ve zihinsel etkinliklere yönlendirildiği dönemdir. Hem cins akran
gruplarına dönük ilgi artar.
Genital dönem: Ergenlikten başlayarak yetişkinliğe kadar süren ve gerçek cinsel etkinliğin başladığı dönemdir. Kişi başka insanlarla ilişkiler kurarak ve yenilenen bir cinsel arayışla
kendini tatmin eder.. Kişi başka insanlarla ilişkiler kurarak ve yenilenen bir cinsel arayışla kendini tatmin eder. Kişinin bu dönemdeki çatışmaları nasıl karşıladığı, ilk üç aşamadaki çatışmaları ne şekilde çözümlediğine bağlıdır. Eğer kişi daha önceki evrelerde takılmışsa bu dönemdeki
çatışmalarını çözmek için daha az enerjisi olacaktır. Ancak eğer başarılı bir şekilde çözümlemişse sevgi dolu ilişkiler ile sağlıklı ve olgun bir kişilik geliştirebilecektir.
Freud’a göre psikoseksüel gelişim evrelerinde yaşanan deneyimler, kişilik oluşumu ve
yetişkinlerin davranış örüntüleri üzerinde derin bir etkilerde bulunmaktadır.
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5.2.2.2. Alfred Adler (1870-1937)
Freud’la çağdaş olan Adler, psikodinamik yönelimli bir kuramcı olmakla birlikte, cinsellik ve
saldırganlık dürtülerine doyum arayan id ile kısıtlama getiren süper ego arasındaki çatışmadan
doğan kişilik yapılanması kavramlaştırmasına karşı çıkmıştır. Adler’e göre insanların
doğuştan gelen olumlu güdüleri vardır; hem bireysel hem de sosyal açıdan mükemmel olmak
için çaba harcarlar.
Adler’in ortaya attığı ilk görüş, insanların fiziksel zayıflıklarının üstesinden gelmek
üzere belirli kişilik özellikleri geliştirdikleridir. Bu mekânizmaya telafi (ödünleme) adını vermiştir. Daha sonra fiziksel zayıflık kavramını genişletmiş ve kişinin kendi değerlendirmelerine
bağlı zayıflıkları da katmıştır. Yani insanlar, beden yapısı özelliği gibi gerçek/somut zayıflıklarla veya kardeşinden daha az çalışkan olma gibi somut bir temeli olmayan zayıflıklar yüzünden aşağılık duygusu hissederler ve bunları telafi etmek üzere çeşitli özellikler geliştirirler. Bu
tür duygular yaşanılan sosyal çevre içindeki deneyimlerden kaynaklanır. Adler’e göre doğum
sırası da bir etmendir.
Adler, aşağılık duygusunu olumsuz bir özellik olarak ele almaz. Bilakis, aşağılık duygusunun üstesinden gelme girişimi insan davranışının temel ilkesi, yetişkin kişiliğinin önemli
bir öğesi ve olumlu bir destekleyicisidir. Ancak bazı bireyler kendilerini aşağılık duygusuna
aşırı şekilde kaptırarak hiçbir telafi edici eylemde bulunamaz hâle gelebilirler. Adler bu duruma
aşağılık kompleksi adını vermiş ve sağlıklı kişilik gelişimi için gerekli gördüğü aşağılık duygusundan ayırmıştır.

5.2.2.3. Karen Horney (1885-1952)
Horney’e göre de Freud cinsellik güdüsüne aşırı önem vererek insan ilişkilerinin çarpık bir
resmini oluşturmuştur. Kişilik gelişiminde cinsellik önemli bir yer tutmasına rağmen cinsel
olmayan faktörler örneğin temel güven gereksinimi, daha önemli bir rol oynamaktadır. Aynı
zamanda Horney, Freud’un penisin önemini aşırı vurgulayarak fallus merkezli bir görüş
ortaya koyduğunu ve bu görüşlerin kadınları açıklamadığını söylemektedir. Ona göre erkekler
de hamilelik, annelik, göğüs gibi kadınsı özelliklere gıpta etmektedir. Erkekler için emzirmek
bilinç dışının önemli bir temasıdır. Bu “rahime imrenme” erkeklerin kadınları değersiz
görmesine ve bilinç dışı dürtülerini yaratıcı işlerle telafi etmelerine neden olmaktadır. Horney,
aynı zamanda kültürel faktörlere daha fazla odaklanmış ve küçük çocuklukta psikoseksüel enerjinin dolaşımı yerine güven ve tehditlerden korunma gibi etmenlere dikkat çekmiştir. Horney hem hümanistik yaklaşıma ve hem de feminist psikoloji akımlarına katkı sağlamıştır.

5.2.2.4. Carl Gustave Jung (1875-1961)
Önceleri Freud’la birlikte çalışan Jung, daha sonra görüş ayrılığına düşmüş ve Freud’dan
ayrılmıştır. Freud’un teorisinin temelini oluşturan cinsellik ve saldırganlık güdülerinin
oluşturduğu enerji kavramını reddetmiş ve onun yerine yine bilinç dışı iki temel güdü ortaya
atmıştır: yaratma ihtiyacı ve tutarlı/bütün bir birey olma ihtiyacı. Jung, sağlıklı ve bütünleşmiş
bir kişiliğin erkeksi saldırganlıkla dişil duyarlılık gibi zıt güçlerin dengelenmesi ile oluştuğu
söylemiş ve kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak ele
almıştır.
Jung’un ortaya attığı ve hâlâ etkili olan bir kaç temel kavram vardır.
81

Bunlardan ilki, ortak bilinç dışı kavramlaştırmasıdır. Ortak bilinç dışı, geçmiş kuşaklardan aktarılmış davranış örüntüleri ve anılar ya da bellek izleridir. İnsan vücudunun milyarlarca
yıllık bir evrim sürecinden geçerek bugünkü hâlini alması gibi insan zihni de tarih öncesi yıllardan bu yana tüm insanlığın deneyimleri, ortak anıları ya da belirli düşünce örüntülerinin gelişiminden oluşur.
Bu ortak düşünce kalıpları, Jung’un ikinci önemli kavramı olana arketiplerdir. Arketipler, belirli karakterler/durumlar vb. için tipik zihinsel imgeler veya hayali temsillerdir. Örneğin
“anne,” kişinin hem kendi annesinin imgesi ve hem de toprak ana vb. koruyucu diğer eski varlık
imgeleriyle birleşmiş bir arketiptir. Aynı şekilde “kahraman/kurtarıcı” arketipi tüm kültür ve
zamanlardaki bireyleri içinde barındırdığı gibi şu anda mevcut bir kahramanı da temsil eder.
Bir arketip, ortak bilinçaltının bir parçası olarak tüm insanlarda bulunur ama katmanları/tınıları
arasında kültürel ya da bireysel farklılıklar olabilir.
Jung insan kişiliğinin içe dönüklük ve dışa dönüklük olarak iki boyutla ele alınabileceğini söylemiştir. Dışa dönük bireylerin ilgileri dış dünyaya yönelmiştir; etrafta olup bitenle ve
diğer insanlarla ilgilenen katılımcı tiplerdir. İçe dönükler ise kendi dünyalarıyla daha çok ilgilidirler; pek sosyal değildirler ve diğer insanlara daha az güvenirler. Jung’a göre her insan, kişiliğinde bu iki tipe ait özellikler barındırabilir ancak bir tanesine ait özellikler daha baskın
olarak görünür.

5.2.3. Hümanistik Kuramlar
Hümanistik ya da insancıl kuramlar, insanların temelde olumlu güdülere sahip olduklarını ve
her zaman daha üst/iyi bir düzeye ulaşma çabalarının olduğunu savunurlar. Bir diğer ifadeyle
insan varoluşunun amacı, içindeki gizli güçlerin çatışmalarıyla boğuşarak bir yol bulmaya
çalışmanın çok daha ötesindedir. Bu yüzden, insanların geçmişlerinde nelere saplanıp
kaldıklarıyla uğraşmak yerine, şimdi kendilerini nasıl görüp değerlendirdikleri ve
değişme/ilerleme potansiyellerinin ne olduğu ile ilgilenilmelidir. Dikkat edilirse böylece
Hümanistik yaklaşım, psikodinamik görüşü eleştirmiş ve farklı bir insan tanımı ortaya atmış
olmaktadır.
Bu yaklaşımı ilk ortaya koyan C. Rogers, psikodinamik yönelimli bir eğitim görmesine
rağmen Freud’u biyolojik yapıya ve bilinçli olmayan süreçlere fazla ağırlık verdiği ve insanı
kötücül tanımladığı için eleştirmiştir. Bunun yerine insanın psikolojik potansiyellerine ve iyiye
yönelimine dayanan bir görüş ortaya atmıştır. 1970’li yıllarda oldukça yaygınlaşan bu kuram,
bireyin kendilik değerine ve kendini gerçekleştirme arzusuna çok önem vermektedir. Kuramın
temelde iki varsayımı vardır:
•
lendirir.
•

Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönHer insan, kişisel olarak olumlu takdir görmeye ihtiyaç duyar.

Kendini gerçekleştirme eğilimi, bütün kapasitemizi hayatımızı sürdürecek ve fayda sağlayacak şekilde geliştirmeye yönelik doğuştan gelen eğilimimizi tanımlamaktadır. Ancak bu
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eğilim, Maslow’un ortaya attığından biraz farklıdır. Çünkü bu eğilim, hem yiyecek, su vb ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi biyolojik işlevlerle ve hem de deneyimlerimizi arttırmak, kişisel
gelişimi pekiştirmek ve kendine yeter hâle gelmek gibi psikolojik işlevlerle ilgilidir ve bunlar
arasında bir aşamalılık yoktur. Ayrıca bu eğilim, bireyi, olumsuz ve zararlı davranışlar yerine,
olumlu ve iyi davranışlara yönlendirir.
Her bireyin bir kendilik kavramı vardır. Bu kavram, kendimizi nasıl gördüğümüz ve
tarif ettiğimizi tanımlar. Kendilik, birçok alt alandaki algılarıyla yetenekler, kişilik özelliklerinin düzenli ve tutarlı bir bütünlüğünden oluşmaktadır. Rogers’a göre kendilik kavramı davranışlarımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi etkilediği gibi, kişiliğimiz üzerinde de etkilidir.
Eğer bir birey, olumlu kendilik kavramına sahipse o zaman, daha iyimser ve yapıcı düşünmeye
eğilimli olur. Eğer olumsuz bir kendilik kavramı varsa o zaman kötümser ve yıkıcı davranışlarda bulunmaya eğilimli olacaktır. Rogers kendilik kavramını, mevcut kendilik kavramı ve
ideal kendilik kavramı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Mevcut kendilik kavramı, yaşadığımız deneyimlere dayanan ve kendimizi mevcut durumda nasıl/ne şekilde görüp tanımladığımızla ilgili
değerlendirmemizdir. İdeal kendilik ise ümit ve isteklerimize dayanır ve kendimizi ne şekilde
görmek istediğimizi yansıtır. Bu iki kendilik arasındaki çok büyük zıtlık ya da gerçekçi olmayan mesafe, kimi durumlarda davranış sorunlarına neden olabilir.
Daha önceki bölümlerde anlatılan A. Maslow’un görüşü de hümanistik kuramlar içerisinde kabul edilir. Bazı yazarlar kültürel-sosyal etmenlere verdiği değer ve esas varoluş amacının bireyin bağımsızlık çabası olduğu gibi kavramlaştırmaları açısından K. Horney’i de hümanistik yaklaşım içinde ele almaktadırlar.

5.2.4. Sosyal ve Bilişsel Kuramlar
Bu kuramların temel noktası kişiliğin açıklanmasında çevresel ve bilişsel etmenlerin önemini
vurgulamalarıdır. Bilişsel kişilik teorileri, bireylerin harici koşullar hakkındaki düşünme bu
durumları tanımlama yollarındaki bireysel farklılıkların önemini ortaya koyar. Bilişsel teoriler, bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role dikkat çekerler. Ayrıca bu kuramlar
bireyle içinde bulunduğu çevrenin etkileşimini ve bireyin kişiliğinin bu etkileşim ile
farklılaşabileceğine de dikkat çekerler. Bu başlık altında ele alınan J. Rotter, N. Cantor gibi
çeşitli kuramcılar bulunmaktadır. Ancak biz yalnızca sosyal ve bilişsel etmenlerin önemine
vurgu yapan A.Bandura ile bilişsel ve durumsal etmenlerin önemine vurgu yapan
W.Mishel’in kuramlarını inceleyeceğiz.

5.2.4.1. Bilişsel-Sosyal Öğrenme Kuramı
Daha önce öğrenme bölümünde gözlem yoluyla öğrenme konusundaki öncü çalışmalarını
incelenmiş olan A. Bandura, kişilik gelişimi ile ilgili görüşlerini önceleri “sosyal öğrenme kuramı” başlığı altında yayınlamış ancak daha sonra bilişsel etmenlerin önemine daha fazla
vurgu yaparak sosyal bilişsel teori adını vermiştir. Bilişsel sosyal öğrenme kuramı, öğrenme
ilkelerini sosyal ortamlardaki insan etkileşimleriyle birleştirmektedir.
Bu bakış açısına göre insanlar, içsel güçler tarafından güdülenmedikleri gibi çevrelerinde olup bitenler tarafından da biçimlenmezler. Bunun yerine bireysel faktörler, davranışlar
ve çevresel uyarıcılar arasındaki karmaşık etkileşimi göz önüne almak gerekir. Bu üç unsurun
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değişim gücü nadiren tek yönlüdür ve aynı zamanda örneğin düşüncelerimize dayalı yapıp ettiklerimiz de çevre üzerinde kalıcı etkiler yaratarak değişimin bir kaynağını oluşturabilir. Buna
karşılıklı belirlemecilik denilmektedir. Bandura aynı zamanda insan kişiliğinin önemli bir kısmının kendisi hakkındaki düşünce ve inançları tarafından belirlendiğini düşünmektedir. Özyeterlik (self efficacy) adını verdiği bu kavram, belirli bir durumda, kişinin yeterli performansı
göstereceğine duyduğu inancı tanımlamaktadır. Bireyin sahip olduğu öz yeterlik inancının davranışlarının çeşitli yönleri üzerinde etkili olduğu pek çok araştırma tarafından gösterilmiştir.
Ayrıca Bandura, kişilik gelişimi ve değişiminin, dört ayrı bilişsel süreç tarafından etkilendiğini
öne sürmektedir: dil becerisi, gözlemsel öğrenme, amaca dönük davranma ve öz değerlendirme.
Bu bakış açışının diğerleri gibi geniş ve kapsamlı bir kişilik teorisi olmadığı, yalnızca
kişilik gelişiminin belirli yönlerini daha iyi açıklamaya dönük etkili bir teşebbüs olduğu doğrultusunda çeşitli eleştiriler bulunmaktadır. Ancak yine de çevre-birey ve kendi-kendi etkileşiminin önemini hatırlatması bakımından önemli olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.

5.2.4.2. Durumsallık ve Bilişsel-Duyuşsal (Cognitive-Affective) Kuram
W. Mischel tarafından ortaya atılan bu yaklaşım, bireylerin aynı durumlarda sergiledikleri
davranış farklılıklarını vurgulamakta ve bunun nedenini durumsallıkla açıklamaktadır.
Mischel, özellik kuramlarının, bireylerin özelliklerin kalıcılılığı doğrultusundaki görüşlerini
sınamak üzere yaptığı çalışmalarda, kişilik testlerinin sonuçları ile çeşitli durumlarda bireylerin gözlenmesinde elde edilen değerlendirmelerin korelasyonunu incelemiş ve bu ilişkinin
0.30 civarında olduğunu bulmuştur. Ona göre bu bulgu, kişilik özelliklerinin kalıcı olmadıkları ve çeşitli durumsal etmenlere göre değişkenlik gösterdikleri şeklinde yorumlanmalıdır.
Bu çerçevede, bireylerin belirli bir durumdaki davranış değişkenliklerini açıklayabilecek 5
kişilik değişkeni tanımlamıştır. Belirli bir durumda nasıl davranabileceğimiz bu değişkenlere
bağlıdır.
Bu değişkenleri ve tanımları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Değişken

Tanım

Kodlamalar

Kendimiz, diğer insanlar, olaylar ve durumlarla ilgili
sınıflandırmalar

Beklentiler ve İnançlar

Duygular
Hedefler ve Değerler
Yeterlilikler ve Kendini
Düzenleyici Planlar

Sosyal dünya ve belirli durumlardaki olası sonuçlar
hakkında inançlar ve bir etkide bulunma gücümüze ilişkin
inançlar
Duygular ve fizyolojik tepkiler
Değerler, bunlarla ilgili hisler, hayat planları
Başarılabilecek bilişsel ve davranışlar sonuçlar hakkındaki
planlar
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Ancak bazı araştırmacılar, Mischel’in yorumunun aşırı genelleştirilmemesi gerektiğine
dikkat çekmektedirler. Bireylerin aynı ya da benzeri durumlarda farklı kişilik özellikleri sergilemeleri mümkün olabilir ancak bu özellik kuramlarının boyutları açısından tamamen zıt eksenlerde yer almamaktadır.

5.3. Değerlendirme ve Sonuç: Kuramlar Bize Kişiliği Anlamak İçin Ne
Söylüyor?
Şimdiye kadar kişilik konusundaki pek çok kuram gözden geçirildi. Ancak önemli olan husus,
insanın kişilik özellikleri ya da yapısının kalıcılığı konusudur. Hemen bütün kişilik kuramları
temel yapının kalıcı ve zaman içinde tutarlı olduğunu kabul eder. Bir araştırmada, aynı bireyler ilk yetişkinlik ve orta yetişkinlik dönemlerinde temel kişilik yapıları açısından
incelenmişlerdir. Bireyler ilk yetişkinliklerine oranla çok değişmiş oldukları görüşünde olmalarına rağmen yapılan testlerde temel kişilik özellikleri açısından iki dönemleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aynı zamanda kişilik özellikleri üzerinde kalıtımın etkisini
incelemek üzere yapılan ikiz çalışmalarında, ayrı büyüyen tek yumurta ikizlerinin benzerlikleri oldukça yüksek bulunmaktadır. Ancak Mischel, bu özelliklerin bağlama göre
değişkenlik gösterdiğini düşünmektedir. Aslında bazı özelliklerin kalıcı ve tutarlı bir şekilde
görüleceği, bazılarının ise durumsal olarak değişebileceğini düşünmek mümkündür. Belki burada kişiliğin ifadesi üzerinde dış etmenlerin etkileri üzerinde daha titiz çalışmak uygun
olabilir.
Kişilik kuramlarını kuşbakışı incelendiğinde psikodinamik ve hümanistik kuramların
ortak noktasının, davranışı ileriye götüren ya da gelişimini sağlayan ve işlevsel kişiliğin temelini oluşturan bazı içsel mekânizmalarnı vurgulanması olduğu görülür (psikodinamik kuramlarda dürtüler, bilinç dışı süreçler; hümanistik kuramlarda ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı
gibi). Ancak belirli bir durumda bireyin kişiliği ve muhtemel davranışı hakkında bir şey söylemezler.
Özellik kuramcıları, kişilik özelliklerinin tutarlı bir bütünlüğü ortaya koymak ve bir
özelliği bilinen birinin diğer özelliklerini kestirmek gibi konularda daha yeterli cevaplar verirler. Ancak bu durumda da bu özelliklerin kaynağı veya gelişim süreci cevapsız kalmaktadır.
Sosyal bilişsel kuramlar ise belirtilen her iki kuram grubunun da açıklamadığı, mevcut
koşullar ya da içinde yaşanılan çevrenin özellikleri ile bireyin kendisi hakkındaki düşüncelerinin etkilerini ortaya koymaya çalışırlar.
Kişilik kuramlarını “Nasıl biriyim?” ve “Neden böyleyim?” sorularına cevap verecek
şekilde birbirinden ayrılsa bile kişiliği anlayabilmek için her iki soruya verilen cevapların birbirini tamamlaması gerektiği açıktır. Ancak buradaki en önemli sorun, özellikle psikodinamik
kuramların bilimsel olarak araştırılabilir bir yapıda olmamalarıdır. Yani öne sürülen kavramların, bağlantıların, etkilerin operasyonel olarak tanımlanmaları ve deneysel olarak test edilmeleri
mümkün görünmemektedir. Bu yüzden kişilik konusunda yeni ve bütünleştirici bulguların özellik kuramcıları ve sosyal bilişsel kuramlar üzerinden geleceğini düşünmek daha uygun olacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Kişilik, bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan
duygu, düşünce ve davranış örüntüsü olarak tanımlanabilir. Kişiliği evrimsel açıdan inceleyen
psikologlar, temel kişilik özelliklerini anlama ve ayırt etme çabasının sosyal etkileşimi kolaylaştırma ve düzenleme işlevine dikkat çekmektedir. Antik Yunan’da Hipokrat kişiliği vücut
salgılarıyla, 20. yüzyılda Sheldon ise vücut tipleriyle ilişkilendirmiştir. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı G.Allport (1897-1967) olmuştur. İnsanları tanımlayan
özellikleri ortaya çıkarmak için Allport ve Odbert, İngilizce sözlüğü tarayarak 18.000 civarında
kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılan sözcüğü listelemişlerdir. Allport bu sözcüklerin
yaygın ve bireysel özellikleri tanımlayacak şekilde sınıflara ayrılabileceğini belirtmiştir. Yaygın özellikler, kültürel, etnik veya dilsel bir ortaklığı paylaşan bir grubun bütün üyelerinin temel
uyum tarzıdır. Bireysel özellikler ise kişiye özgü deneyimler sonucu oluşan ve benzersiz olan
kişisel yatkınlıkların birleşimiyle oluşurlar. R. Cattell, uygun ve daha az sayıda bir grup temel
özellik belirleyebilmek için Allport ve Odbert’in sıfat listelerinden yola çıkarak 16 temel kişilik
özelliği belirlemiştir. Eysenck ise temel kişilik boyutlarının iki temel faktöre indirgenebileceğini söylemiştir. Eysenck’in ortaya attığı boyutlar dışa Dönüklük (içe dönüklük-dışa dönüklük)
ve nörotikliktir (istikrarlılık-istikarsızlık). Costa ve McCrea, 1990‘lı yıllarda “beş faktör modeli” adıyla bilinen bir kişilik modeli ortaya koymuşlardır. Bu modele dayalı olarak NEO-PI
isimli bir test geliştirilmiş, bu test şu anda kişiliği en iyi değerlendiren test olarak kabul edilmiş
ve tüm dünyada kullanılmaktadır. Kişiliğin gelişimini açıklayan psikodinamik kuramların ortak
noktası, bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin kişiliği şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımıdır. Freud’a göre kişilik, id, ego ve süper egonun karmaşık etkileşimi
sonucu ve bilinçdışının etkisi ile yapılanmaktadır. C. Rogers ise insanın psikolojik potansiyellerine ve iyiye yönelimine dayanan bir görüş ortaya atmıştır. Bandura’ya göre insanlar içsel
güçler tarafından güdülenmedikleri gibi çevrelerinde olup bitenler tarafından da biçimlenmezler. Bunun yerine bireysel faktörler, davranışlar ve çevresel uyarıcılar arasındaki karmaşık etkileşimi göz önüne almak gerekir. Bandura aynı zamanda insan kişiliğinin önemli bir kısmının
kendisi hakkındaki düşünce ve inançları tarafından belirlendiğini düşünmektedir. Öz-yeterlik
adını verdiği bu kavram, belirli bir durumda, kişinin yeterli performansı göstereceğine duyduğu
inancı tanımlamaktadır.
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Çalışma Soruları
1.

Kişiliğin evrimsel olarak işlevi nedir?

2.

Hipokrat ve Galen ile Sheldon’ın kişilik sınıflamasını açıklayıp karşılaştırınız.

3.

Allport’a göre “özellik” nedir ve nasıl sınıflanabilir?

4.

Cattell’in kişilik kavramına psikometrik yaklaşımını tanıtınız.

5.

Eysenck’in kişilik ile merkezî sinir sistemi arasında kurduğu bağlantı nedir?

6.

Freud’a göre id, ego ve süperego kavramlarının kişilikle ilişkisi nedir?

7.

Freud’un kişilik konusuna getirdiği gelişimsel bakış açısı nedir?

8.

Adler’in erken dönemde fiziksel zayıflık ve kişilik arasında kurduğu ilişki nedir?

9.

Rogers’ın hümanistik bakış açısının dayandığı iki varsayım nedir?

10.

Bandura’nın öz-yeterlilik kavramını açıklayınız.
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6. İNSAN ZEKÂSI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Zekânın tanımlanması
6.2. Zekâya farklı yaklaşımlar ve zekâ kuramları
6.3. Zekâ testleri neyi ölçüyor, nasıl ölçüyor?
6.3.1. Zekâ testleri
6.4. Normal dağılım eğrisinin iki ucu: düşük ve üstün zekâlı bireyler
6.4.1. Zekâ gerilikleri veya zihinsel gelişim bozuklukları
6.4.2. üstün zekâlılar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Zekâ kavramını açıklar.
Zekânın
açıklanmasındaki
farklı yaklaşımları açıklar.
Zekâ testlerinin belli başlı
özelliklerini sıralar.
Zihinsel gelişim bozukluğu
kavramını açıklar.
Üstün zekâ kavramını açıklar.
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Anahtar Kavramlar
•

Zekâ

•

Kristalize zekâ - akıcı zekâ

•

g faktörü

•

Üç aşamalı başarılı zekâ

•

Çoklu zekâ

•

Zekâ testi

•

IQ

•

Zihinsel gelişim bozukluğu

•

Üstün zekâ
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Giriş
Birisi için “O çok zekidir.” dendiğinde tam olarak hangi niteliğini övülmüş? Aslında kimse bu
konu üzerinde çok düşünmez ve farklı durumlarda farklı özelliklere işaret edecek şekilde bu
sıfatı kullanabilir. Örneğin öğrenciyse ders/sınav başarısı düşünülür veya matematik işlemleri
hızlı yapmasını; yaşlı biriyse yerinde, öngörülü tavsiyeler vermesini; iş adamıysa iyi bir
üretim-satış planlaması yapmasını; yöneticisiyse çetrefil bir sorunu çözmesini; genç birinin
meslek hayatında hızla yükselmesini... Ancak fırtınayı öngörerek tekneyi sakin bir koya çeken
balıkçı; dağda kaybolup sınırlı kaynaklarla yaşama sorunu çözen kamp lideri; 6 kişilik bir
ailedeki her bireyin gündelik hayatının aksamadan sürmesini planlayan ev hanımı gibi
örnekler için bu sıfat pek kullanılmaz. Bir diğer ifadeyle herkesin kastettiği zekâ nitelikleri
birbirinden farklı olabildiği gibi bu sıfat temelde okul eğitimine dayalı bilgiler ve mantıksal
görevlerdeki başarılar için daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Hâlbuki biraz dikkat edilirse
yukarıda sıralanan etkinlikleri yürüten insanların benzer zihinsel işlevler gerçekleştirdikleri
fark edilebilir.
Aynı zamanda her kültürde “zekice davranış” olarak tanımlanan özellikler birbirinden
farklı olabilmektedir. Daha sonra kuramından söz edeceğimiz Sternberg tarafından yürütülen
bir çalışmada Kuzey Amerika’da yaşayan sıradan bireyler zeki bir insanı, çok okuyan, iyi yazan, akıcı konuşan ve bilgili, açık fikirli, mantıklı düşünen, sosyal açıdan yeterli bir kimse olarak tanımlamışlardır. Fakat örneğin Mikronezya adalarında denizde haritasız yön bulmak daha
zekice bir davranış olarak tanımlanmaktadır.
O hâlde zekâ denilen insan niteliğinin hangi özelliklerden oluşabileceği üzerinde daha
iyi düşünülmesi gerekmektedir. Aslında zekâyı hayatın her alanındaki pek çok niteliği birleştirebilecek genel yapılar ile açıklamak belki de daha doğrudur. Örneğin kimi kuramcılar zekânın
çevreye uyum sağlamakla ilgili bir işlev olarak ele alınması gerektiğini dile getirmektedirler.
Bu bölümde zekânın yapısının ne olabileceği ve nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili
kuram ve yaklaşımlar, bu çalışmaların gelişim süreci izlenerek gözden geçirilecektir. Aynı zamanda zekânın üstünlük ya da gerilik gibi uç noktaları ve zekâyı etkileyen etmenler hakkındaki
tartışmalar incelenecektir.
.
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6.1. Zekânın Tanımlanması
Zekâ terimi, çok açık ve anlaşılır gibi görünmesine rağmen kolayca tanımlanabilir bir vasıf
değildir. Sternberg’in dediği gibi gündelik hayat üzerinden düşünüldüğünde, bazı insanlar
çoğu zaman diğer insanlardan daha iyi yaptıkları şeyleri yapmaktadırlar ve her kültürde bu
farklılıkları tanımlamak veya açıklamak için benzer psikolojik yapılara atıf yapan terimler
kullanılmaktadır. Dolayısıyla zekâ ismi verilen psikolojik yapı, aslında insanlar arasında
gözlenebilir performans farklılıklarını açıklamaya çalışan bir varsayımdır. Zekâ varsayımsal
bir yapı olsa bile belirli bir grup zihinsel yeteneğe işaret ettiği konusunda hem fikir olmak
mümkündür.
Genel olarak, zekâ ve zihinsel yeteneklerin bilişsel yetenekler olduğu ve hem öğrenmeye ve hem de uyum sağlamaya yardım ettiği kabul edilebilir. Pek çok araştırmacı, zekânın,
muhakeme etme, planlama, sorun çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, hızlı öğrenme ve deneyimlerden sonuç çıkarma ile birlikte birçok başka şeyi de içeren genel bir yetenek
olduğunu düşünmektedir. Ancak yine de zekânın kesin ve net bir tanımını yapmak zor görünmektedir.
Zekâyı açıklamak üzere farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Bu farklı tanımlamaların
ve yaklaşımların önemi, her birinin zekânın nasıl değerlendirmesi gerektiğine ilişkin bir çerçeve
sunmalarından kaynaklanmaktır. Çünkü zekânın tanımlanma şekli, nasıl değerlendireceğini ve
zeki olanla zeki olmayanın birbirinden nasıl ayırt edilebileceğini belirlemektedir. Her yaklaşımın zekâyı tanımlarken vurguladığı yönler veya bileşenler birbirlerinden farklı olabilmektedir.
Kimi araştırmacılar zekânın klasik ele alınış biçimlerine karşı çıkarak farklı bakış açıları önermektedirler. Bunların bir kısmı, sosyal ya da duygusal bazı yeterlilikleri; planlama becerisini
veya yaratıcı düşünceyi zekice davranış tanımlaması içine almaktadır. Bunları daha sonra inceleyeceğiz. Bu tür yaklaşımların önerdiği modeller, halen kullanılan zekâ testlerinin yokladığı
becerilerden fazla ve farklı becerileri içermektedir. Bir diğer ifadeyle zekice davranışın bileşenleri giderek çeşitlenmekte ancak mevcut testler bunları değerlendirmemektedir.
Sonuç olarak zekânın yapısına ilişkin kuramsal tartışmaları hariç tutmak kaydıyla en
işlevsel tanımlama 1950’lerde, davranışçılığın yaygın anlayış olduğu yıllarda kullanılan “zekâ,
zekâ testlerinin ölçtüğü şeydir” tanımı gibi görünmektedir.

6.2. Zekâya Farklı Yaklaşımlar ve Zekâ Kuramları
Diğerlerinden daha nitelikli insanların ayırt edilmesi yüzyıllardır bütün kültürlerde önemsenmiş ve pek çoğunda onları seçmek için kullanılan bir dizi işlem basamağının
geliştirilmesini gerektirmiştir. Örneğin Çin’de 4000 yıl öncesinden itibaren devlet hizmetlerinde yer alabilecek bireylerin seçilmesi için ayrıntılı bir test prosedürü kullanıldığı ve
1800’lü yıllardan sonra Ming Hanedanlığı (MS1368-1644) dönemindeki uygulamalar örnek
alınarak Britanya ve Amerika’da seçme sistemleri oluşturulduğu bilinmektedir. Benzeri bir
şekilde, Osmanlı İmparatorluğu’nda Enderun Mekteplerine alınacak gençlerin seçilmesi için
çeşitli alanlarda test benzeri işlemlerin uygulandığı dile getirilmektedir.
Ancak bugünkü anlamda “zekâ” fikrinin temelleri, Sir Francis Galton (1822-1911) tarafından atılmıştır. Galton, insanların beceri düzeylerinin nasıl ve neden farklılık gösterdiklerini; bazılarının “kendisi” gibi yetenekli ve başarılıyken bazılarının neden böyle olmadıklarını
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merak etmiştir. Burada kendisinin soylu, zengin ve dünya düşünce tarihine katkıda bulunmuş
üyelere sahip bir İngiliz ailesine mensup olduğunu hatırlatmamız gerekir.
Onun görüşüne göre bu yetenek farklılıkları ya da üstünlük aileden gelen kalıtımsal
özelliklerden kaynaklanmakta, yetişme koşullarının çok az bir etkisi bulunmaktadır. 1869
yılında Kalıtsal Deha isimli bir kitap yayınlamış ve daha sonraki yıllarda biyolojik olarak aşağı
derecedeki insanların çocuk sahibi olmasını sınırlayan ve üstün insanların kendi aralarında üremelerini destekleyen bir hareket başlatmıştır. Galton’un bu fikirleri uzun süre araştırmacıları,
insanları ve kimi politik hareketleri etkilemiştir ve hâlâ çok çeşitli düzlemlerde savunucuları
bulunabilmektedir.
Fakat Galton aynı zamanda bugün geçerlilikleri ortaya konulmuş olan 4 önemli fikir
ortaya atmıştır;
1- Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir.
2- İnsanlar arasındaki zekâ derecesi farklılıkları bir çan eğrisi ya da normal dağılım
oluşturur. Bu eğriye göre, insanların çoğunluğu ortaya toplanır, dâhiler ve düşük zekâlılar daha
az sayıda olarak iki uçta yer alır.
3- Zekâ, bir tek doğru cevabı olan nesnel testlerle ölçülebilir.
4- İki test sonucunun birbiriyle ilişkili olup olmadığı bir istatistiki prosedürle belirlenebilir. Bugün bu hesaplama biçimi, korelasyon tekniği olarak bilinen çeşitli formüllere kaynaklık
ederek yaygın şekilde kullanılmaktadır.
20. yüzyılın başlarında bir diğer İngiliz olan C. Spearman, zekâyı genel bir yapı olarak
tanımlamış ve bir alanda parlak olan bir kişinin diğer alanlarda da genel olarak parlak olduğuna
ilişkin görüşünü, çeşitli alanlarda yapılan zihinsel ölçümlerde elde ettiği yüksek korelasyonlara
dayandırmıştır. Spearman bu bulgulardan, tüm zihinsel performansların temelinde yatan genel
(general) bir zekâ ya da g olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre zeki bir insan olayları çabuk
anlayan, doğru kararlar veren, ilgi çekici konularda konuşan ve zekice davranabilen kimsedir.
Bir bireyde bu özellikler farklı oranlarda bulunabilir ancak aralarındaki fark özel/belirli (specific) yeteneklere ya da s faktörüne bağlıdır. Spearman’a göre genel zekâ, tıpkı kaynaktan çıkan
bir suyun farklı yönlere dağılması gibi farklı yeteneklere dağılmaktadır. Bu görüş yayınlandığı
yıllardan itibaren çeşitli şekillerde eleştirilse bile etkilerini sürdürmüştür ve g faktörüne karşı
çok faktörlü zekâ modelleri tartışması hâlâ önemini korumaktadır.
Thurstone, 1930’lu yıllarda, g faktörüne kısmen karşı çıkarak, zekânın 7 farklı bileşenden oluştuğu görüşünü ortaya atmıştır. Bu bileşenleri uzay/mekân yeteneği, algısal hız, sayısal
yetenek, sözel yetenek, bellek, kelime bilgisi, akıl yürütme olarak tanımlamıştır. Ona göre bu
yetenekler görece olarak birbirinden bağımsızdır. Örneğin uzay/mekân yeteneği gelişmiş olan
birinin sözel yeteneği düşük olabilir. Ancak Thurstone, bu bileşenlerin birlikte ele alındıklarında genel zekâyı oluşturabileceklerini kabul etmiştir.
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Hem Spearman hem de Thurstone’ın öğrencisi olan R. B. Cattell, 1960’lı yıllarda,
zekânın nispeten birbirinden bağımsız iki bileşenden oluştuğunu öne sürmüştür. Birinci küme,
kristalize (billurlaşmış) zekâdır. Kristalize zekâ; mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal becerileri ifade etmektedir. Bunlar kişinin önceden öğrendiği birikmiş bilgilerine dayalıdır. Bu beceriler okul ortamlarında vurgulanırlar bu yüzden çevresel etkilere duyarlıdırlar. İkincisi ise, akıcı
zekâ kümesidir. Akıcı zekâ; görsel mekânsal yetenek, görsel ayrıntıları fark etme, bellek, karmaşık ilişkileri görme, problem çözme gibi becerileri içerir. Cattell’e göre bu zekâ türü, temel
bilişsel işlevlere dayandığı için deneyim ve eğitimden çok az etkilenmektedir.
1960’lı yıllarda Vernon, bugün araştırmacılar arasında olmasa bile gündelik bilgide yaygın bir anlayış olarak görebildiğimiz bir model ortaya atmıştır. Ona göre zekâ, bir g faktörü ve
bunun iki alt boyutu olan sözel-eğitimsel zekâ (sözel ve sayısal) ile mekânik-uzamsal zekâ
(uzay/mekân, mekânik ve el becerisi) bileşenlerinden oluşmaktadır.
Guilford ise 1970’li yıllarda, klasik zekâ anlayışını eleştirerek çok bileşenli bir zihin
yapısı modeli ortaya koymuştur. Bir küp olarak ifade edilen modele göre zekâyı sözel, sayısal
ve mekânik olarak ayırmak doğru değildir. Bunun yerine şekilsel, sembolik, anlamsal ve davranışsal olarak ayrılmalı ve aynı zamanda zihnin kullandığı işlem biçimleri de tanımlanmalıdır.
Guilford’un modelinin önemi, zihni bir bütün olarak ele alması ve yaratıcılığı da zekâyı oluşturan bir bileşen şeklinde zihnin bir parçası olarak tanımlamasıdır. Yaratıcılık bölümünde göreceğimiz gibi bu model yaratıcılıkla ilgili araştırmaların hız kazanmasında çok önemli bir işlev
görmüştür.
Çağdaş bir kuramcı olan R. Sternberg, geleneksel zekâ anlayışını eleştirmiş zekânın
gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gerektiğini
savunmuştur. Sternberg’e göre insan zekâsı, ancak içinde yaşanılan toplumsal-kültürel bağlam
içerisinde anlaşılabilecek bir çeşit uyum yeteneğidir. “Üç aşamalı başarılı zekâ kuramı” zekânın
analitik zekâ, yaratıcı zekâ ve pratik zekâ olmak üzere birbiriyle etkileşen üç alandan oluştuğunu söyler.
Analitik zekâ, kendini düzenleme, üst bilişsel bilgi ve strateji kullanımı gibi unsurlardan
oluşur. Yaratıcı zekâ insanların yeni, alışılmadık durumlar ve işlerdeki performansını kapsar.
Pratik zekâ ise bağlama uygun en etkili davranışları seçerek çevreye uyum sağlama ve onu
değiştirebilme yeterliliklerini içerir.
Zekice davranış, bireyin, hem kültürün ve hem de kendisinin beklenti ve gerekleri dâhilinde bu üç alandaki özelliklerini dengeleyerek başarılı olmasını içerir. Dolayısıyla uygun zekice davranış içinde yaşanılan bağlamlara göre değişkenlik gösterebilir. Zekice olan şey, bağlamı doğru analiz ederek ortama uygun davranışı seçebilmektir.
Kuram aynı zamanda bu üç zekâ alanında kullanılan bilgi işleme süreçlerini de tanımlamaktadır. Üst (Meta) bileşenler; performans bileşenleri ve bilgi kazanımı bileşenleri olmak
üzere temelde üçe ayrılır. Bu üç bileşen her zaman birlikte işlev görmektedir. Örneğin, bir öğrenci belirli bir konuda bir ödev hazırlamayı planlamaktadır (üst bileşen); konuyu öğrenir (bilgi
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kazanımı bileşeni); yazmaya çalışır (performans bileşeni). Ancak bu konuda yeterince iyi yazamayacağına ve başka bir konuyu tercih etmesi gerektiğine karar verir (üst bileşen).
Görüldüğü üzere Sternberg’in kuramında insan zekâsı, daha önceki kuramlarda yer almayan farklı bileşenler içermektedir. Bu kurama göre zekâ, gerçek dünyada etkili bir şekilde
performans göstermeyi sağlayan geniş bir yetenekler kümesidir.
Zekâya oldukça farklı bir bakış açışı, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren, H. Gardner tarafından ortaya atılan “çoklu zekâ kuramı”dır. Gardner zekâyı zihin, beden ve duygu kullanımını içeren bir bütünlük olarak kavramlaştırarak sekiz alana ayırmaktadır. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu kuram, g faktörü kavramlaştırmasına tamamen zıt bir bakış açısı ortaya
koymakta ve zekâyı, klasik zekâ testlerinde değerlendirildiği hâlinden çok ötelere taşımaktadır.
Gardner, zihinsel becerilerin gelişim düzeyinin içinde yaşanılan insan topluluğunda, neye ihtiyaç duyulduğu, neyin yararlı olduğu ve neyin ödüllendirildiğine bağlı olarak değişebileceğine
dikkat çekmiştir. Zekânın birçok ayrı yetenekten oluştuğunu ve her yeteneğin görece birbirinden bağımsız olduğunu söyleyerek 8 farklı zekâ türü tanımlamaktadır:
-

Mantıksal-matematiksel zekâ

-

Dilsel zekâ

-

Doğa zekâsı

-

Müzikal zekâ

-

Uzamsal zekâ

-

Bedensel-kinestetik zekâ

-

Kişiler arası zekâ

-

İçsel (kişiye ait) zekâ

Çoklu zekâ kuramına göre insanlar, günlük deneyimleri çerçevesinde bir ya da birkaç
zekâ türünde daha iyi olabilirler. Işıldak zekâya sahip olanlar, bir kaç farklı zekâ türünde denk
bir güç gösterirler. Laser zekâya sahip olanlar ise bir ya da iki zekâ türünde güçlüdürler. Gardner, insan zekâsının tek doğru cevap anlayışına dayalı kâğıt kalem testleriyle ölçülemeyeceğini,
bunun yerine kişinin günlük hayattan çeşitli durumlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Eski zamanlardan beri süren zekânın tek ve genel bir yapı mı olduğu yoksa çeşitli bileşenlerden oluşan çok katmanlı bir yapı mı olduğu tartışması, gündelik hayatta zekâya ilişkin
kavramlaştırmaları da etkileyen önemli bir tartışmadır. Eğer zekâ tek bileşenli (g faktörü olarak
isimlendirilir) bir yapıysa, insanların genel bir yeteneklerinin olduğu ve performanslarının hemen her alanda benzer bir düzeyde olmaları beklenmelidir. Ancak eğer çok bileşenli bir yapıysa, o zaman, farklı alanlarda farklı bir performans düzeyi gösterebilirler, sözel ya da mekânik
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alanlardaki kavrayış farklılıkları gibi. Bu durum aynı zamanda zekâ testlerinin tam olarak neyi
ölçtüğü ile ilgili bir konuyu da gündeme getirmektedir

6.3. Zekâ Testleri Neyi Ölçüyor, Nasıl Ölçüyor?
Zekâ, başlangıcından bu yana pratik amaçlarla ve değerlendirilme odaklı yaklaşılan bir konu
olmuştur. Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi zekâ varsayımsal bir yapıdır ve mahiyeti
üzerindeki teorik tartışmalar sürmektedir. Ancak dünyada ve ülkemizde yaygın olarak
kullanılan, güvenilir ölçümler yapan ve belirli ölçütlere göre geçerliliği gösterilmiş temel bazı
zekâ testleri de bulunmaktadır. “Zekâ denilen bir şeyin nasıl ölçüleceğini biliyoruz ama neyi
ölçtüğümüzü bilmiyoruz.” cümlesi, bu konunun günümüzdeki durumunu eleştirel bir gözle ve
son derece uygun şekilde özetlemektedir.
Zekânın değerlendirilmesi için zekice davranışı tanımladığı kabul edilen nitelikleri yoklayan görev veya sorular kullanılmakta ve bireyin performansı doğrudan gözlenerek test edilmektedir. Örneğin, zekânın bir bileşeninin sözel akıl yürütme olduğu düşünülüyorsa o zaman,
bireyin sözel olarak akıl yürütmesini gerektiren ve tek bir doğru cevabı olan bir dizi soru kullanılmaktadır. “Bir adam, bir odada elleri kolları bağlı olarak bulundu. Kendisini içeriden kilitlediğinden şüpheleniliyor” ifadesinde nasıl bir saçmalık vardır gibi. Eğer bellek kapasitesinin
zekânın bir bileşeni olduğu varsayılıyorsa, kısa süreli belleği yoklayan görevler kullanılmaktadır, belirli uzunluklarda verilen anlamsız hecelerin tekrarı gibi.
Bunlara benzer çeşitli madde ve görevlerden oluşan ölçme araçlarına kabaca test demek
mümkündür. Ancak test standart bir ölçme ve değerlendirme yoludur, bu yüzden materyal, yönerge, sıra, testörün söyleyebilecekleri/söyleyemeyecekleri vb. özellikleri bakımından eş biçimli (standart) uygulanmak üzere olarak tasarlanmıştır.
Bir test geliştirildiği ülkeden bir başka ülkede kullanılacaksa, o ülkede kullanımı için
gerekli uyarlama, standardizasyon çalışmalarının yapılmalı ve o ülke için yeterli psikometrik
niteliklere sahip olduğu gösterilmelidir. Çok boyutlu ve zekâyı bir bütün olarak değerlendirme
amacı güden zekâ testleri bireysel olarak ve deneyimli bir testör tarafından uygulanmalıdır. Bir
test uygulaması 30-90 dakika arası sürmekte ve daha sonra testör cevapları ve bireyin genel
durumunu değerlendirmek ve rapor yazmak için 30 dakika kadar zaman ayırmalıdır. Bu yüzden
zekâ testlerini uygulayıp değerlendirecek kişilerin o test için gerekli eğitimleri tamamlamış olması gerekmektedir.
Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan testler belirli aralıklarla gözden geçirilerek yenilenmektedir. Bu yüzden testlerin 2, 3 gibi sayı veya R (düzenlenmiş) gibi uzantılarla yeni
sürümleri yayınlanmaktadır.
Bir testten elde edilen toplam puanın, bireyin zekâ düzeyini diğer bireylerle kıyaslamak
bakımından bir anlamı yoktur. Testlerden elde edilen ham puanların bir anlam ifade etmesini
sağlayacak olan, ilgili yaş grubundaki bireylerin ortalama puanlarına göre hazırlanmış norm
değerlerdir. Bir test bir başka ülkede kullanılmaya başlanmadan önce, o ülke için norm çalışması yapılmaktadır. Bir testin norm değerleri belirli aralıklarla yenilenmelidir.
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Gündelik hayatta sık duyduğumuz IQ (intelligence quotient) yani zekâ katsayısı, özel
bir hesaplama ile elde edilen standart bir değerdir ve test sonuçlarının dünya çapında karşılaştırılabilirliğini sağlar. IQ hesaplayabilmek için elde edilen ham puanın hangi yaş aralığına denk
olduğunu gösteren normların olması gereklidir. Bu normlar ilgili ülkeye ait değerler olmalıdır.
Testten elde edilen ham puan, önceden hazırlanmış norm tablosu vasıtasıyla zekâ yaşına dönüştürülür. Zekâ katsayısı ise bir bireyin zekâ testinde hesaplanan zekâ yaşının, takvim yaşına
bölünüp 100 ile çarpılması sonucunda elde edilmektedir.
Açıklanan tüm bu nedenlerle web ortamında veya basında karşılaşılan ve zekâyı ölçtüğü
iddia edilen araçlar gerçek bir zekâ değerlendirmesi değildir. Psikolojik ölçüm araçlarının nasıl
hazırlandığını ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği daha sonraki bölümlerde gözden
geçirilecektir.
Bireysel zekâ testleri ayrıntılı ve uzun bir muayene olduğu için büyük grupları hızlıca
tarayıp daha zeki bireyleri ayırt etmek gibi pratik amaçlar için uygun bir yol değildir. Bu yüzden
gruplara uygulanabilecek zekâ testleri de geliştirilmiştir. Bu gibi testlerde şekil veya anlam ilişkilerine dayalı sorular kullanılmakta ve bireylere basılı kitapçıklar verilmektedir. “Alfa /beta
zâka testi” olarak bilinen ilk grup zekâ testleri, gündelik pratiğe hizmet etmek üzere, Amerikan
Psikologlar Birliğinde kurulan bir komite tarafından 1. Dünya Savaşı esnasında Amerikan ordusuna eleman seçmek için geliştirilmiştir. Elde edilen puanların anlamlandırılması için yine
norm değerlere ihtiyaç bulunmaktadır.

6.3.1. Zekâ Testleri
İlk zekâ ölçeği, A. Binet (1857-1911) ve T. Simone (1873-1961) tarafından 1905 yılında Binet-Simon Ölçeği adıyla yayınlanmıştır. Fransa Eğitim Bakanlığının eğitilemez çocukların
önceden belirlenmesini sağlayacak bir yol bulunması talebi ile harekete geçen Binet ve Simon, zihinsel performansı ölçmek üzere zorluk derecesi giderek artan 30 maddelik bir test
oluşturmuşlardır. Test, doğru-yanlış olarak puanlanabilecek, çevresel farklılıklardan etkilenmeyecek ve bilgiden çok muhakeme gücünün kullanılmasını gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. 1908 yılına gelindiğinde, her yaş grubundaki çocuğun ortalama performansını
yordayabilecek kadar veri toplanmıştır. Binet, bir çocuğun test sonucunun kendi yaşındaki
çocukların puan ortalamalarına göre durumunu belirleyen zekâ yaşı kavramını oluşturmuş ve
böylece elde edilen test puanının anlamlandırılması mümkün olmuştur.
Daha sonraki yıllarda pek çok Binet-Simon Testi uyarlaması yapılmıştır. Bunlardan en
çok bilinen ve hala kullanılanı Stanford Üniversitesinden L. M. Terman tarafından 1926 yılında
düzenlenen ve “Stanford-Binet zekâ testi” adıyla bilinen test olmuştur. Terman, aynı zamanda,
IQ ya da zekâ katsayısı kavramını ve hesaplama biçimini geliştirmiştir. Stanford-Binet testinin
yeni sürümleri çeşitli ülkelerde hala kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde bu yeni sürümlerin
uyarlama, standardizasyon ve norm çalışmaları yapılmamıştır.
Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde hem yetişkin (WAIS) ve
hem çocuklar (WISC) için ayrı ayrı formları üretilen zekâ testleri günümüzde tüm dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır. Weschler tarafından geliştirilen testler, sözel ve performans
olmak üzere iki ana bölüm altında toplanan çeşitli alt testlerden oluşmaktadır. İçerik, değerlendirme ve uygulama açısından Binet testlerine göre çok daha kapsamlı ve gelişmiştir. Ayrıca
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elverişli bir yönü, hem bireyin sözel ve performans puanlarının ve hem de genel zekâ katsayısının ayrı ayrı hesaplanabilmesidir. Halen Wechsler yetişkin zekâ ölçeğinin dördüncü (WAISIV) ve Wechsler çocuklar için zekâ ölçeğinin beşinci (WISC-V) sürümleri kullanılmaktadır.
Ülkemizde çocuklar için kullanılan WISC testinin uyarlaması, standardizasyonu ve norm çalışmaları yapılmıştır ve yeni sürümlere göre güncellenmektedir. Wechsler ölçeklerinin uygulama
süreleri uzundur, hem uygulanması ve hem de değerlendirilip yorumlanması için bu alanda
yetişmiş bir psikoloğa ihtiyaç vardır.

6.4. Normal Dağılım Eğrisinin İki Ucu: Düşük ve Üstün Zekâlı Bireyler
Zekâ testleri sonuçlarına göre ortalama bir insanın IQ puanı 100 civarında bulunmaktadır.
Eğer bir bireyin IQ’su 100 ise, bu yaşıtı olanlardan 50’ sinin ondan daha düşük puan aldığı
anlamına gelmektedir. Halen 90-110 arası puanlar normal kabul edilmektedir. İnsanların yaklaşık %70‘inin ZB puanının 85-115 arasında olduğu; %95’ inin ise IQ’sunun 70 ile 130
arasında olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır. İşte IQ puanları bu sınırların dışında kalan
bireyler, normal dağılım eğrisinin iki ucunda yer alır ve düşük ya da üstün zekâlı olarak isimlendirilir.

6.4.1. Zekâ Gerilikleri veya Zihinsel Gelişim Bozuklukları
Zekâ geriliği, çeşitli alanlara yayılmış birçok zihinsel eksiklik ya da yetersizliği ifade etmek
için kullanılan genel bir terimdir. Amerikan Psikoloji Birliği, zekâ geriliğini, “genel zihinsel
işlevlerde önemli ölçüde ortalamanın gerisinde ve buna bağlı olarak uyumsal işlevlerde
önemli engelleri olma durumu” olarak tanımlamaktadır. Bu durum, birey 18 yaşına gelmeden
önce ortaya çıkmış olmalıdır. Belirli bir süredir, zekâ geriliği terimi yerine “zihinsel gelişim
bozukluğu” teriminin kullanılması tercih edilmektedir. Çünkü zekâ geriliği teriminin insanların yalnızca puanlarına göre sınıflandığı ve uyumsal kapasitelerinin incelenmediği bir anlayışın sonucu olduğu düşünülmektedir. Hâlbuki bu tanıyı alabilmek için gündelik yaşam
becerilerini sürdürmekle ve yeni durumlara uyum sağlamakla ilgili güçlüklerin yaşanması gibi
ölçütler de karşılanmalıdır. Sonuç olarak bir bireyin düşük IQ’ya sahip olması zekâ geriliği
tanısı alması için yeterli değildir. Kimi bireyler iyi çevresel koşullarda yetiştirilip ilgi ve
özenle büyütüldüklerinde, herhangi bir sorunla karşılaşmaksızın uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmektedirler.
Eğer zekâ testlerinden elde edilen sonuçlar yeterli görülürse hafif zihinsel gelişim bozukluğu tanısı, zekâ katsayısı (IQ) 50-70 arasında olan bireyler için kullanılmaktadır. Bu kişiler
toplum içinde kendilerine yetebilirler, orta öğretim aşamasına kadar gelebilirler. Zekâ katsayıları 30-50 arasında olan bireyler, orta derecede geri olarak tanımlanırlar, ilköğretimi tamamlamakla ilgili güçlükleri olabilir ve uygun bir iş ortamında beceri gerektiren işleri yapabilirler.
Zekâ katsayısı 20-30 arasında olan bireyler ağır gerilik tanısı alırlar. Bu bireyler yönlendirme
altında basit işleri yapabilirler ancak beceri gerektiren işleri öğrenemezler. Çok ağır gerilik tanısı ise zekâ katsayısı 20-25’in altında olan bireyler için kullanılmaktadır, bu bireyler sürekli
bakım ve gözetime ihtiyaç duyarlar.
Zihinsel gelişim bozukluklarının nedeni çok az bilinebilmektedir. Hafif zekâ gerilikleri
olan bireyler eğer beceri düzeylerine uygun bir hayat sürdürebiliyorlarsa çoğu zaman fark edilmemektedir. Bu yüzden pek az veri toplanabilmektedir. Mevcut verilerden ise genellenebilir
sonuçlar çıkarmak zor görünmekte, dolayısıyla nedeni tam olarak açıklanamamaktadır.
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Daha ileri seviyeli bozukluklarda hem biyolojik ve hem de çevresel etmenlerin rolü vardır. Down sendromu denilen bir kromozom anomalisinde çeşitli düzeylerde bazı fiziksel farklılıkların yanı sıra zekâ gerilikleri de ortaya çıkabilmektedir. Benzeri şekilde fenilketonuri olarak bilinen genetik temelli bir hastalık zekâ geriliğine yol açabilmektedir. Bunların dışında doğum öncesi dönemde beyin gelişimine zarar veren virütik hastalık vb. diğer biyolojik etmenlerin ya da doğum esnasındaki fiziksel travmaların zekâ geriliği oluşturma riski bulunmaktadır.
Zekâ geriliğine neden olan biyolojik hasarı geri döndürmek için yapılabilecek çok fazla
bir şey bulunmamaktadır. Ancak bireyler ilgi ve özenle yetiştirildiklerinde, etkili öğrenme ortamlarında yaşadıklarında, becerilerini geliştirerek hayata daha iyi uyum sağlamaktadırlar. Bu
yüzden belirli bir düzeyde zihinsel gelişim bozukluğu gösteren çocukların normal eğitim kurumlarında öğrenim görmelerinin gelişimleri için daha yararlı olacağı kabul edilmektedir.

6.4.2. Üstün Zekâlılar
Normal dağılım eğrisinin diğer ucu, üstün zekâlı dediğimiz bireyleri içermektedir. Eğer IQ tek
ölçüt olarak kabul edilecekse o zaman 130 ve daha yukarı zekâ katsayısına sahip olanlar için
bu sıfatın kullanılması mümkündür. Ancak, zekâ konusundaki farklı yaklaşımlar ve klasik
zekâ testlerinin “tam olarak” neyi değerlendirdiği hakkındaki tartışmalar, üstün zekânın
tanımlanmasını da etkilemektedir. Hâlen yaygın olarak kullanılan klasik zeka testleri ile
yaratıcı performans arasında düşük bir ilişki (korelasyon) bulunduğu çeşitli araştırmalarla
gösterilmiştir. Bu eleştiriler yaratıcılık ile ilgili bölümde incelenecektir.
Yakın yıllardaki pek çok kuramcı zekânın ne olduğu ile ilgili kavramlaştırmaların gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak farklı bakış açıları ortaya koymuştur. Örneğin, daha önce,
kuramını gözden geçirdiğimiz Sternberg, üstün zekâyı, zekâyı oluşturan bileşenlerin etkili kullanımı olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle üstün zekâ, planlama, zihinsel kaynakların
uygun kullanımı, yeni bilgi edinme ve etkili iş yürütebilme becerilerinin başarılı olarak kullanılmasıdır.
Renzulli ise, üstün zekâlı olmanın, ortalamanın üzerinde bir zekâ katsayısı, yüksek seviyede yaratıcılık ve irade/adanmışlık şeklinde üç özellik kümesinden oluştuğunu öne sürmüştür. Bu görüşe göre üstün zekâlı olmak için yalnızca yüksek IQ yeterli olmamakta, yaratıcılık
ve belirli problemlere veya performans alanlarına karşı yüksek bir adanmışlık da var olmalıdır.
Yaratıcılık ve adanmışlık, farklı alanlar (matematik, sözel beceriler veya görsel beceriler gibi)
için birbirinden düzey açısından farklı olabilir. Pek çok araştırmacı, belirli bir alanda üstün
nitelikler gösteren bireylerin, diğer alanlarda da üstün olmadığını bulgulayan sonuçlar elde etmişlerdir.
Üstün zekâlı çocukların özellikleri üzerine yapılan araştırmalar, gündelik hayatta yaygın
şekilde kabul edilen bazı görüşlerin aksine sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin üstün zekâlı
olmak ile yüksek akademik başarı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Benzeri bir
şekilde, üstün çocuklar, ahlaki ve sosyal akıl yürütme testlerinde akranları gibi bir performans
göstermektedirler. Aynı zamanda, üstün çocukların, üstün olmayanlara oranla daha içe dönük
ve kendilerine yönelik bireyler oldukları, okul etkinliklerine ortalama düzeyde katılım gösterdikleri bulunmuştur.
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Üstün zekâlı bireylerin nasıl eğitileceği oldukça önem verilen bir konu olarak görülmektedir. Bu çocuklar için özel okul ve programlar yoluyla eğitilmeleri gerektiğine yönelik
eğilimler çok sayıda eleştiriye maruz kalmış ve uygulamada sıkıntılar yaşanmıştır. Çünkü daha
önce de belirtildiği gibi, bu çocukların çoğunluğu bazı alanlarda üstün yetenek göstermekle
diğer alanlarda akranları gibi davranmaktadırlar. Ayrıca yapılan bazı araştırmalarda, “üstün”
olarak etiketlenen çocukların, üzerlerinde başarı baskısı hissettikleri, ayrıksı/tuhaf biri olarak
görülmekten rahatsızlık duydukları yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısıyla ayrı eğitilmelerindense diğer çocuklarla birlikte olmalarının olumlu sonuçları olabilmektedir. Ancak bu çocuklar, çeşitli ve değişik alanlara ilgi duyma, aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme gibi bazı
özelliklere sahip olduğundan zenginleştirilmiş çevrelerde bulunmaları daha uygun olmaktadır.
Zekâ geriliği gibi üstün zekâlılığın da neden belirli bireylerde ortaya çıktığını açıklamak
güç görünmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Pek çok araştırmacı, zekânın, muhakeme etme, planlama, sorun çözme, soyut düşünme,
karmaşık fikirleri kavrama, hızlı öğrenme ve deneyimlerden sonuç çıkarma ile birlikte birçok
başka şeyi de içeren genel bir yetenek olduğunu düşünmektedir. Ancak yine de zekânın kesin
ve net bir tanımını yapmak zor görünmektedir. Thurstone, 1930’lu yıllarda, zekânın 7 farklı
bileşenden oluştuğu görünüşünü ortaya atmıştır. Bu bileşenleri uzay/mekân yeteneği; algısal
hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlamıştır. R.
B. Cattell, 1960’lı yıllarda, zekânın nispeten birbirinden bağımsız iki bileşenden oluştuğunu
öne sürmüştür: Billurlaşmış zekâ ve akıcı zekâ. Guilford ise 1970’li yıllarda, klasik zekâ anlayışını eleştirerek çok bileşenli bir zihin yapısı modeli ortaya koymuştur. Sternberg ise geleneksel zekâ anlayışını eleştirmiş zekânın gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gerektiğini savunmuştur. Sternberg’e göre, insan zekâsı, ancak
içinde yaşanılan toplumsal-kültürel bağlam içerisinde anlaşılabilecek bir çeşit uyum yeteneğidir. “Üç aşamalı başarılı zekâ kuramı” zekânın analitik zekâ; yaratıcı zekâ ve pratik zekâ olmak
üzere birbiriyle etkileşen üç alandan oluştuğunu söyler. Gardner, zihinsel becerilerin gelişim
düzeyinin içinde yaşanılan insan topluluğunda, neye ihtiyaç duyulduğu, neyin yararlı olduğu
ve neyin ödüllendirildiğine bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekmiştir. İlk zekâ ölçeği, A.
Binet (1857-1911) ve T. Simone ( 1873-1961) tarafından 1905 yılında Binet-Simon ölçeği
adıyla yayınlanmıştır. Daha sonraki yıllarda pek çok Binet-Simon testi uyarlaması yapılmıştır.
Bunlardan en çok bilinen ve hala kullanılanı Standford Üniversitesinden L. M. Terman tarafından 1926 yılında düzenlenen ve Stanford- Binet zekâ testi adıyla bilinen test olmuştur. Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde hem yetişkin (WAIS) ve hem çocuklar
(WISC) için ayrı ayrı formları üretilen zekâ testleri günümüzde tüm dünyada yaygın olarak
kullanılmaktadır. Zekâ geriliği, çeşitli alanlara yayılmış birçok zihinsel eksiklik ya da yetersizliği ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Sternberg, üstün zekâyı, zekâyı oluşturan
bileşenlerin etkili kullanımı olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle planlama, zihinsel kaynakların uygun kullanımı, yeni bilgi edinme ve etkili iş yürütebilme becerilerinin başarılı olarak
kullanılmasıdır.
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Çalışma Soruları
Galton’un zekâ kavramı hakkında ortaya koyduğu dört temel ilke nedir?
Spearman’a göre genel zekâ ile yetenek arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz?
Guilford’un önceki zekâ tanımlarına getirdiği eleştiri nedir?
Stenberg’in zekâ ve uyum arasında kurduğu bağ nedir?
Gardner zekâ kavramının ölçümü ve değerlendirmesinde toplumu neden vurgulamıştır?
6. İnternet’te gezinirken karşılaştığımız zekâ testlerine güvenmeli miyiz? Niçin ?

1.
2.
3.
4.
5.
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7. PSİKOLOJİDE ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE TESTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Psikolojide veri toplama yolları
7.1.1. Gözlem
7.1.2. Görüşme
7.1.3. Anket / soru listesi
7.1.4. Ölçekler
7.1.5. Psikolojik testler
7.2. Psikolojide ölçme
7.3. Ölçme araçlarının sahip olması gereken özellikler
7.4. Ölçme araçlarından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya geliştirileceği

Psikolojide kullanılan belli başlı
veri toplama yollarını tanımlar.
Psikolojide kullanılan veri toplama yollarına uygun örnekler
verebilir.
Ölçme araçlarının belli başlı psikometrik özelliklerini açıklar.
Psikolojik testleri diğerlerinden
ayıran özellikleri bilir.

Ölçme araçlarının ölçüm düzeyini birbirinden ayırabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Psikolojide veri toplama

•

Gözlem

•

Görüşme

•

Soru Listesi

•

Ölçek

•

Psikolojik Test

•

Ölçme

•

Psikometrik özellik

•

Norm

•

Standardizasyon

•

Geçerlik

•

Güvenirlik
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Giriş
Bir insanın belirli bir özelliğe sahip olup olmadığı veya hangi düzeyde sahip olduğu
nasıl anlaşılabilir? Bir insan hakkında zeki, dışa dönük, hafızası kuvvetli, duygudaş gibi sıfatlar
kullanırken veya “Leyla daha zekidir.” gibi kıyaslamaları ya da “Hakan burada çalışmak için
daha uygun” gibi değerlendirmeler yaparken hangi bilgi edinme yollarına dayanılır?
Gündelik hayatta bu tür değerlendirmeleri yaparken gözlemlerimizden yola çıkılabilir,
başkalarının söylediklerinden yararlanılabilir ya da sezgiler veya duygulara güvenilebilir. Ancak bir araştırma yürütmek veya klinik bir değerlendirme yapmak amacı ortaya çıktığında bu
tür bilgi edinme yollarının yeterli olmayacağı açıktır. Çünkü böyle bir durumda yeterince geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edildiğinden emin olmak zordur.
Şimdiye kadar insanların temel özellikleri hakkında birikmiş bilgilerden, insan davranış
ve düşüncelerinin oluşumunu tanımlayan ilkelerden ve insanların çeşitli yönlerini açıklayan
bazı yaklaşımlardan söz edildi. İncelenen yapı ve özellikler hakkındaki bu bilgilere ve açıklamalara ulaşabilmenin tek yolu öncelikle onları tanımlamak ve daha sonra değerlendirebilmek
için çeşitli usuller geliştirebilmektir. İnsanların sahip oldukları özellikleri değerlendirmek için
çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanır ve böylece insanlar hakkında veri toplamak
gerekir. Bu bölümde insanı incelerken kullanılan veri toplama yollarından, elde edilen bu verilerden ne şekilde sonuç çıkarılabileceğinden ve değerlendirme yaparken elde edilen bu sonuçlardan nasıl yararlanılabileceğinden söz edilecektir.
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7.1. Psikolojide Veri Toplama Yolları
İnsanların (ve diğer canlıların) görünür davranışlarını ve bunlara kaynaklık ettiği varsayılan düşünce süreçlerinin neler olduğunu belirleyebilmek için yapabilek birkaç şey varmış gibi
görünmektedir: Bunlar gözlem, görüşme, anket, ölçek, test ve aletler kullanmak vb. dir.

7.1.1. Gözlem
Gündelik hayatta herkesin yaygın olarak kullandığı bir bilgi edinme yolu olan gözlem,
veri toplama amacıyla kullanılacaksa öncelikle kayıt edilmeli sonra bu kayıtlar incelenen davranış/özelliği miktarı, şiddeti, sıklığı gibi çeşitli ölçütlere göre puanlanarak değerlendirilmelidir.
Kimi durumlarda doğal hâlde gözlem yapılması gerekebilir. Doğal hâlde gözlem ilgilenilen özellikler ya da işlevlerin kendi doğal ortamında nasıl oluşageldiğinin ya da ortaya
çıktığının anlaşılmasını sağlar. Doğal hâlde gözlemde araştırmacı, gözlem yapılmayan durumun aynen korunmasına özen göstererek gözlem yapar. Örneğin küçük çocukların oyun davranışlarını incelemek istediğimizi düşünelim. Bu durumda, çocukların oyun oynadıkları belirli
mekânlara giderek neyin olup bittiğini genel hatlarıyla görmek ve tanımlamak isteriz. Bir çocuk
parkını, bir anaokulunu veya apartman bahçesini gözlem alanı olarak seçer ve izleriz. Böyle bir
gözlemden ancak sürecin seyrini tanımlayan genel bilgiler elde edilebileceği açıktır. Bu esnada
dikkatimizi çeken bazı hususlar olabilir. Örneğin salıncak, kaydırak gibi oyun gereçlerindeki
oyunların daha kısa sürdüğünü ve kova/kürek vb. gereçlerle oynanan oyunların daha uzun
sürdüğünü fark etmiş olalım. Bu durumda bir dahaki gözlemde yalnızca bu iki tür gereçle oynayan çocukların davranışlarını daha sistematik olarak izlemeye başlarız. Sistematik gözlem,
önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da
sisteme göre izlenmesi demektir.
Eğer bu gözlemlerden bir veri olarak yararlanmak isteniyorsa bu durumda neler olup
bittiğinin kaydedilmesi, incelenmek istenen davranışların düzeyine ilişkin birtakım tespitler
yapılması ve bu tespitlerden incelenen özelliğe ilişkin bazı değerlendirmelere ulaşılması gerekir. Gözlemler, işaretleme listeleri kullanılarak ilgili işlevin/davranışın ya da durumun varlığı,
sıklığı, şiddeti, niteliği gibi çeşitli özellikleri açısından puanlanarak değerlendirilir. Örneğin
duygular üzerinde çalışan bir araştırmacı, laboratuvarda, tahrik edici resimler gösterildiğinde
katılımcının yüz ifadelerini gözleyip kaydedebilir. Puanlamada kullanılacak olası yüz ifadeleri
önceden belirlenmiş olduğu için her bir resimde hangi yüz ifadesinin takınıldığı, az mı ya da
çok mu olduğu belirlenebilir. Böyle bir durumda teknolojiden de yararlanılabilir; göz bebeği
çapındaki büyüme ya da yüz kaslarındaki değişmeleri belirlemek için geliştirilmiş bilgisayar
programları katılımcının duygusal tepkilerinin analiz edilmesini sağlayabilir.

7.1.2. Görüşme
Görüşme, araştırılan probleme bağlı olarak hazırlanan sorular çerçevesinde, sözel olarak
ve yüz yüze yürütülen bir bilgi toplama yoludur. Görüşme tekniği, belirli bir konuda daha derinlemesine bilgi edinme olanağı sağlamaktadır. Görüşmeler birey ile veya küçük gruplar ile
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yürütülebilir. Sorulan soruların özelliklerine göre yapılanmış, yarı yapılanmış veya
yapılanmamış olarak tasarlanabilirler. Yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular tam olarak belirlenmiştir, hatta seçeneklerde belirli olduğu durumlarda, araştırmacı onları
işaretlemiş olur. Yarı yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular belirlenmiştir
ancak araştırmacı konuyu deşmek ya da geliştirmek amacıyla yan sorular ekleyebilir.
Yapılanmamış görüşmelerde ana noktalar veya konular bellidir ancak görüşmenin seyri her
katılımcıda farklı gelişebilir. İyi yetişmiş bir görüşmeci, ilgili problem ile ilgili olarak ayrıntılı
ve derinlemesine veri toplayabilir. Fakat görüşmelerin değerlendirilmesi karmaşık ve zordur.
Elbette gözlemlerde olduğu gibi görüşmelerden de birtakım fikirler ve izlenimler edinebiliriz. Ancak bu izlenimlerin bilimsel bir veri olarak kullanılabilmesi mümkün değildir.
Bunu sağlayabilmek için elde edilen bu verilerin birtakım ölçütlere dayalı olarak karşılaştırılabilir bir sistematik hâline dönüştürülmesini sağlamak gerekir. Eğer niceliksel değerlendirme
yapılacaksa, belirli temalar ya da sözcükler gibi birimlerin tekrarlanma sıklığı vb. ölçütler
kullanılarak içerik analizi türü teknikler kullanılabilir. Eğer niteliksel değerlendirme
yapılacaksa bu durumda konuşma analizi, söylem analizi ya da repertuvar analizi gibi teknikler
kullanılmalıdır.

7.1.3. Anket/Soru Listeleri
Anket, bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş bir soru listesidir. Anketlerde bireyler kendileri veya belirli bir konudaki görüşleri hakkında sorulan sorulara yazılı olarak cevap
verirler. Anketler pek çok kişinin görüşünü almanın, büyük grup bir grubun genel eğilimlerini
ya da davranışlarını/alışkanlıklarını tespit etmenin önemli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Örneğin, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kantin ve kafeteryalar hakkındaki görüşlerini,
kullanma sıklığı, ne amaçla kullandıkları, en çok neler satın aldıkları gibi davranışlarını belirlemek istiyorsak anket kullanılması uygun olur. Genellikle anketlerde katılımcının cevaplarken
kendini güvende hissetmesi için isim ya da kimliğe açıkça işaretleyen bir bilgi alınmaz. Anketlerde yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi kimlik bildiren sorular; belirli bir davranışı yapıp
yapmadığını gösteren davranış bildiren sorular; eğilimlerini tanımlayan görüş bildiren sorular;
bir konuda bilgisi olup olmadığını gösteren bilgi düzeyi bildiren sorular kullanılabilir. Bir ankette bu soru türlerinden biri veya birkaçı bulunabilir. Anketlerin değerlendirilmesi genellikle
soruya verilen cevapların seçeneklerine göre frekans ve yüzdeleri hesaplanarak yapılır. Bu
değerlerden yararlanarak sonuçların histogram, bar ya da pasta grafikler gibi görsel şekillerde
ifadesi mümkündür.
Anketlerin geçerlik ve güvenirliği genellikle görünüş ve kapsam geçerliliği incelenmek
üzere uzman kanısı yoluyla belirlenebilir. Psikolojik araştırmalarda anketler nadiren kullanılır.

7.1.4. Ölçekler
Ölçeklerde anketler gibi bireylerin yazılı olarak cevaplamasını gerektiren soru listeleridir. Ancak ölçekler ile anketler birbirinden gerek ölçtüğü şey gerekse ölçüm düzeyi bakımından çok farklı özellikler taşırlar.
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Psikolojde ölçekler, bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne
kadar/ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Dolayısıyla bir
ölçek, belirli bir özelliğe ya da niteliğe (depresyon eğilimi, farklı cinslere yönelik tutumlar gibi)
sahip olma miktarını/düzeyini belirlemek için kullanılan araçlardır. Belirli bir niteliği, miktarını
tespit etmek üzere niceliğe dönüştürme amacını taşır. Ölçeklerden ilgili niteliğin düzeyini bildiren bir puan elde edilir. Bu puan bir kişiyi ilgili özelliğe sahip olması bakımından diğer insanlarla karşılaştırma olanağı verir. Katılımcılar ölçekte belirtilen davranışları ne sıklıkla
yaptıklarını veya ilgili davranışlara ne kadar sahip olduklarını kendi beyanları ile bildirirler. Bu
durum ölçeklerin ölçme tekniği açısından bazı sınırlılıklara sahip olmasını da beraberinde
getirmektedir.
Çok çeşitli psikolojik özellik için çok çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bunların bazıları
araştırma amaçlı geliştirilmiş ve bireysel değerlendirme amacını taşımayan ölçme araçlarıdır.
Örneğin kontrol odağı ölçeği, düşünme ihtiyacı ölçeği, arkadaş-aile sosyal destek algı ölçeği
gibi. Eğer bir ölçek bireysel değerlendirme yapma ve kişi hakkında belirli bir karara varma
amacıyla kullanılacaksa, o zaman bunu sağlayacak norm çalışmalarının yapılmış olması, kesme
noktalarının hesaplanmış olması gibi daha ayrıntılı ölçme koşullarını sağlamış olmalıdır.
Örneğin eğer klinik amaçlı kullanılmak üzere depresyon eğilimi ölçeği kullanılacaksa yardım
ihtiyacı oluşturan düzeyi belirmek için kesme aralıkları önceden tespit edilmiş olmalıdır. Bunu
yapmak için ise aracın geniş gruplara uygulanarak ortalama puan dağılımının görülmesi, tanılı
gruplarla karşılaştırmalar yapılması gibi ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

7.1.5. Psikolojik Testler
Ölçekler bireyin kendini ifadesine dayalı olarak ölçüm alan bir veri toplama yoludur.
Gözlemlerde ise araştırmacı belirli bir ölçüt takımına göre gözlediği özelliğin düzeyine ilişkin
bir değerlendirme yapar. Psikolojik testler, bu açıdan biraz daha farklıdır. Testler, ölçeklerde
olduğu gibi bireylerin beyanına değil ilgili niteliği ortaya çıkartmak üzere hazırlanmış
görevlerdeki performansına dayalıdır. Test verildiğinde belirli bir özelliğin ya da yapının
doğrudan kullanımını gerektiren bir durum oluşturur ve bireyin buradaki açık/aşikâr performansı incelenir.
Bir psikolojik test, belirli bir yapının, bir niteliğin ya da davranışın nesnel ve standart
bir ölçümüdür. Bir testin içeriği, şekli, sırası, sunuluşu standart hale getirilmiş olduğundan uygulama koşulları değişmez. Ancak böylece cevap (puan) farklılıklarının ölçülen nitelikteki
(davranıştaki) bireysel farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedenle testlerin standart
materyalleri ve nasıl uygulanması, puanlanması ve yorumlanması gerektiğini ayrıntılı olarak
anlatan el kitapları vardır.
Bir testte kullanılan görevler standart olduğu gibi test uygulanırken nasıl oturulacağı,
malzemelerin nerede duracağı, hangi sırayla çıkartılacağı, yönergeler ve nasıl söylenecekleri,
nelerin söyleneceği ve söylenmeyeceği, teste nasıl başlanacağı ve nasıl sonlandırılacağı gibi
sayısız ayrıntı önceden belirlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Çünkü ancak böyle olduğu zaman
bireyler arasındaki puan farklılığının onların kişisel nitelik farkından kaynaklandığından emin
olunabilir. Benzeri durum verilen cevapların değerlendirilmesi, puanlanması ve ortaya çıkan
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dağılımın yorumlanması için de geçerlidir. Bu nedenle pek çok psikolojik testin uygulanabilmesi için o alanda eğitim almak ve tecrübe kazanmak gerekir.
Psikolojik testler, çok çeşitli şekillerde sınıflanabilmektedir. Örneğin uygulama
koşullarına göre testler grup testleri ve bireysel testler olarak ikiye ayrılır. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere grup testleri belirli bir grup insana toplu olarak uygulanabilen testlerdir. Bireysel testlerde ise bir oturumda yalnızca bir kişi teste alınabilir. Özellikle bilişsel işlevleri değerlendiren testlerin hemen hepsi bireysel olarak uygulanmaktadır.
Testler dayandıkları ölçme felsefesi ya da mantığına göre de sınıflandırılabilirler. Bir
testin ölçme felsefesi, testin nasıl bir yaklaşımla kavramlaştırıldığı, geliştirildiği, uygulandığı
ve değerlendirildiğini belirler. Yaklaşım nesnel (psikometrik) ya da öznel (projektif) olabilir.
Buna göre testler, psikometrik ya da projektif olarak sınıflandırılır. Projektif testlerin mantığı,
bireylerin belirsiz ya da yarı belirli uyaranlar (örneğin neler olduğu tam belli olmayan resimler
ya da yarım bırakılmış küçük öyküler) ile karşılaştıkları zaman iç dünyalarındaki baskın temaları, duyguları veya bilinç dışı düşüncelerini yansıtacaklarıdır.

7.2. Psikolojide Ölçme
Şimdiye kadar insanların belirli özellik/niteliklerini incelemek ve onlar hakkında veri
toplamak için kullanılan belli başlı yollardan söz edildi. Hangi yol tercih edilirse edilsin, toplanan bu bilgileri tanımlarken “veri” teriminin kullanıldığına dikkat edilmiş olmalıdır. Bilimsel
bilgi üretmenin anlamını hatırlayınız. Sınanabilir, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşmak için üzerinde çalışılan yapı, işlev ya da özelliklerin incelenebilir araştırma değişkenleri hâlinde tanımlanması ve böylece niceliğe dönüştürülmesi gerekmektedir (Araştırma
Yöntemleri bölümündeki örneğe tekrar göz atılabilir.).
Kişi, nesne ve olayların sahip oldukları vasıflara, belirli kurallar içerisinde sayı tayin
etme işlemine ölçme deniliyor. İnsana ait ve oldukça karmaşık gözüken özelliklerin “basit”
sayılara dönüşmesinin olanaksız hatta saçma olduğu düşünülebilir. Ama bir de şu düşünülmelidir. Bütün bir yıl derslere devam edilip yeni bilgi ve beceriler ediniliyor. Sonunda bu bilgi ve
becerilere ne düzeyde sahip olunduğunun belirlenmesi için öğrenciler çeşitli sınama durumlarına (sınav) tabi tutuluyor. Yabancı bir dil ile ilgili bilgi ve becerilerin yoklandığı sınavlar da
düşünülebilir. Her iki durumda da sahip olunan nitelikler, nota/puana/sayıya yani niceliğe dönüştürülmekte; bir diğer ifade ile ölçülmektedir. Sınavlarda sorulan soruların edinilmesi beklenen becerileri doğru ölçmediği düşünülebilir. Ancak, bir sınav sistematiği ilgili tüm bilgi ve
becerileri etkili bir şekilde değerlendirebilmek için tasarlanmakta ve sürekli geliştirilmektedir
(Örneğin yakın zamanda TOEFL testine konuşma bölümü de eklenmiştir). Psikolojinin yaptığı
şey de bundan ibarettir. İnsani özelliklerin ölçülmesi, çok çeşitli açılardan son derece titiz çalışmayı, çok boyutlu düşünmeyi ve şimdiye kadar birikmiş bilgiler ışığında ayrıntılı değerlendirmeler yapmayı gerektirmektedir. Bazı özelliklerin ölçme-değerlendirme yolları iyi çalışılmış
ve hemen hemen oturmuştur. Bu durum ilgili işlevin/özelliğin yapısının iyi bilinmesi ile de
alakalıdır. Bazı özelliklerin ölçme-değerlendirilmesi tatminkâr olmayabilir. Bu durumda, konu
üzerinde yürütülecek çalışmalar ile biriken bilgiler ışığında daha uygun, geçerli ve güvenilir
araçların geliştirilmesi beklenir.
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Ölçmenin kişi, nesne ve olayların sahip oldukları vasıflara, vasfın (özelliğin) miktarını
belirlemek üzere belirli kurallara göre sayı tayin etme işlemi olduğundan söz edilmişti. Ölçme
işini ölçme araçları vasıtasıyla yapılır. Bir ölçme aracı, nesne veya olayların belirli bir özelliğine sayı tayin etmek için hazırlanmış ve belirli kurallara göre düzenlenmiş basamaklar dizisidir. Ölçmeyi sübjektiflikten arındırmak, daha kesin değerlendirme yapmak için standart ölçeklere ihtiyaç vardır.
Ölçme araçları, ölçme düzeyine göre sınıflandırma yapmak, sıralama yapmak, eşit aralıklarla sıralamak ve oranlı olarak sıralamak şeklinde farklı duyarlılık derecelerine sahip olabilirler.
Sınıflandırıcı (nominal) ölçümler, niteliğe ilişkin farklılıklara göre sınıflama işlemidir.
Önceden belirlenen kategorilere göre sınıflandırma yapılır (esmerler, sarışınlar, kumrallar; kadın, erkek; meslekler gibi). Kategoriler birbirinden bağımsız (net bir şekilde ayrılabilir), olası
tüm verileri kapsayıcı, problemle ilişkili ve homojen olmalıdır. Sınıflandırıcı ölçümler, sahip
olunan özelliğin miktarı hakkında bilgi vermez. Örneğin elinizde bir grup rengârenk boncuk
olduğunu ve ana renk kategorilerine göre sınıflamanız gerektiğini düşünün. Mavinin bütün tonlarını aynı ve tek maviye kutuya, kırmızının bütün tonlarını kırmızı kutuya koyarsınız. Kaç tane
mavi boncuk olduğunu bilebilirsiniz ama maviler arasında bir ton farkı olup olmadığını (her
birinin ne kadar mavi olduğunu) bilemezsiniz.
Sıralayıcı/sıralı (ordinal) ölçümler ise nesne ya da olayları belli bir boyut üzerinde sınıflayıp bu sınıfların derecelendirmesini yapabilirler. Bir diğer ifadeyle, sınıflandırıcı ölçeklerin sağladığı bilgiye yön ve büyüklük bilgisini eklerler. Sahip olunan özellikler bir boyut üzerinde sıralanmış olur. Bu ölçekler sayıların sıralanabilirlik özelliğini temsil eden düzeydedirler.
Örneğin Likert tipi değerlendirme kullanılan ölçekler sıralama düzeyindedir. Fakat iki nokta
arasındaki mesafenin miktarı hakkında niceliksel bilgi vermez. S. Bulduk’un örneğiyle, apartman numaraları, bize apartmanların hangi sırada olduğunu, hangisinin önce, hangisinin sonra
olduğu hakkında bilgi verir. Ancak 5 numara ile 7 numara arasındaki mesafe ile 7 ile 9 arasındaki mesafe eşit olmak zorunda değildir, ilk ikisi bitişikken, sonraki bina ile araya sokak, park,
boş arsa vb. girmiş olabilir ve birbirinden uzak olabilirler. Dolayısıyla bir özelliğin düzeylerini
sıraya dizmek her bir puanın arasındaki mesafenin bilgisini vermez.
Aralıklı/eşit aralıklı (interval) ölçümler, bu sorunu ortadan kaldırır. Eşit aralıklı ölçüm
düzeyinde, ölçümü yapılacak olay veya nesneler birimleri sıralanmış ve aralarındaki mesafe
eşit olarak bölünmüş bir ölçeğe göre değerlendirilir. Bir diğer ifadeyle nesne ve olayları sıralamak mümkün olduğu gibi dereceler arası aralıklarda eşittir. Böylece özelliğin miktarı hakkında
bilgi sahibi olabiliriz ve mukayese edebiliriz. Ancak eşit aralıklı ölçeklerde sıfır noktası mutlak
değildir, karara bağlıdır. Çünkü doğası gereği ilgili özelliğin mutlak yokluğundan söz edilemez.
Örneğin takvim, saat, termometre bu tür ölçme araçlarıdır. Dolayısıyla sıcaklık, zaman, zekâ,
yetenek, kişilik, akademik başarı gibi özelliklerin ölçümleri ancak eşit aralıklı ölçeklerle yapılabilir. Bu ölçekler sayıların sıralanabilirlik ve toplanabilirlik özelliğini temsil eden düzeydedirler.

113

Oranlı (ratio) ölçekler ise değerlendirilen özelliğin mutlak bir sıfır noktası yani özelliğin
yokluk hali vardır, mesafe, yaş, ağırlık, ses/ışık yoğunluğu, süre gibi. Böylece ölçme aracı üzerinde yer alan iki noktanın birbirine oranı önceden bilinebilir. Bu yüzden bu ölçme düzeyi iki
katı; beş katı gibi mukayeselere olanak sağlar. Bu ölçekler sayıların bütün özelliklerini temsil
eden düzeydedir.
Görülebileceği üzere ölçüm düzeyleri sınıflandırmadan oranlıya doğru ilerledikçe elde
edilen bilgi daha ayrıntılı ve daha temiz olmaktadır. Aynı zamanda ölçüm düzeyleri yukarıya
doğru çıktıkça sayıların özelliklerinden daha fazla yararlanabildiğimiz için daha karmaşık istatistik teknikler kullanarak sonuç çıkarabilmemiz mümkün olur. Bu yüzden araştırma değişkenlerimiz üzerinde çalışırken mümkün olduğunca yukarı ölçüm düzeyleriyle ele alınabilecek şekilde tanımlamaya (operasyonelleştirmeye) çaba sarf ederiz.
Bir değişkeni incelemek üzere ele almanın her biri farklı düzeylerde çeşitli yolları olabilir. Örneğin, bir ambalaj firması için karışık olarak gelen kutuların içinden bozuk/hatalı olanları hızlıca ayırt etmek gibi bir görevi nitelikli şekilde yapabilecek elemanlar seçilmesi gerektiğini düşünün. Göreve talip olan 500 kişi vardır ve 10 kişinin seçilmesi yeterli olacaktır. Firma,
bir psikoloji bölümünden uygun bir seçme prosedürü geliştirmesini istemiştir. Araştırmacılar,
öncelikle değerlendirilmesi istenen becerinin “tam olarak ne olduğunu”, “hangi özellik ya da
yapının kullanımını gerektirdiğini” tanımlamalıdırlar. Diyelim ki bu örnekte dikkat ya da dikkatini yoğunlaştırma gibi bir işlev belirlenmiş olsun. Dikkat/dikkat yoğunlaştırmayı değerlendirip seçme yapmak üzere bir ölçme aracı/bir görev geliştirilmesi ve veri toplanması gerekmektedir. Neler yapılabilir? Bir anket geliştirilebilmesi düşünülebilir; dikkatinizi toplamakta güçlük
çeker misiniz, insanlar sizi dikkatli bulur mu gibi sorular sorulabilir; evet-hayır ya da çok-az
gibi cevaplar alınabilir. Bu sınıflama düzeyinde bir ölçme olur ve böyle bir seçim koşulunda
güvenilir bir yol olmadığı açıktır.
Bunun yerine, bir ölçek geliştirmek düşünülebilir; gündelik davranışlarda dikkatli olanlarla olmayanları hangi davranışlarından anlaşılabileceğini düşünerek sorular hazırlanır; “Eşim
saçlarını boyadığında/yaptırdığında hemen fark ederim, evde bir eşyanın yeri değişmişse hemen anlarım.” vb. Bu durumda bireylere bir dizi davranışı yapma sıklıkları sorulmakta ve sıklık
derecesine göre bir puan elde edilmektedir. Eğer norm çalışması yapılmamışsa, yalnızca o grup
içindeki en dikkatli bireyleri ayırt edebiliriz. Çünkü bu ölçüm sıralama düzeyindedir.
Daha nitelikli bir ölçme yapmak isteniyorsa bir test ya da bir görev üzerinde çalışılabilir.
Örneğin, 500 kelimelik bir metin verir ve “a” harflerini işaretlemeleri veya bir ekrandan yansıtılan görüntülerde “üçgen” gördükleri zaman bir butona basmaları istenebilir. Bu durumda eğer
görevleri doğru şekilde tamamlama süreleri tespit edilirse oranlı bir ölçüm yapılmış olur. Çünkü
sürenin mutlak bir sıfır noktası, yokluk hâli vardır, süre başlatılır. Ama aynı görevde doğru
tamamlanan her madde için bir puan verilirse eşit aralıklı ölçüm yapılmış olur.
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7.3. Ölçme Araçlarının Sahip Olması Gereken Özellikler
Eğer doğru sonuçlar veren bir ölçme aracı kullanmak istiyorsak bu durumda öncelikle
aracın psikometrik özelliklerini inceleyerek karar verilmesi gerekir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken bir husus, ilgili ölçme aracı çalışmak istenen yaş grubuna uygun (o yaş için kullanılabilir) olduğunun gösterilmiş olması gerekir.
Günümüzde pek çok ölçme aracına web ortamlarında kolayca ulaşılmaktadır. Bunların
hangisi bilimsel amaçlarla kullanılabilir ve yeterli niteliğe sahiptir? İşte bu kararı verebilmek
için, ölçme aracının psikometrik özelliklerine ulaşmak gerekmektedir. Bunun en uygun yolu
ise aracın bilimsel camiaya tanıtıldığı makaleye ulaşılmasıdır. Eğer yazarı belli değilse ve/veya
tanıtıldığı makaleye ulaşılamıyorsa o zaman bu araç kullanılmamalıdır. Eğer ölçme aracı yurt
dışı kökenli ise bu durumda ülkemiz için uyarlanmış ve standardize edilmiş olup olmadığını
araştırmak ve ilgili makaleye ulaşarak ülkemize uyarlanmış hâlinin psikometrik özelliklerini
incelemek gerekir.
Bir ölçme aracının psikometrik özellikleri öğrenmek istendiğinde geçerlik, güvenirlik,
standardizasyon ve norm değerlerini incelemek gerekir. Şimdi bunların neler olduğuna bakalım.
Bir ölçme aracının en önemli özelliklerinden biri standardizasyondur. Standardizasyon,
ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eder.
Ölçme aracının/testin materyalinin, uygulama koşullarının, yönergelerinin vb. açıkça belirlenmesi; bütün işlemlerin her uygulama için nesnel ve aynı (değişmez) olması anlamına gelir.
Öner’in ifadesiyle,
Uygulamacılar değişir, testi alan bireyler değişir ancak test işlemleri değişmezliğini
korur. İşte standardizasyon budur.
Dolayısıyla kendi düşüncemize ya da amacımıza göre bir ölçme aracının/testin bazı yerlerini değiştirmek söz konusu olamaz. Çünkü bu durumda ölçme aracının standardizasyonunu
bozmuş ve elde ettiğimiz sonuçların karşılaştırılamaz hâle gelmesine neden oluruz.

7.4. Ölçme Araçlarından Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi
Bir ölçme aracından belirli bir puan alındığında bu ne anlama gelmektedir? Eğer elde
edilen puan, bir birey hakkında bir karar vermek, örneğin yaşıtlarına göre nerede olduğunu
görmek için kullanılacaksa o zaman yaşdaşlarının ortalama puanlarının ne kadar olduğunun
bilinmesi gerekir. Normlar bu konuda bilgi veren değerlerdir. Bireyin testten aldığı ham puan,
örneklemden elde edilmiş olan normlara göre değerlendirilerek, bireyin norm grubu içindeki
yerine göre bir anlam kazanır.
Bir ölçme aracı için çeşitli düzeylerde norm değerler oluşturulabilir. Örneğin yaş-sınıf
normları, belirli bir takvim yaşı/sınıftaki bireylerin ilgili testten aldıkları ortalama puanların
belirlenmesi ile oluşturulur. İlgili yaş/sınıftaki ortalama bireyden beklenen puan, bu ortalama
düzeyindedir.
115

Ulusal-yerel normlar hazırlanırken ülke, coğrafi bölge, şehir grupları için benzeri şekilde oluşturulur. Cinsiyete bağlı norm değerler de hesaplanabilir.
Bir diğer norm değer hesaplama yolu, yüzdelik normlar yani yüzdelik sıra puanlarıdır.
Yüzdelik değerler, belirli bir puanın ham puan dağılımında, yüzde kaçının o puanın altına düştüğünü ifade eder. Yüzdelik puan bireyin norm grubundaki yerini göreceli olarak belirler. Örneğin birey puanı 43 ise ve norm grubun %59’u, 43 puan almışsa; bireyin yüzdelik sıra puanı
59’dur. Grubun %58’inden yüksek, %41’inden düşük bir noktadadır. %59’luk dilimdedir.
Kimi durumlarda, özellikle testlerde ham puan, bireylerin karşılaştırılabilirliğini ya da
mesela yaştan bağımsız olarak becerinin düzeyini gösterebilmek için dönüştürülmüş puanlar
hesaplamak gerekir. Bir diğer ifadeyle, ham puan bu yere göre bir standart puana (z yada t puanı
gibi) dönüştürülür. Böylece, bireyin norm grubunun ham puan dağılımındaki yeri ortalama ve
standart sapmasına göre belirlenmiş olur.
Normlar, mutlak ve kalıcı değerler değillerdir. Zaman ve mekâna göre değişkenlik gösterirler. Dolayısıyla ölçme araçlarının/testlerin norm değerlerinin belirli aralıklarla yenilenmesi
gerekir. Bu yüzden özellikle bireysel karar verme amacıyla kullanılacaksa ölçme aracı/testlerin
yeterli ve güncel normlarının olup olmadığının mutlaka bilinmesi gerekir Araştırmalarda genellikle ham puanlar kullanıldığı için böyle bir zorunluluk yoktur.
Aslında ölçme araçlarının iki önemli psikometrik niteliği daha vardır; geçerlik ve güvenirlik. Her ölçme aracı, belirli bir özelliği ölçmek üzere tasarlanmıştır. Biz bir ölçüm yaptığımızda yalnızca amaçladığımız özelliği ölçmeyi ve bunu tutarlı bir şekilde yapabilmeyi isteriz.
Geçerlik, bir aracın ölçmeyi amaçladığı özelliği ne kadar isabetle ölçtüğünün bir göstergesidir. Bir diğer ifadeyle geçerlik, bir ölçme aracının ya da bir ölçüm yolunun ölçülmek
istenen özelliği gerçekten ölçmesi, başka özellikleri ise ölçmemesidir. Buna nasıl karar verilebilir? Bir ölçme aracının geçerliliği, aracın yapısal özellikleri incelenerek ve/veya bir dış ölçüt
ile karşılaştırılarak belirlenebilir. Yapı geçerliliği, bir ölçeğin kuramsal bir psikolojik yapı veya
vasfı ölçme derecesidir. Hazırlanan araç ilgili “yapıyı” gerçekten ölçmekte midir? Bu soruya
cevap verebilmek için ilk yol yüzeysel geçerlilik incelemesidir. Yüzeysel geçerlilik, ölçme aracını oluşturan maddelerin ölçülmesi istenen şeyi ölçüp ölçmediğine muhakeme yoluyla karar
verilmesidir. Kapsam/içerik geçerliliği ise maddelerin, ölçülmek istenilen davranış (nitelik) alanını yeterli düzeyde kapsayıp kapsamadığının incelenmesidir. Zekâ, kişilik, depresyon eğilimi,
yaratıcılık gibi yapılar ya da işlevler incelenirken belirli bir teorinin tanımladığı yapıların tamamını temsil edip etmediğine göre karar verilir. Yüzeysel ve kapsam geçerliliği için genellikle
konu uzmanlarından oluşmuş bağımsız jüriler oluşturularak değerlendirmeler yapılır.
Ölçüt bağıntılı geçerlilik ise, deneysel verilere dayanır. Ölçek puanları bir dış ölçütle
karşılaştırılır, aralarındaki korelasyon değeri incelenir. Bunu yapabilmenin iki yolu vardır; aynı
alanda mevcut bir diğer ölçme aracı, dış ölçüt olarak alınır. Ölçek geliştirme çalışmaları esnasında bu ölçme aracı da aynı gruba uygulanır. Eğer test/araç geçerliyse, aynı gruba uygulanan
bu iki test sonucunun yüksek korelasyon göstermesi gerekir. Buna eş zamanlı geçerlilik denir.
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Bir diğer yol, prediktif (yordama) geçerliliğinin hesaplanmasıdır. Aracın ölçtüğü davranışla ilgili olarak, bu davranışın gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini kestirebilme gücü incelenir.
Güvenilirlik ölçümlerin hassas olup olmadığı ile ilgili bir kavramdır. Aynı şartlarda,
aynı yollarla yapılan ölçümlerin farklı zamanlarda aynı sonuçları vermesini bekleriz. Bir ölçme
aracı güvenilir olabilir. Ancak bu durum geçerli olacağı anlamına gelmez. Şöyle düşününüz,
hafızayı ölçmek üzere düğme ilikleme becerisini değerlendiren bir test geliştirilmiş olsun. Bu
araç güvenilir bir şekilde, tutarlı ve doğru olarak düğme ilikleme beceresini ölçebilir ancak
geçerli bir ölçüm değildir çünkü hafıza ile düğme iliklemenin yapısal olarak bir bağlantısı yoktur.
Ölçme araçlarının güvenilirliğini incelemek için en sık kullanılan yollar, tekrarlama güvenirliği ve iç tutarlık güvenirliklerinin hesaplanmasıdır. Tekrarlama güvenilirliği (test – tekrar
test), aynı ölçme aracının, aynı gruba, belirli bir zaman aralığından sonra yeniden uygulanması
yoluyla hesaplanır. İki puan dizisinin korelasyonu ölçme aracının güvenilirliğini belirler. İç tutarlılık güvenilirliği ise, ölçeğin içerdiği her bir maddenin birbiriyle korelasyonuna dayalı olarak hesaplanır. Cevaplar iki seçenekliyse kr-20, daha fazla seçenekli ise cronbach alfa formülleri kullanılır.
Bir ölçme aracının sayılan psikometrik niteliklerini inceleyerek aracın standardizasyon
çalışmasının yapılmış olup olmadığını; geçerlik, güvenirlik katsayılarının yeterli düzeyde olup
olmadığın ve gerek varsa normlarının hazırlanmış olup olmadığını öğrenir ve bu değerlere göre
kullanıma uygun olup olmadığına karar verebiliriz.

117

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İnsanların sahip oldukları özellikleri değerlendirmek için çeşitli ölçme ve değerlendirme
araçları kullanılır ve böylece insanlar hakkında veri toplanır. Gündelik hayatta yaygın olarak
kullanılan bir bilgi edinme yolu olan gözlem, eğer veri toplama amacıyla kullanılacaksa öncelikle kaydedilmesi ve daha sonra bu kayıtların incelenen davranış/özelliği miktarı, şiddeti,
sıklığı gibi çeşitli ölçütlere göre puanlayarak değerlendirilmesi gerekir. Doğal hâlde gözlem
ilgilenilen özellikler ya da işlevlerin kendi doğal ortamında nasıl oluşageldiğinin ya da ortaya
çıktığının anlaşılmasını sağlar. Sistematik gözlem ise önceden seçilip belirlenmiş belirli bir
davranış, işlev ya da durumun belirli bir plana ya da sisteme göre izlenmesi demektir. Görüşme,
araştırılan probleme bağlı olarak hazırlanan sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze
yürütülen bir bilgi toplama yoludur. Sorulan soruların özelliklerine göre yapılanmış, yarı
yapılanmış veya yapılanmamış olarak tasarlanabilir. Anket, bir araştırmanın amacına uygun
düzenlenmiş bir soru listesidir. Anketlerde bireyler kendileri veya belirli bir konudaki görüşleri
hakkında sorulan soruları yazılı olarak cevaplarlar. Psikolojde ölçekler, bir bireyde belirli bir
özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne kadar/ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Dolayısıyla bir ölçek, belirli bir özelliğe ya da niteliğe sahip
olma miktarını/düzeyini belirlemek için kullanılan araçlardır. Testler ise ölçeklerde olduğu gibi
bireylerin beyanına dayalı değil ilgili niteliği ortaya çıkartmak üzere hazırlanmış görevlerdeki
performansına dayalıdırlar. Kişi, nesne ve olayların sahip oldukları vasıflara, belirli kurallar
içerisinde sayı tayin etme işlemine ölçme denir. Ölçme işi ölçme araçları vasıtasıyla yapılır. Bir
ölçme aracı, nesne veya olayların belirli bir özelliğine sayı tayin etmek için hazırlanmış ve
belirli kurallara göre düzenlenmiş basamaklar dizisidir. Ölçmeyi sübjektiflikten arındırmak,
daha kesin değerlendirme yapmak için standart ölçeklere ihtiyaç duyulur. Bir ölçme aracının
en önemli özelliklerinden biri standardizasyondur. Standardizasyon, ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eder. Bireyin bir testten
aldığı ham puan, örneklemden elde edilmiş olan normlara göre değerlendirilerek bireyin norm
grubu içindeki yerine göre bir anlam kazanır. Geçerlik, bir aracın ölçmeyi amaçladığı özelliği
ne kadar isabetle ölçtüğünün bir göstergesidir. Güvenilirlik ise ölçümlerin hassas olup olmadığı
ile ilgili bir kavramdır.
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Çalışma Soruları
1Gündelik hayattaki gözlemlerle bilimsel amaçla yapılan gözlemler arasında ne
gibi farklılıklar ve benzerlikler vardır?
2Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir?
3-

Anket nedir ve genellikle hangi amaçla kullanılır?

4-

Ölçek ve anket arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.

5-

Psikolojik test nedir ve test puanı ne anlama gelir?

6-

Aralıklı ve sıralı ölçümler arasındaki bilgi farkı nedir?

7-

Bir ölçme aracının güvenilirliği ne demektir ve nasıl sınanabilir?
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8. İNSANIN YAŞAM BOYU GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gelişimi nasıl tanımlıyoruz?
8.2. Gelişim sürecinin incelenmesi nasıl mümkün olmaktadır?
8.3. Yaşamın ve canlılığın temelleri
8.31. Yolculuk var yarına
8.3.2. Yenidoğan
8.4. Yaşam boyu fiziksel gelişim
8.4.1. Yaşam boyu fiziksel ve bedensel değişmeler
8.4.2. Duyular ve algının gelişimi
8.4.3. Duyular arası algılama ve algı-hareket bütünleştirmesi
8.5 Bilişsel gelişme
8.5.1. Jean Piaget (1896-1980) ve bilişsel gelişme kuramı
8.5.2. Lev Semyonoviç Vigotsky (1886-1934)
8.5.3. Yaşam boyu bilişsel işlevlerdeki değişimler
8.6. Sosyal gelişme
8.6.1. E. Erikson (1902-1994) ve psikososyal gelişim kuramı
8.6.2. Sosyalleşme süreci
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelişimin tanımını yapar.
Gelişimsel süreçlerin temel ilkelerini açıklar.
Gelişimsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan desenleri açıklar.

Doğum öncesi gelişimi ana hatlarıyla açıklar.
Bedensel büyüme sürecindeki
genel eğilimi tanımlar.
Hareket
gelişiminin
özelliklerini tanımlar.

temel

Duyu ve algı gelişiminin temel
özellerini bilir.
Bilişsel gelişimin tanımını yapar.

Piaget’nin bilissel gelişme kuramını ana hatlarıyla özetler.
Piaget’nin bilginin nasıl
edinildiğini açıklayan temel
kavramlarını açıklar.
Piaget’nin bilişsel gelişim evrelerinin her birini tanımlar.
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Vigotsky’nin bilişsel gelişime
bakış açısını açıklar.
Vigostky’e göre gelişimin
kaynağını açıklar.
Yaşam boyu bilişsel işlevlerdeki
belli başlı değişimleri açıklar.

Sosyal gelişmenin tanımını
yapar.
Erikson’un Psikososyal Gelişim
Kuramı’nı açıklar.
Erikson’un Psikososyal
gelişim evrelerinin her birini
tanımlar.
Sosyalleşme kavramını tanımlar.

Bowlby’nin Bağlanma Kuramı’nı
açıklar.
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Anahtar Kavramlar
•

Gelişim

•

Gelişim sürecindeki etmenler

•

Boylamsal ve kesitsel desen

•

Bedensel büyüme

•

Hareket gelişimi

•

Duyu gelişimi

•

Duyu-hareket bütünleşmesi

•

Bilişsel gelişme

•

Özümleme

•

Uyumsama

•

Piaget’nin bilişsel gelişme evreleri

•

Yakınsak gelişim alanı

•

Yapı iskelesi

•

Sosyal gelişme

•

Erikson’un psikososyal gelişme evreleri

•

Sosyalleşme

•

Bağlanma
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Giriş
Dört kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı düşünün. Dede/anneanne; anne/baba;
onların genç ve yetişkin çocukları ve onların ergen veya küçük çocukları ya da bebekleri. Bu
hoş görüntü, insanların yaşamları boyunca geçirdikleri değişimleri ortaya koyduğu gibi bir yandan da bir insanın zaman çizgisi boyunca geçtiği farklı dönemleri bir arada göstermektedir.
İnsanlar (ve hatta hayvanlar da) bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan gelişip değişirler.
Bu değişimler bir zaman çizgisi üzerinde gerçekleşir. Her birey/canlı, kendi başlangıcından
ölümüne kadar uzanan bir yaşam hattında, kalıtımla devraldığı eğilimler ile çevresel etmenlerin
karşılıklı etkileşimi yoluyla farklılaşarak ilerlemektedir.
İnsanların yaşamları boyunca geçirdiği bu değişimler, insanın gelişim süreci dediğimiz
akışı oluşturur. Geçen zaman, gündelik hayatta bize bu değişimlerin en önemli nedeni olarak
gözükse bile aslında yaşın artması hiçbir şeyin nedeni veya açıklaması değildir. Gelişim süreci
incelenirken hem bireylerin zaman içinde geçirdikleri bu değişimleri betimlemek hem de bunların neden ve nasıl olduğunu açıklamak gerekir.
Bu bölümde, insan gelişimine ilişkin temel kavramları gözden geçirdikten sonra fiziksel, duyusal, bilişsel ve sosyal gelişim alanlarındaki değişmeler incelenecektir.
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8.1. Gelişimi Nedir?
Gelişim, döllenmeden ölüme kadar tüm yaşam boyunca devam eden bir değişim süreci
olarak tanımlanmaktadır.
Az önceki büyük aile fotoğrafını yeniden hayal ediniz. Bu fotoğrafta, gelişimsel sürecin
zaman hattı üzerindeki farklı dönemlerinin de takip edillebildiğinden söz edilmişti. Her ne kadar yaş/zaman gelişimin nedenlerini açıklayabilecek bir etmen olmasa bile insan yaşamının
ayırt edilebilir dönemleri vardır. Bu dönemler doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta
çocukluk, ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik, ileri yetişkinlik (yaşlılık ) ve ölüm olarak
tanımlanır ve incelenir.
Bu dönemlerin bazılarının oldukça aşikâr biyolojik karşılıkları vardır. Örneğin doğum
öncesi dönem, doğum ile sona erer; ergenlik dönemi, hormonal değişimlerin başlaması ile ortaya çıkar. Ancak bazıları kültürel/sosyal etmenlere de bağlıdır, yetişkinliğin başlaması ve alt
dönemleri gibi. Dolayısıyla bir gelişimsel dönemin ne zaman başlayıp bittiği veya bir işlevin
açığa çıkmasının (yürüme gibi) tam olarak ne zaman olacağının net yaş karşılıklarını belirlemek
doğru bir anlayış değildir. Çünkü her birey aynı zamanda kendi tarihsel, biyolojik, çevresel
geçmişi üzerinden değişir, gelişir. Ayrıca gelişimsel bir özellik çoğu zaman aniden ortaya çıkmış gibi görünse de yavaş yavaş oluşan bazı küçük değişimlerin bir sonucu da olabilir. Bu
yüzden eğer somut ya da açık bir biyolojik değişim yoksa her dönem/işlev için esnek ve geniş
bir yaş aralığı düşünmek gereklidir.
Gündelik gözlemlerden çocukların belirli yaşlarda belirli özelliklerinin sırayla geliştiği
(1 yaşta hareketler gelişir, 2 yaşta dil gelişir gibi) bir düşünceye kapılınabilir ancak gelişimsel
süreçler her zaman eşgüdümlü ve birlikte ilerler. Belirli zamanlarda belirli işlevlerde bir sıçrama gözlemlenebilir ama bu durum yalnızca “0” işlevin geliştiği, diğerlerinin ise durduğu anlamına gelmez.
Bir bireyin gelişim sürecini anlamaya çalışırken o yaşamdaki kayıp ve kazançların birbirleriyle olan etkileşiminin dinamiğini gözden kaçırmamak gereklidir. Gelişimsel süreçler,
çevre-kalıtım ve kayıp-kazanç etkileşimine bağlı olarak veya onlara göre biçim değiştirebilen
ya da plastik bir yapıya sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken, bireylerin farklı kayıp-kazançlara farklı şekillerde uyum sağlayabilmeleridir. İnsanlar, bireysel yaşam koşullarına bağlı
olarak farklı yollardan geçerek ilerleyebilirler. Ancak bu durum, onların, yaşam hatlarında benzer noktalarda bulunmalarına engel olmaz.
İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bazı temel etki kaynakları vardır. Normatif ve
yaşa bağlı olan etkiler, aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel
etmenlerdir. Örneğin, menopoz veya ergenlikteki hormonal değişimler gibi biyolojik veya
okula başlama yaşı, emeklilik yaşı gibi sosyo-kültürel ve çevresel etkiler. Aynı zamanda, normatif ve tarihe bağlı etkiler de vardır. Bu etkiler belirli bir tarihsel zaman aralığında yaşamakta olan her yaştan tüm bireylerin gelişimsel özelliklerini etkiler. Ekonomik değişim dönemleri, savaşlar, bilgisayar devrimi, büyük politik değişimler, salgın hastalıklar gibi. Bir diğer
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önemli etki kaynağı, normatif olmayan yaşam olaylarıdır. Bunlar, bir bireyin yaşamını etkileyen temel/asli olayları içerir. Küçük yaşta ebeveyn kaybı, ergenlikte hamilelik, bir kaza ya da
felaket yaşama gibi veya piyango/yarışma kazanma gibi. Ancak ister olumlu isterse olumsuz
olsun, bu gibi olayların etkileri her bireyde görülmeyebileceği gibi her bireyi de aynı şekilde
etkilemez. Normatif olmayan yaşam olaylarının rolünü anlamak, bireyin bunlara nasıl uyum
sağladığının incelenmesi ile ilgilidir. Kimi durumlarda olumlu gözüken olaylar (piyango kazanma) olumsuz sonuçlara veya olumsuz gözüken olaylar (bir yakının kaybı) olumlu sonuçlara
dönüşebilir. Bu noktada gelişimin bir kayıp-kazanç etkileşimi olduğunu ve biçim değiştirebilir
olduğunu yeniden hatırlamalıyız.

8.2. Gelişim Sürecinin İncelenmesi Nasıl Mümkün Olmaktadır?
Gelişim süreci yaş denilen zaman hattı üzerindeki değişimlerin incelenmesi olarak ele
alındığına göre değişen bir şeyin nasıl değişmekte olduğunu anlamanın yolu ne olabilir? Bu
sorun, gelişim psikolojisinde kullanılan bazı yöntemsel düzenlemelerle çözümlenmeye
çalışılmaktadır.
Bu konuyu bir örnekle açıklayayım. Çocuklar kalem tutabildikleri andan itibaren bir
şeyler çizebilirler. Bu çizimler giderek karmaşıklaşır ve zaman içinde gerçek nesneye benzeyen
bir hâl alır. Diyelim ki çocukların insan resmi çizimlerindeki bu değişimin yaşlar boyunca nasıl
olduğu, hangi yaşlarda ne tür değişimlerin ortaya çıktığı tespit edilmek isteniyor.
Bunun hemen akla gelecek bir yolu, bir çocuk grubunu, düzenli aralıklarla (örneğin
yılda bir) insan çizimleri yaptırarak 2 yaştan 8 yaşına kadar izlemekten geçer. Yani aynı gruba
2, 3, 4, 8. yaşlarına geldiğinde yılda bir kez insan çiziminin karmaşıklığını değerlendirecek bir
görev verilecektir. Böyle yapılarak bir özelliğin ya da işlevin değişimini anlamanın yolu, geçen
zaman boyunca, belirli aralıklarla tekrarlanan ölçümlerdeki performansın ne şekilde değiştiğini
göstermek şeklinde tanımlanmış olur. Bu yol boylamsal desen adıyla bilinmektedir. Ancak
boylamsal desenlerde veri toplama süreci uzundur, daha masraflıdır ve geçen zaman boyunca
katılımcı kayıpları olabilir.
Bir diğer yol, bu kadar beklemek yerine, aynı anda, 2 – 8 yaş arası her yaş dilimindeki
çocuklardan birer grup oluşturarak ölçüm almaktır. Böylece, insan resimlerinde her yaşta görülen/eklenen farklı unsurları tanımlamış ve çizimlerin ne kadar farklılaştığını gösterilmiş olur.
Bu yola ise kesitsel desen denilmektedir. Ancak kesitsel desenlerde her yaş dilimindeki grupların çizimleri etkileyebilecek diğer özellikler açısından denkliğini sağlamak kolay olmayabilir.
Bir üçüncü yol ise bu iki temel desenin özellikleri birleştirliir, kesit alarak başlanır daha
sonra bu çocuk grupları zaman boyunca izlenmeye devam edilir. Bu yola ise ardışık desen
denilmektedir.
Araştırmacılar, ilgilendikleri işlevin ve değerlendirme yolunun özelliklerine göre hangi
deseni izleyeceklerine karar verirler.
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8.3. Yaşamın ve Canlılığın Temelleri
İnsan bir canlıdır ve biyolojik açıdan bütün diğer canlılar gibi canlılığın sürdürülmesi
temel amacına bağlı olarak kendini çoğaltan bir varlık olarak kabul edilebilir. Memeli sınıfına
giren bir tür olarak insanlar için yaşam, dişilerdeki yumurta hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile başlar.
İnsanlarda, yumurta üretme olgunluğuna erişmiş dişi, 26-28 günde bir yumurtalıklarından bir yumurta hücresi (ovum) salgılar. Bu hücre fallop kanallarından biri yoluyla rahime
doğru ilerler. Bu ilerleyişi fallop kanallarının yüzeyindeki ince kirpiksi tüycükler sağlar. Eğer
döllenmez ise yumurta birkaç saat içinde ölür. Cinsel birleşme ile dişinin vajinasından içeri
giren sperm hücreleri, rahim boynundan rahime ve oradan da fallop kanallarına doğru ilerler.
Spermlerin ilerlemesini ince uzun kuyruklarının hareketi sağlar. Yumurta hücresi spermler tarafından sarılır. Fakat ancak bir tanesi yumurta hücresinin içine girebilir ve böylece döllenme
gerçekleşmiş olur. Döllenme, fallop kanallarında gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan organizmaya zigot adı verilir. Zigot hem kalıtımsal hem de çevresel etmenlere bağlı olarak gelişip
değişir. Böylece doğum öncesi gelişim süreci başlamış olur.

8.3.1. Yolculuk Var Yarına
Doğum öncesi gelişme, üç safhada incelenmektedir. Her safhada gelişen organizma yapısal ve niteliksel olarak birbirinden farklıdır. Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan
Germinal safhada zigot, fallop kanalları boyunca hücresel olarak bölünür, ilerlemeye devam
eder ve rahime inerek rahim duvarına tutunur. Zigot, rahim duvarına yerleştikten sonra, hem
hücre sayısını arttırır ve hem de giderek özelleşen hücre grupları oluşturarak gelişimini sürdürür. 2. hafta ile 8. hafta arasında yer alan bu safhanın sonunda artık embriyon olmuştur. Bu
ikinci safhaya embriyonik safha denir. Organizmanın anneyle alışverişini sağlayan plasenta,
göbek kordonu ve amniyon kesesi gibi yapılar oluşmaya başlamıştır. İkinci aydan itibaren, rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan bu organizma fetüs adını alır ve 3.
aydan doğuma kadar olan bu süreye fetal safha denilir. Bu safha ile beraber artık tüm hücre
grupları özelleşmiş, yerleşmiş ve yapısal bir değişiklik olmaksızın gelişmeye başlamıştır.
Doğum öncesi dönemdeki gelişmeler üç aylık zaman birimleri hâlinde ele alınır. Birinci
üç ayın son ayıyla beraber gelişen organizma fetüs hâlini aldığından orta ve son üç aylar fetal
safhanın içinde yer alır. İnsanlarda gebelik süresi (bir diğer ifadeyle döllenmiş hücrenin dış
dünyada yaşamaya hazır hâle gelmesi için geçen süre) 266 gün veya 38 haftadır. Ancak döllenme zamanı çoğu durumda net olarak bilinemediği için son adet tarihinden itibaren ölçülür
ve 280 gün ya da 40 hafta olarak hesaplanır.
İlk üç aylık dönemin sonunda, fetüsün boyu 7,5 cm ve ağırlığı 2,8 gr. kadardır. Bu dönemin ayırt edici özelliği temel anatomik yapıların oluşumudur. İlk üç aylık dönemin sonunda,
belli başlı organlar ve organ sistemleri ve beden parçalarının temel yapısı tamamlanmış ve ilkel
organlar işlev görmeye başlamıştır.
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İkinci üç aylık dönemin sonunda ise fetüsün boyu yaklaşık 35.5 cm. ve ağırlığı 500
gramdan biraz fazladır. Bu dönemin ayırt edici özelliği hızlı büyüme ve olgunlaşmadır. Dördüncü aydan itibaren kalp atışları dinlenebilir ve fetüs dönme, yuvarlanma gibi eşgüdümlü hareketleri yapabilir.
Üçüncü üç aylık dönemde yağlanma artar, hatlar yuvarlaklaşır. Fetüs artık dışarıdan
gelen seslere tepkiler verir ve çok daha hareketlidir. Uyku ve uyanıklık periyodları görülür,
hemen tamamen insan görünümüne kavuşmuştur. Yaklaşık 51-52 cm boy ve 3.400 gr. ağırlık
ile doğum beklenir.
Doğum süreci, anne ve bebeğin işbirliği ile gerçekleşen üç aşamalı bir süreçtir. Fetüs
bir süre önce başı rahim ağzına gelecek şekilde ters dönmüştür. Doğumun başlamasıyla rahim
kasılmaları giderek artacak ve böylece bebek annenin vücudundan dışarı çıkacaktır. Günümüzde doğumların önemli bir kısmının hastanelerde ve tıbbi imkânlar yardımıyla yapılması,
doğum komplikasyonlarını ve ölü bebek doğumları önemli ölçüde azaltmıştır.
Anneler doğumdan sonra yeni durumlarına uyum sağlamakla ilgili bir süreç geçirirler.
Bu döneme, doğum sonrası dönem (post partum) denilmektedir. Ülkemizde bu dönem, halk
arasında “lohusalık” dönemi olarak adlandırılır. Lohusalık, annenin bedeninin fiziksel olarak
eski hâline dönmesi ve psikolojik olarak çocuk büyütmeye uyum sağlaması için geçen ve yaklaşık 6 hafta kadar sürebilen bir dönemdir. Her şeyden önce rahim eski hâline döner, süt vermeyi de sağlayacak bir dizi hormonal değişim gerçekleşir, yumurta üretimi yeniden başlar.
Aynı zamanda, hormonal değişimler, yorgunluk, yenidoğanın bakımıyla ilgili güven eksikliği
veya yenidoğanın yoğun bir bakım ve ilgiye ihtiyaç duyması gibi nedenlerle duygusal düzensizlikler görülür. Bazı anneler kısa sürede bu dönemi atlatabilirler ancak bazıları için uzun sürer
ve stresle baş edememe, kaygı ve depresyonla sonuçlanabilir. Doğum sonrası depresyonu,
Amerika’da annelerin %70’inde görülmektedir. Ülkemizde yeni doğum yapan kadınlarda bu
tür belirtiler görülse bile bu gibi durumlarda psikiyatrik destek talebi çok düşük olduğu için
mevcut verilerden bir sonuç çıkarmak uygun olmaz. Çünkü genç anneler böyle belirtileri olsa
bile, önemsemiyor/ifade etmeye çekiniyor ve yardım istemiyor olabilirler. Ancak Türkiye’de
lohusalık döneminin, geleneksel olarak genç annelerin ailelerinden sosyal ve duygusal destek
görebilecekleri şekilde tanımlanması ve gündelik uygulamaların bu anlayışa göre düzenlenmesi
sayesinde daha kolay geçirilebildiği de düşünülebilir.

8.3.2. Yenidoğan
İnsanlarda yenidoğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer
canlılarda olduğu gibi temel bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir
canlıdır.
İnsanların doğduklarında var kalma becerileri olarak refleksler ve içgüdülere sahiptirler.
Refleksler, doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bir diğer
ifadeyle genetik olarak gelen hayatta kalma mekânizmalarıdır ve kendiliğinden bebeğin kontrolü dışında ortaya çıkarlar. Bazı refleksler doğuşta vardır ve süreklidir; bazıları ise potansiyel
olarak vardır ve olgunlaşma neticesinde ortaya çıkar; bazıları ise doğuşta vardır fakat zamanla
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ortadan kalkar. Bebekler doğduklarında pek çok temel içgüdüye ve bunları gidermek için temel
reflekslere sahiptirler. Örneğin, beslenme temel bir içgüdüdür. Bebekler kaynağa dönme (yanağına bir şey değdiğinde bebekler o yöne doğru döner), emme ve yutma refleksleri ile bu
ihtiyaçlarını giderebilirler. Yani emzirme esnasında bebekler annelerinin memesi yanaklarına
değdiğinde o tarafa döner, ağızlarında hissettiklerinde ise emerler ve sütü yutabilirler.
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Tablo 1. Yenidoğanın özellikleri
Tüm beden sistemleri tamdır.
Büyüme ile bedenin ebadı ve parçalarının oranlarında değişim görülür.
Yenidoğanın kalp atışı hızlı ve solunum sayısı yetişkinlere oranla yüksektir.
Mide hacmi, yenidoğanda 30-90 cm3 tür. İki yaşta 500 cm3 olur. Anne sütünde
bulunan besinleri sindirebilecek niteliktedir.
Boşaltım sistemi anne karnından itibaren işlev görmektedir.
İskelet sistemi doğumda tamdır. Ancak kemikler henüz sertleşmemiştir. Zamanla ebadı büyür, kemikler sertleşir ve birbirine bağlanır.
Yenidoğan tüm kas hücrelerine sahiptir ve kaslar büyüdükçe güçleri artar.
Yenidoğanın vücut hareketleri denetimsizdir.
Tipik bir yenidoğan, yaklaşık 18 saat (10-21) uyur. Ancak bebeklerin uyku zamanları ve düzenleri farklılık gösterir.
Yetişkinler uykularının 1/5’ini rem uykusunda geçirirler. Ancak bebekler üç
aya kadar uykularının yarısını rem uykusunda (uykunun rüyada geçirilen bölümü) geçirir ve uykuları rem ile başlar.
Yetişkinlerde rüya rem uykusunda görülmektedir. Bebeklerde de uykuda rem
fazı olmasına rağmen rüya görüp görmediklerini bilebilmemiz mümkün değildir.
İnsan yüzüne, sesine ve dokunuşuna tepki verirler.
Temel iletişim araçlarını kullanabilirler, duygularını ifade edebilirler.
Gözleriyle yetişkini izleyebilirler.
Yüz ifadelerini taklit edebilirler.
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5-20 cm yakını görebilirler.
Doğum öncesinden itibaren işitebilirler.
Doğduklarında sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.
Hoş ve nahoş olarak koku ve tatları ayırt edebilirler; 1 günlük bebekler tatlı
lezzetleri ekşi ve acılara tercih etmektedirler.

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

8.4.1. Yaşam Boyu Fiziksel ve Bedensel Değişmeler
Bedensel büyüme, doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden
ve vücut parçaları ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir.
Küçük yaşlarda son derece hızlı seyreden bu süreç, orta çocuklukta görece olarak yavaşlar, ergenlik ile beraber yeniden hızlanır. Örneğin bebeğin vücut ağırlığı, ilk altı ayda ikiye
katlanır; bir yaşına geldiğinde yaklaşık üç katına çıkmıştır. Büyüme hızındaki bu azalma eğilimi, genel olarak bir önceki yıldan az; bir sonraki yıldan fazla olacak şekilde ergenliğe kadar
devam edecektir.
Ergenlik döneminde büyüme hormonlarının kana karışmasıyla ergenler çok yüksek bir
hızla büyüyebilmektedirler. İlk önce eller ve ayaklar yetişkin boyutlarına ulaşır, daha sonra kol
ve bacaklar büyür, gövde en yavaş değişen kısımdır. Bu dönemde ortaya çıkan sakarlığın en
önemli nedeni, beden parçalarının büyümeleri arasındaki bu uyumsuzluktur. Ergenler bu dönemde cinsel gelişimlerini de tamamlar ve yeni bir canlı üretebilecek fiziksel yeterliliğe ulaşırlar. Aynı zamanda beyinde de bazı değişiklikler olur.
İlk yetişkinlikten itibaren potansiyel kaynaklı bedensel büyüme ortadan kalkar. İlk yetişkinlikte beden fiziksel açıdan en sağlam ve en iyi çalışan bir dönemini yaşamaktadır. Ancak
bedendeki değişimler geçen zaman boyunca devam etmektedir. Orta yetişkinlikte, yavaş yavaş
tüm alanlarda bir duraklama görülür. Ellili yaşlardan itibaren fiziksel güç kayıpları hissedilmeye başlanır, şeker hastalıkları, damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlar başlar. Hormonal
değişimler sonucu kadınlarda yumurta üretimi durur, erkekler ise miktar ve kalitesi azalmakla
birlikte yaşamlarının sonuna kadar sperm üretebilirler. İleri yaşlılıkta organların işlev kapasitelerinde azalma ortaya çıkar ve kimi bireylerde boy kısalması görülebilir.
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Hareket (motor) gelişimi, insanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hâle
gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsar. Hareketler kullanılan
kas gruplarına dayalı olarak sınıflanır; büyük kas hareket becerileri, yürüme, zıplama, merdiven
inip çıkma gibi uzun kasların kullanımını; küçük kas hareket becerileri ise çizme, hamurla oynama, kaşık kullanma, düğme ilikleme gibi kısa kasların kullanımını içerir. Bazı hareketler ise
her iki kas grubunun eşgüdümlü kullanımını gerektirir, topla oynamak gibi. Pek çok hareketin
gelişimi büyük kaslar düzeyinde başlar ve zamanla küçük kasların da kullanılabilir hâle gelmesiyle incelir. Top ile oynayan bir çocuğun 1.5 yaşındaki ve 15 yaşındaki hâli e canlandırıldığında bu akış fark edilebilir. 1.5 yaşında kocaman ve hafif bir topu gövdesinden de güç alarak
iki koluyla atan çocuk, 15 yaşına geldiğinde parmaklarıyla topu kavrayıp sürebilir hâle gelecektir. (TÜRK ÖĞRENCİLERE NİÇİN İNGİLİZCE KELİMELERLE OLUŞTURULMUŞ
BİR TABLOOO?)

Bazı motor gelişim evreleri
Bu gelişim nasıl mümkün olmaktadır? Bir hareket becerisi her zaman kas ve sinirlerin
kullanımıyla ilgilidir ve her belirli işlev için belirli bir fiziksel olgunlaşma düzeyi gereklidir.
İnsanların yapabildikleri sabit bazı hareketler varmış gibi görünse de aslında duruma uygun
hareket çoğu zaman duruma özgü çözümler gerektirmektedir. Dinamik sistemler teorisine göre
bebekler bir hareket yapmak için bir şeyleri algılamalı ve çevreleri tarafından eyleme güdülenmiş olmalıdır. Bebekler ancak bir şeyi yapmaya güdülendikleri/teşvik edildikleri zaman yeni
bir hareket becerisi edinebilirler.
Hem büyük hem küçük kaslar için temel hareket becerilerinin kazanımı orta
çocukluğun sonunda tamamlanmış olmakla birlikte ilgi alanları ve uzmanlaşmaya bağlı olarak
hareketlerin icrasındaki incelme ve yeni hareketler edinme yaşam boyu devam edebilir. Orta
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yaştan itibaren bedensel ve duyusal özelliklere bağlı olarak yavaşlama ve koordinasyonda zayıflama görülebilmektedir.

8.4.2. Duyular ve Algının Gelişimi
İnsanlarda duyusal sistemlerin bir kısmı doğum öncesi dönemde işlev görmeye başlar
ve doğumdan sonra oldukça iyi çalışıyor durumdadır. Örneğin işitme ve tat alma duyuları, doğum öncesinden itibaren vardır. Fetüs, hamileliğin son iki ayında, annesinin sesi, müzik gibi
sesleri işitebilir ve tepki verir. Bazı çalışmalarda gebeliğin son aylarında düzenli olarak maruz
kalınan ses örüntülerinin doğumdan sonra hatırlanabildiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Bebeklik döneminde sesin perdelerini birbirinden ayırma gelişir. Dokuz aylık fetüs, amniyon
sıvısına sakarin eklendiğinde, daha sık ağız hareketleri yapmaktadır. İki saatlik bebekler, şekerli, acı ve ekşi tatlarda farklı yüz ifadeleri takınmaktadır. Görme, dokunma ve koklama duyularına ilişkin çalışmalar ise doğaları gereği doğum sonrası dönemde yapılmıştır. Yenidoğan
doğduğu zaman görebilir ancak görüşteki keskinlik bir yetişkinden düşüktür. Görüş keskinliği
kısa süre içinde artar. Bebekler insan yüzüne duyarlıdırlar ve diğer nesnelerden daha fazla bakarlar. 12 saatlik bir bebek, annesinin yüzünü diğer yüzlere tercih eder. İlk üç ayda bebekler
görme ile sesi birleştirirler. Yine bu aylarda bebekler derinliği de algılamaya başlarlar. Aynı
zamanda bebekler doğduklarından itibaren dokunmaya tepki verirler, başlangıçta istemsiz de
olsa kendileri de dokunurlar. Yenidoğanlar bile görme ile dokunma duyusundan gelen malumatları birleştirebilirler ve iki aylık bebekler bu iki duyuyu eş güdümlü olarak kullanabilirler.
Uzun yıllar yenidoğanların ağrı hissedemedikleri sanılmaktaydı. Ancak yeni çalışmalarda yenidoğanların ağrı ve acı hissettikleri ortaya konulmuştur. Yenidoğanlar kokuları da ayırabilirler. Vanilya ve çiçek kokularını, balık ve çürük yumurta kokusuna tercih ettikleri ortaya konulmuştur. Birinci haftadan sonra annelerinin kokularını tanıyabilirler.
Tüm duyusal sistemler bebeklik döneminde hızla yetişkinlere yakın bir düzeye ulaşır,
böylece duyusal gelişim çok erken yaşlarda tamamlanır. Orta yetişkinliğe kadar duyusal ve
algısal kapasitede bir değişim yaşanmaz. Ancak orta yaşlardan itibaren, yavaş yavaş, duyularda
kayıplar görülmeye başlanılır. Yaşlı bireylerde (65 yaş üstü) tipik bir şekilde yakın görme,
işitme sorunları, tat alma hissinde azalma görülür. Gündelik hayatta 50 yaş ve sonrası yetişkinlerde görülen yüksek sesle TV dinleme, yemeklerin/meyvelerin tatsız tuzsuz olduğundan yakınılması gibi davranışlar çoğunlukla bu tür kayıplarla ilgilidir.

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

8.5. Bilişsel Gelişme
Yeni doğan bir bebeği düşünün. Gelirken getirdiği bazı yeterlilikleri ve eğilimleri olmakla birlikte, içinde yaşadığı dünyayı, kendinin ve diğerlerinin zihinlerini anlamak, açıklamak
ve anlamlandırmak için oldukça uzun bir yolu vardır. İnsanlar dünya hakkındaki kavram, fikir
ve anlayışlarını yaşadıkları süre boyunca edinir, geliştirir ve değiştirirler. 20. yüzyılın ilk yarısında, insanlarda zihinsel/bilişsel gelişimin yalnızca çocukluk süresince olagelen ve yetişkinlikte sona eren bir süreç olduğu düşünülmekteydi. Ancak bugün zihinsel/bilişsel alanlardaki bu
değişimin niceliksel ve niteliksel olarak yaşamın sonuna kadar devam ettiği kabul edilmektedir.
İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiği bilişsel
gelişimin inceleme alanına girmektedir. Bu alanda ele alınabilecek pek çok konu bulunmaktadır. Burada zihinsel gelişim sürecini farklı açılardan açıklayan iki önemli kuramcıdan ve yaşam
boyunca bilişsel işlevlerde görülen bazı değişimlerden söz edilecektir.

8.5.1. Jean Piaget (1896-1980) ve Bilişsel Gelişme Kuramı
Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak
küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram
ortaya koymuştur. Bugün kuramı pek çok yönden eleştirilmekte ve farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte Piaget hâlâ bilişsel gelişim alanının en önemli ve etkili isimlerinden biridir. Bunun bir nedeni, kuramının deneysel olarak araştırabilir hipotezlerin üretilebilmesi için son derece verimli olması ve böylece yeni araştırmalara ve yeni fikirlere kaynaklık edebilmesidir.
Piaget’nin bilişsel gelişme kuramı, hem bilginin nasıl edinildiğine, çocuk düşüncesinin
işleyişi ve bilgiyi nasıl ürettiğine ilişkin epistemolojik bir yaklaşımı hem de bu değişimin bir
evreler silsilesi hâlinde nasıl karmaşıklaştığını açıklayan gelişimsel evreler tanımlamasını içerir.
Şimdi Piaget’nin bakış açısından bakalım ve bir çocuğun/insanın dünya hakkındaki bilgiyi nasıl edindiği veya kendisinin tabiriyle “yapılandırdığını” anlamaya çalışalım. Böylece,
hızlıca Piaget’nin epistemolojik anlayışını gözden geçirmiş olacağız.
Öncelikle şu kavramların öğrenilmesi gerekir; Piaget’ye göre insan zihninin doğuştan
getirdiği iki yapısal eğilimi vardır: Uyum sağlama ve örgütleme.
Nasıl ki insan bir yiyecek yediğinde onu içine alır, sindirir, bedenine mal eder ve böylece ona uyum sağlamış olur; işte zihin de bir bilgiyi alır, sindirir ve kendine mal eder ve bu
yeni bilgiye uyum sağlar. Buradaki uyumun gündelik hayatta kullandığımız gibi diğer insanlar
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ya da ortamlara uyum sağlamaktan farklı kullanıldığına dikkat ediniz. Aynı zamanda zihin, dış
dünyadan aldığı bilgileri karışık yığınlar hâlinde biriktirmez, onları çeşitli şekillerde bütünleştirir, düzenler, sınıflar, geneller yani bir diğer ifade ile örgütler.
Zihin bütün bunları yaparken aynı zamanda dengede durma /dengeleme eğilimi taşır.
Bir diğer ifadeyle hem yeni bilgilere uyum sağlamalı, hem eskileri ve yenileri birleştirerek sınıflanmış ve genellenmiş bütünler hâlinde düzenlemeli ve böylece eskilerle yenilerin dengesini
kurmalıdır.
Böyle bir şey nasıl yapılmaktadır? Piaget’ye göre zihin bu dengeyi sağlamak için iki
tür işlev kullanır: Özümleme ve Uyumsama.
Küçük bir çocuk ile annesinin hayvanlarla ilgili resimli bir kitaba baktığını hayal ediniz.
Bu ikilinin arasındaki olası bir konuşma şöyle olabilir:
Ç: Bu kedi,
A: Evet, bu bir kedi, sarı kedi.
Ç: Bu Köpek,
A: Evet, bu da beyaz bir köpek, ne uzun kulakları var değil mi?
Ç: Aa, bak bu da bir kedi… Kocaman kedi.
A: Hmm, Kediye benzeyen bir hayvan.
Ç: Her şeyi çok büyük, ağzı, bıyıkları, kuyruğu.
A: Sarı kediye bakalım mı bir daha?
Ç: Ama bu çok başkaymış, rengi de başka...
A: Hem ensesinde uzun tüyleri de yok.
Ç: Evet, bu başka bir şey bence.
A: Evet, sanırım bu bir arslan.
Bu konuşmada çocuk, ilk sayfalarda önceden tanıdığı nesnelerle karşılaşmış ve bunlara
ilişkin bilişsel yapılara sahip olduğu için onları bilmiş ve özümlemiştir. Üçüncü sayfada ise
bilmediği bir nesne görmüş, bunu daha önce bildikleriyle açıklamaya (özümlemeye) çalışmış
ancak yapamamıştır. O zaman bu yeni nesneye yeni bir yer açması, yeni bir bilişsel yapı oluşturması yani ona uyumsaması gerekli olmuştur. Yeni bir nesneyle karşılaşmış; bunun eski bilgileriyle farkını ve benzerliklerini gözeterek bir denge sağlamak için yeni bir yapı kurmuş veya
mevcutları yeniden yapılandırmıştır.
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Her yeni bilgi parçacığı (daha öncekilere uymayan), zihinde bir dengesizlik yaratır. Zihin, örgütlü yapısını muhafaza etmek ve uyum sağlamak eğilimlerinden ötürü bir denge kurmalıdır ve bunun için özümleme ve uyumsamayı kullanır. Böylece giderek daha fazla karmaşıklaşır. Piaget’ye göre zihinsel gelişme, zihnin, sürekli denge-dengesizlik-yeniden denge kurmasıyla mümkün olmaktadır.
Piaget, aynı zamanda, çocukların dış dünyadan gelen bilgileri yapılandırırken her
aşamasında farklı bilgi edinme yollarını içeren bir evreler dizisi geçirdiğini öngörür. Her evre,
yaklaşık bir yaş aralığını kapsar ancak başlangıç ve bitişleri esnek olarak tanımlanmıştır. Evreler atlanamazlar, hiyerarşiktirler ve kültürden bağımsızdırlar. Yani dünyanın her yerinde çocuk
düşüncesi bu belirli sıradan geçerek değişmektedir. Her evreyi niteleyen belirli bir bilgi edinme
yolu vardır ve bu yollar giderek karmaşıklaşmaktadır.
Piaget’nin bilişsel gelişim evreleri, doğumdan başlar ve 13-14 yaşlarında soyut düşünmeye ulaşılması ile sona erer. Şimdi bu dört evreye ve kazanımlarına bir göz atalım.
1- Duyu-hareket evresi (0-2 yaş): Temel bilgi edinme yolu duyular ve hareketlerdir.
Evrenin temel kazanımları niyetli/amaçlı davranışın başlaması ve nesne sürekliliğinin edinilmesidir. Nesne sürekliliği yani nesnelerin/şeylerin görüş alanı dışına çıktıkları zamanda var
olduklarının bilgisi, zihinsel gelişim için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü nesnelerin zihinde
temsil edilebildiklerinin bir göstergesidir.
2- İşlem öncesi evre ( 2-7 yaş): Temel bilgi edinme yolu kavram, temsil ve imgeler
oluşturma ve bunlar arasında basit mantıksal ilişkilerin kurulmasıdır. Düşünce ben merkezcidir
ve çocuk başkalarının kanaat ve izlenimlerinin kendisininkinden farklı olacağını anlayamaz.
Ayrıca, animistik düşünce, yani insan dışındaki varlıklara insani nitelikleri atfetme görülür
(yaprakları ağaç iter, onlar da düşer gibi).
3- Somut işlemler evresi ( 7-11 yaş): Temel bilgi edinme yolu somut nesne veya gösterimlerle basit muhakemenin yürütülmesidir. Somut olarak üzerinde çalışıldığında değişmezlik, sınıflar arası ilişkiler üzerinde nesnelerin birkaç boyutu birden göz önüne alınarak muhakeme yürütülebilir. Bu evrede nesne korunumu kazanılmıştır. Nesne korunumu, nesnelerin
bize görünen fiziksel özellikleri değişse bile miktar, hacim, kütle gibi açılarından aynı kalabildiklerinin anlaşılmasıdır. Aynı miktarda suyun ince uzun bir bardak ile yayvan bir kâsedeki
görünüşlerini gözünüzde canlandırın. Fiziksel ipuçları bize uzun bardaktaki suyun daha çok
göründüğünü söylemektedir çünkü mekânda daha fazla yer işgal etmektedir. Piaget’ye göre
işlem öncesi dönemdeki çocuk, bu fiziksel görüntüye önem verir ve daha çok olduğunu söyler.
Ancak somut işlemler dönemindeki çocuk, görüntüsü değişse bile suyun aynı kaldığını anlayabilir.
4- Soyut işlemler evresi (12 yaş ve sonrası): Temel bilgi edinme yolu soyut kavramlar
(bu dünyada fiziksel bir karşılığı bulunmayan) üzerinde muhakeme yürütülmesidir. Soyut
önermeler, varsayımlar, koşullu düşünme (eğer... olsaydı, ... olabilirdi gibi) anlaşılabilir ve kullanılabilir. Piaget’ye göre insan düşüncesinin gelişimi, soyut işlemlerle muhakeme yapılabilir
hale gelindiğinde tamamlanmış olur.
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Bugün, gelişim sürecinin evrensel, hiyerarşik, ardışık ve niteliksel olarak birbirinden
farklı evreler halinde ilerleyip ilerlemediği çok ciddi bir tartışma konusudur ve aynı zamanda
yeni araştırmalar çocukların Piagetinin öngördüğünden çok daha erken zamanlarda pek çok
işlevi icra edebildiklerini göstermektedir. Aynı zamanda günümüzde, gelişen küçük insanın,
Piaget’nin tabiriyle “dünyayı keşfe çıkmış yalnız bir bilim adamı” olmaktan çok, her zaman
diğer insanlarla iletişim ve etkileşim içinde olan ve işbirliği yapan bir varlık olarak ele alınmaya
başlandığını da gözden kaçırmamak gerekir. Bu çerçevede, Piaget ile hemen hemen aynı zamanda yaşamış olmakla birlikte, farklı bir bakış açışı ortaya koyan bir başka isimden, L. S.
Vigotsky’den söz etmek gerekecektir.

8.5.2. Lev Semyonoviç Vigotsky (1886-1934):
Günümüzde, yukarıda söz edilen şekliyle, gelişen insana bakış açışının değişmekte olması, Vigotsky’nin yeniden ele alınmasını ve onun görüşlerinden yola çıkan pek çok araştırmanın yürütülmesine neden olmuştur.
Vigotsky’ye göre bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Çocuk, bir boşluk içinde hareket eden sabit ve evrensel bir organizma değildir.
Bir çocuk, düşünme ve anlama yollarını öncelikle çocuk-çocuk veya yetişkin-çocuk
arasında paylaşılan sosyal süreçler yoluyla geliştirir. Bir diğer ifade ile çocuklar çevrelerindeki
insanlar vasıtasıyla öğrenmektedirler. Bu durumun en açık örneği dildir. Dil, sosyal bir iletişim
aracı olsa da bu sosyal araç zihinler arasında olanı (çocuk-çocuk; çocuk-yetişkin), çocuğun zihninin içine dönüştürür. Dil düşünceyi yönlendirir, düzenler, gerçeklik sınıflarını örgütler, geçmişi temsil eder ve geleceği planlar. Dil ve düşünce, dinamik olarak ilişkilidir. Dili anlamak ve
üretmek, düşünce sürecini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dönüştürür. Sonuç olarak, zihnin
doğası her zaman sosyaldir.
Bu yüzden, bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek başına iken yapabildikleri, üst sınırı,
bir başka yetişkin ya da becerili bir akran ile birlikte yapabildikleridir. Vigotsky, bu aralığa ya
da potansiyele yakınsak gelişim alanı demiştir. Zihinsel gelişme, çocuğa sağlanan teşviğin ya
da cesaretlendirmenin miktarı ve bilginin çocuğa uygunluğuna bağlı olarak farklı bilişsel alanlarda farklı oranlarda olabilir. Böylece zihinsel gelişme, evreler ile ilerlemesi gerekmeyen sürekli içselleştirmelerle oluşur.
Gündelik hayattaki etkileşimlerde, daha becerili bir akran veya bir yetişkin, çocuğun
sahip olduğu yetileri temel alarak şu anda bulunduğu noktadan biraz ileri yeterlik düzeyini destekleyen etkinlikler sunmaktadır. Bu destek, tıpkı inşaat yapılırken kurulan geçiçi bir iskelenin
işçileri desteklemesi gibi, çocuğun ortaya çıkmakta olan becerilerini geçici olarak destekler.
Buna yapı iskelesi kurma denilebilir.
Vigotsky’nin kuramı, gerek Rusça yazılmış olması, gerek Piaget görüşlerinin egemenliği nedeniyle uzun yıllar ihmal edilmiştir. Günümüzün insanı anlayış eğilimlerini açıklamak
için son derece elverişli bir model sunmakla birlikte, yakınsak gelişim alanı, yapı iskelesi kurma
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ve küçük grup etkileşimlerin bilişsel düzeyleri gibi kavramları araştırılabilir şekilde çalışmak
kolay değildir. Ancak günümüzde bu konudaki çalışmalar artarak sürmektedir.

8.5.3. Yaşam Boyu Bilişsel İşlevlerdeki Değişimler
Çok küçük bebeğin annesinin yüzünü ya da bir oyuncağın nasıl hareket ettiğini hatırlamasını bekler misiniz? Görsel tanıma ile ilgili araştırmalar, bebeklerin 3 günlükten itibaren annelerini yabancılardan ayırabildiklerini göstermiştir. Bir araştırmada üç günlükten küçük bebeklerin annelerinin yüzlerini gösteren video kayıtlarını izlerken görsel olarak benzer yabancı
yüzlere oranla anlamlı olarak daha fazla emme tepkisi gösterdiklerini ortaya konulmuştur. Yenidoğanlar annelerinin sesini ve yüzünü hatırlarken 6 aylık bebekler hareketli oyuncakları nasıl
hareket ettirdiklerini 2 hafta sonrasında bile hatırlayabilmektedirler. 14 ay civarında bebekler
gösterildikten 3 hafta sonra hareketin nasıl yapıldığını hatırlayabilirler.
Hafıza, çocukların bilişsel gelişimleri için temel bir süreçtir. Yetişkinler ve çocuklar
genellikle 3 yaştan önceki olayları çok az hatırlamalarına rağmen bilinçli hafıza 7 aylıkken bile
kullanılmaya başlanır. Kısa süreli hafıza, okul öncesi dönem boyunca artmaktadır. Kısa süreli
hafıza testlerinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğun 2 birimi; 7 yaşlarında ise 5-6 birimi tekrar etmesi
beklenir. 7-13 yaşları arasında hafıza genişliği 1-1,5 birim artar. Ortalama bir yetişkinin kısa
süreli bellek kapasitesi, 7±2 birim olarak kabul edildiğine göre çocuklar son çocuklukta beklenen kapasiteye ulaşabilirler.
Bilişsel gelişim için bir diğer önemli işlev olan dikkat yoğunlaştırma becerisi, okul
öncesi yıllarda önemli ölçüde değişkenlik gösterir. Küçük çocuklar çevrede gezinir, dikkatlerini
bir etkinlikten diğerine yönlendirir, nesne ve olayların her biri üzerinde pek az zaman harcarlar.
Küçük çocuklarda dikkat yoğunlaştırma ve hatırlama becerileri zayıf olsa da tanıma becerileri
oldukça gelişmiştir. Bir araştırmada küçük çocukların televizyon izleme davranışları doğal ortamlarında filme alınmıştır. Sonuçlara göre okul öncesi dönem boyunca televizyona yönelik
görsel dikkat hatırı sayılır ölçüde artmaktadır.
Bu tür temel işlevlerde çocuklar okul yıllarına kadar hızla ilerler ve ortalama bir kapasiteye ulaşırlar. Ancak bilişsel stratejilerin kullanımı okul yılları ile birlikte artmaktadır. Örneğin küçük çocuklar bir şeyi daha kolay hatırlamak için yalnızca tekrar stratejisini kullanırlar.
Fakat daha büyük çocuklar birbirlerini çağrıştıranları (peynir-ekmek gibi) grupladıklarında
daha kolay hatırlayabileceklerini kendiliğinden düşünebilirler. Bu tür bilişsel stratejilerin kullanımı okul yılları boyunca hızla artar ve karmaşıklaşır. Ergenlik ve ilk yetişkinlikte bilişsel
işlevlerin kullanımında belirgin bir değişiklik yaşanmaz.
Bununla beraber, orta yetişkinlik döneminden itibaren bilişsel işlevlerde pek çok
değişim söz konusu olacaktır. Bedensel ve duyusal alanlarda yavaş yavaş başlayan kayıpların
etkileri, yetişkinlikte, hız ve koordinasyon gerektiren görevlerde yavaşlama, kısa süreli bellek
görevlerinde gerileme şeklinde görülebilir. Genel olarak yetişkinlikler hemen her alanda gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60 yaş arasında tepki zamanlarında ortalama %20’lik bir
yavaşlama söz konusudur. Karmaşık etkinliklerde bu yavaşlama daha fazladır. Ancak hız ile
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niteliği birbirine karıştırmamak gerekir. Orta yetişkinler, daha karmaşık ve çok boyutlu düşünebilirler. Daha uzun vadeli planlama yapabilir ve olası sonuçları daha iyi değerlendirebilirler.
Örneğin bilim insanları ve yaratıcı bireylerin üretimleri incelendiğinde, yaş ilerledikce üretim
düzenliliğinde bir artış olduğu ve en iyi ürünlerin/eserlerin orta yaş dönemi yaşlarında verildiği
görülmüştür.
Bazı araştırmacılar, yetişkinlerin, insan, düşünce, duygu, nesnelerin çelişik yönlerin bir
toplamından oluştuğunu fark ettiklerini; iyi ve kötü gibi zıt kavramların birbirine ihtiyacı olduğunu veya bir arada bulunabileceğini kavradıklarını belirtmektedir. Yetişkin düşüncesi, çelişik
bir durumda seçeneği saf dışı etmek yerine hepsini daha geniş bir çerçevede toplamayı öğrenmiştir.
Ergenlik döneminden orta yetişkinliğe kadar izlenen bireylerden elde edilen sonuçlar,
bazı bireylerin zihinsel becerilerinin arttığını, bazılarının ise azaldığını göstermektedir. Genellikle eğitim düzeyi, kişilik özellikleri, yaşam tarzı, kronik hastalıkların sayısı ve düzeyi bu değişimlerin mahiyetini etkilemektedir. Eğer bireyler eğitimli ise, fiziksel sağlıkları kötü değilse,
ortalama veya iyi yaşam koşullarına sahiplerse ve duygusal açıdan aşırı yıpranmamışlarsa
ileri yaşlarda da (65 ve sonrası) zihinsel performanslarını koruyabilmektedirler. Sonuç
olarak sağlıklı beslenen, ömürleri boyunca zihinsel yönden faal olan ve fiziksel olarak kendilerine bakan bireylerde yaşları gereği tepki hızlarında bir düşüş görülmesine rağmen, zihinsel
yeterliliklerinde bir düşüş görülmemektedir.

8.6. Sosyal Gelişme
İnsanlar her zaman diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Yetişkin bir birey tek başına yaşıyor olsa bile daima onu çevreleyen; imkânlarından yararlandığı ve içine girip çıktığı bir ilişkiler
ağı bulunmaktadır. Bu ağ, ailesi ve yakın çevresinden başlayıp içinde yaşadığı toplum ve hatta
dünyayı kapsar. Bireylerin sosyal etkileşimleri ve bu etkileşimdeki rolleri ve beklentileri yaşam
süreleri boyunca değişir. Bu süreç onların sosyal gelişimlerini oluşturur.
Sosyal gelişme hem makro ve hem de mikro düzeyde içinde yaşanılan toplumsal ve
kültürel ortamdan etkilendiği gibi bireysel özelliklerden de etkilenir. Bir diğer ifadeyle bu ikisinin karşılıklı etkileşimi neticesinde ortaya çıkar. Bu bakış açısının bir örneği, Erikson’un psikososyal gelişimi tanımlayan kuramında görülebilir.

8.6.1. E. Erikson (1902-1994) ve Psikososyal Gelişim Kuramı
Psikanalitik yönelimli bir kuramcı olan Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre hâlinde tanımlamıştır. Ortaya attığı evreler özellikle küçük yaşlarda psikanalitik bakış açısının kabulleri üzerine oturtulmuş olmakla birlikte günümüzde kuramının bu yönü pek vurgulanmamaktadır. Erikson’un psikososyal evreleri, Piaget’de
olduğu gibi aşamalılık içerir, evrenseldir ve yaklaşık yaş karşılıkları bulunmaktadır.
Erikson’a göre her bir psikososyal gelişim evresi bir karşıtlığı ya da bir çatışmayı içerir.
Birey bu karşıtlığı ya da çatışmayı olumlu yönde çözümleyerek bir üst evreye geçer. Çatışma
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olumsuz yönlü çözülmüş veya tam çözülememiş olsa bile toplumsal ve kültürel etmenler bireyin bir üst evreye geçişini gerekli kılabilir. Bu durumda bu çözülememiş çatışma yukarı doğru
taşınır ve uygun olanaklar ortaya çıkarsa sonraki evrelerde çözümlenebilir. Ancak bu taşınan
çözümlenmemiş çatışma bir sonraki evrenin kazanımlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Evreleri ve açıklamalarını okuduğunuz zaman bunun nasıl mümkün olabileceğini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Eriksonun evreleri yoluyla psikososyal gelişimin yaşam boyu değişimini inceleyelim.
1.
Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-2): Burada bebeğin çözmesi gereken
çatışma, içinde yaşadığı dünyaya güven duymak ya da duymamak meselesidir. Küçük çocuk,
bakım verenlerin temel ihtiyaçlarını zamanında, düzenli ve sistematik olarak gidermesi hâlinde,
bu dünyanın emniyetli ve endişe duyulmasına gerek olmayan bir yer olduğu kanısına ulaşacaktır. Burada temel ihtiyaçlar denildiğinde beslenme kadar fiziksel bakım, ihtiyaçlarına duyarlı
olunma, ilgi, sevgi, dokunulma/dokunma vb.nin de kasdedildiği unutulmamalıdır.
2.
Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (2-3): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken
çatışma, artık daha hareketli ve katılımcı olduğu dünyada, bağımsız olarak başlattığı eylemlerin
yeterli ve etkili sonuçları olup olmadığı meselesidir. Örneğin kaşık kullanarak tek başına yemek
yediğinde, başarılı bulunup takdir görecek midir yoksa beceriksiz bulunarak kendi eylemlerinin
sonuçlarından kuşku ve hatta utanç duyması mı gerekecektir.
3.
Girişimciliğe Karşı Suçluluk (4-6): Bu evrede çocuğun çözmesi gereken
çatışma, daha yetenekli ve özerk bir birey olarak giriştiği daha karmaşık “projelerde” kendi
eylemlerinin sınırlarını görme ve rekabet edip edemediği meselesidir. İsteklerini sınırsız gerçekleştirme arzusunun engellenmesi ve isteklerine kurallara uygun yollar bulma gerekliliği,
sosyal kurallar ve normların gelişimini sağlayacak böylece uygun girişimcilik ve rekabet stratejileri edinilebilecektir.
4.
Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6/7 yaştan erinliğe kadar): Bu evrede
çocuğun çözmesi gereken çatışma “gerçek” dünyada, “gerçek” işlerde (okul gibi) çaba ve üretkenlik gösterdiğinde elde edeceği sonuçlarla ilgilidir. Gösterilen çabalar öğrenme ve başarıya
mı dönüşecek yoksa başarısızlık sonucu aşağılık duygusu mu geliştirecektir.
5.
Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (Ergenlik): Bu evrede gencin çözmesi gereken çatışma, şimdiye kadar edindikleri üzerinden yeni ve kendine uygun kimlik geliştirmek veya geliştirmemek meselesidir.
6.
Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık (İlk yetişkinlik): Bu evrede çözülmesi gereken çatışma, bütünleşmiş bir kimlik, sosyal ve mesleki roller edinmiş genç yetişkinin, dâhil olmaya başladığı ilişkiler ağında yakın ilişkiler geliştirmesi ya da geliştirmemesi
meselesidir. Eş, yakın arkadaşlıklar, bir yetişkin olarak kendi ailesiyle/eşinin ailesi veya mesleki çevrelerle yakınlık/uzaklık ekseninde uygun dengeyi kurması gerekecektir.
7.
Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta Yetişkinlik): Bu evrede orta yetişkinin
çözmesi gereken çatışma, yarına neyi, ne kadar bırakacağı ile ilgilidir. Orta yetişkin birey, yeni
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nesilin gelişime katkıda bulunmak üzere çok çeşitli düzeylerde ve farklı alanlarda katkıda bulunup bulunmayacağı meselesindeki duruşunu belirlemektedir. Yeni neslin gelişimine katkıda
bulunmak veya üretken olmak öğrenci yetiştirmek, bir kitap vb. bir eser vermek veya müze
yaptırmaktan çocuk sahibi olmaya, torun bakmaya, gönüllü kuruluşlarda çalışmaya veya yetişkin evlatlarına kışlık erzak hazırlamaya kadar uzanabilen çok geniş bir yelpaze olarak düşünülmelidir.
8.
Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Yaşlılık): Bu son evrede yaşlı bireyin
çözmesi gereken çatışma, yaşadığı hayatın yaşanmaya değer olup olmadığı meselesidir. Bu,
tüm hayatında yapıp ettiklerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla barışmak, günahıyla sevabıyla
kabullenmek ve hayatın kendi içinde sonlu olduğunu kavramak veya pişmanlık ve umutsuzluğa
düşmek arasında kurulacak bir dengedir.
Erikson’un kuramı, birey ile toplumun kesişimini açıklayan bir çerçeve sunmaktadır.
Ancak insanların sosyal gelişimleri çok daha farklı açılardan da ele alınabilir. Sosyalleşme sürecinin parçalarını oluşturan ebeveyn-çocuk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, cinsiyet rollerinin
edinilmesi gibi temel konular olduğu gibi sosyal ilişki becerilerinin gelişimi, diğer insanları
anlama, kimlik ve aidiyet edinme gibi konular da çeşitli boyutlarıyla incelenmiştir. Burada yalnızca sosyalleşmenin bazı yönleri üzerinde durulacaktır.

8.6.2. Sosyalleşme Süreci
İnsanlar ve aslında pek çok memeli her zaman belirli bir türdeş grup ile birlikte yaşarlar.
Bir sosyal grup içinde yaşayan canlının hayatta kalması, diğerleriyle anlamlı ve etkili ilişkiler
kurmasına bağlıdır. Bu durum içinde yaşanılan sosyal grupların belirli kurallarını ve uygun
davranma yollarını öğrenmeyi gerekli kılar. Sosyalleşme, bireyin davranışlarının, değerlerinin,
yeteneklerinin, tavırlarının, ihtiyaçlarını giderme yollarının içinde yaşadığı topluma uygun
veya o toplumda işlevsel olabilecek şekilde biçimlendiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
Sosyalleşme süreci, özellikle küçük yaşlarda aile ve okul gibi toplumsal kurumlar eliyle gerçekleştirilir. Akran ve arkadaşlar, komşular, meslek/ilgi alanı grupları gibi çeşitli gruplarda bu
sürecin bir parçasıdır. Ancak burada birey tek yönlü bir alıcı ya da pasif bir şekilde biçimlenen
bir varlık olarak düşünülmemelidir. Bireyler aynı zamanda kendi sosyal çevrelerinin bir parçaşı
ya da bir unsurudurlar ve onları değiştirip dönüştürmekte veya etkilemektedirler.
Sosyal gelişimi etkileyen ilk kurum ailedir. Bebekler doğdukları zaman anne, baba ya
da bakım verenle yakın duygusal ilişkiler kurarlar. Bu alandaki davranışları açıklayan en popüler kuramlardan biri J. Bowlby’nin “bağlanma kuramı”dır. Ona göre belirli kişilere karşı duygusal bağlar kurma eğilimi, insan doğasının bir parçasıdır ve yenidoğanda zaten tohum halinde
bulunur. Duygusal bağ, yerine bir başkası konulamayan ve eşşiz bir birey olarak önemli olan
partnerle kurulan görece uzun süreli bağ olarak tanımlanabilir. Duygusal bağ kurulduğunda
partner olan kişiyle kurulan yakınlık korunmak istenir. Bu tip bir ilişki, bebek ile bakım veren
arasında yakınlık yaratan ve bu yakınlığın devam etmesini sağlayan iç içe geçmiş bir içgüdüsel
davranışlar dağarcığı tarafından kurulur ve korunur.
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Bağlanma, kişinin güvenlik duygusuyla ilişkili olan bir çeşit duygusal bağdır. Bağlandığınızda, o kişinin varlığı size güvenlik ve rahatlık duygusu verir ve dış dünyaya açılırken o
kişiyi güvenli bir üs olarak kullanırsınız. Yedi – sekiz aylıktan itibaren bebekler anne, baba ya
da bakım verene bağlanırlar, yani onları yabancılara tercih ederler. Bebek bakımının
paylaşıldığı kültürlerde, bebeklerin, çevrelerindeki yetişkinleri ve büyük çocukları güvenli üs
olarak kullandıkları görülmektedir. Erken çocukluk döneminde bilişsel alandaki gelişmelerle
bağlantılı olarak “amaca göre düzeltilmiş partnerlik” ortaya çıkar. Güvenli üs, düzenli olarak
ulaşılabilir olmalı veya temas kaybedilmemelidir. Ancak mutlaka fiziksel varlığının sürmesi
gerekmez. İş birliğine dayalı bir planla ele alınabilir. Orta çocukluk döneminde bazı bağlanma
davranışları giderek azalır. Ancak çocuk, ihtiyaç hissettiğinde mesela kaygılı durumlarla baş
etmek için güvenli bir üsse ihtiyaç duyar. Ergenlik döneminde çatışmalar görülse bile ebeveyne
duygusal bağ güçlüdür. Ergen giderek daha özerk olsa da ebevyn hâlâ güvenli bir üstür.
Bowlby’e göre bütün çocuklarda bağlanma oluşmaktadır ancak her birinin içsel çalışma
modeli birbirinden farklı olabilir. İçsel çalışma modeli, çocuğun bağlanma figürünün varlığından ve güvenirliğinden emin olması ya da olmaması ile ilgili öğeleri kapsar. 5 yaşındaki bir
çocuk, anneye dair belirgin bir içsel modele, bir benlik modeline ve bir ilişki modeline sahiptir.
Güvenli bağlanma, çocuğun anne babayı güvenli üs olarak kullandığı ve kolayca yatıştırıldığı
içsel çalışma modeline denilmektedir. Güvenli bağlanmış çocuk anneden ayrılmakta güçlük
çekmez; kaygılandığında temas arar ve kolayca yatışır. Anne temas başlattığında kaçınmaz,
yeniden yanına geldiğinde olumlu karşılar. Anneyi bir yabancıya tercih eder. Güvensiz
bağlanma, çocuğun anne babayı rahatça güvenli üs olarak kullanamadığı, ayrılık ya da
ayrıldıktan sonra birleşildiğinde kolayca yatıştırılamadığı bir modelidir. Bu bağlanma modellerinin kalıcı olup olmadığı düşünülebilir. Genel olarak bireyler aile çevresi ve yaşam koşulları
tutarlı olarak devam ettiğinde bağlanmadaki güven veya güvensizlik tutarlı bir şekilde devam
etmektedir.
Bağlanma ilişkileri, yaşamın ilk dönemlerinde çok büyük bir öneme sahiptir. Çocuğa
güvenilir sosyal destek veren yetişkinlere güvenle bağlanma çocuğun bir dizi toplumsal beceriyi öğrenmesi, risk alabilmesini, yeni koşullara uyum sağlayabilmesini ve kişisel ilişkilerde
samimiyet aramasını ve kabullenmesini sağlar. Ancak sosyal duygusal gelişim açısından
bakıldığında, çocukluk dönemindeki bağlanmanın niteliği yetişkinlikte önemli olup olmadığı
da düşünülmelidir. Genel olarak bağlanmanın niteliğinin daha sonraki insan ilişkileri için temel
bir model olarak varlığını sürdürdüğü kabul edilmektedir. Bağlanma artık çeşitli insanlarla
yaşam boyunca bağlılık kurma süreci olarak ele alınmaktadır. Bu bakış açışına göre, yetişkinlik
boyunca kurulan romantik ve romantik olmayan bütün ikili yakın ilişkiler çocuklukta edinilen
bağlanma biçiminden etkilenmektedir. Boylamsal çalışmalar bağlanma statüsünün etkilerinin
yetişkinliğe kadar sürebildiğini göstermektedir. Bazı çalışmalarda bağlanma modeli etkilerinin
üç kuşak boyunca devam ettiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Kuşaklar arasındaki benzerlik
kalıtsal olmaktan çok, annenin çocuklara yönelik davranışlarının benzerliğinin bir sonucu
olarak yorumlanmalıdır.
Sosyal gelişimi etkileyen bir diğer önemli etmen akran ilişkileridir. Akran grupları,
çocuğa ailenin dışındaki dünya hakkında bir bilgi ve karşılaştırma olanağı sunarlar. Çocuklar
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yeteneklerine veya becerilerinin düzeyine dair geri bildirimleri akran gruplarından alırlar.
Akranlarla kurulan iyi ilişkiler, sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim için oldukça önemli
görünmektedir. Akranları tarafından reddedilen, mağdur edilen veya yalnız bırakılan
çocuklarda ve gençlerde depresyon, saldırgan davranışlar gösterme riski daha fazladır.
Çocuklar 6 aylıktan itibaren, diğer bebeklere ilgi duyarlar; dokunmak isterler, giysilerini çekiştirirler, uzun sure bakarlar ve gülümserler. Ancak belirgin arkadaş tercihleri 3-4
yaşlarında ortaya çıkar. Yapılan araştırmalarda, okul öncesi dönemde çocukların yakın arkadaşları olarak tanımladıkları tutarlı bir ismin olduğu ve çocukların yakın arkadaşları olarak bildirdikleri çocuk için yer tutmak, onun için bir eşya saklamak gibi davranışlar gösterdikleri bulunmuştur. Arkadaş tercihlerinde hemcinsine dönük bir yanlılık vardır. Okul çağında arkadaşlık
ilişkileri gelişir. Yakın ve uzun süreli arkadaşlıklar başlar. Bir arkadaş grubu olma ya da edinme
fikri gelişmeye ve karmaşıklaşmaya başlar. Bu dönemde arkadaşlık, çocuklar tarafından daha
çok fiziksel veya ilgisel benzerlik ile tanımlanmaktadır. Ancak çocukların akran gruplarına
ayırdıkları zaman artmış ve onlarla birlikte olmak önemli hâle gelmiştir. Bu yaş döneminde de
hemcinslerle arkadaş olma ve gruplaşma baskındır. Ergenlik döneminde ise arkadaş grupları
cinsiyet açısından karışır. Tutum ve düşünce benzerliğine bağlı, uyuma dayalı arkadaş grupları
ortaya çıkar. Yakın ve derin ikili ilişkiler görülür. Aynı zamanda romantik ilişkiler de kurulmaya başlanır. İlk yetişkinlik döneminde, yeni yakın arkadaşlıklar kurulur. Genel olarak ilgi,
tutum, yaşama biçimi benzerliğine bağlı arkadaşlıklar kurma eğilimi devam etmekte, yakın
arkadaşlara ve arkadaş gruplarına düzenli zaman tahsis edilmektedir. Orta yetişkinlik döneminde de benzer eğilimler süregelir. Bu dönemlerde, ev dışında yeni sosyal bağlantılar kuruldukça arkadaş çevreleri de genişler. Yaşlılıkta ise çocukların evden ayrılmaları ve eş
kayıpları nedeniyle arkadaş ihtiyacı artsa bile yeni arkadaşlar edinmekten çok eski yakın arkadaşlarla görüşme eğilimi görülmektedir. Yaşlılıkta arkadaşlık ilişkilerini sürdürenlerin fiziksel
ve duygusal açıdan kendilerini daha iyi hissettikleri doğrultusunda araştırma sonuçları bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Gelişim, döllenmeden ölüme kadar tüm yaşam boyunca devam eden bir değişim süreci
olarak tanımlanmaktadır. Gelişimsel süreçler, çevre-kalıtım ve kayıp-kazanç etkileşimine bağlı
olarak veya onlara göre biçim değiştirebilen ya da plastik bir yapıya sahiptir. Memeli sınıfına
giren bir tür olarak insanlar için yaşam, dişilerdeki yumurta hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile başlar. Gebelik 38 hafta sürer. İnsanlarda yenidoğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer canlılarda olduğu gibi, temel
bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir canlıdır. Refleksler, doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bebekler doğduklarında
pek çok temel içgüdüye ve bunları gidermek için temel reflekslere sahiptirler. “Fiziksel gelişim” altında, bedensel büyüme, hareketler, duyum ve algı alanlarında olan değişimler incelenmektedir. Bu alanlar, yaşamın ilk yıllarında en hızlı ilerlemelerin görüldüğü alanlardır. Bedensel büyüme, doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir. Hareket (motor) gelişimi, insanların
dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hâle gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsar. Bir hareket becerisi her zaman kas ve sinirlerin kullanımıyla ilgilidir
ve her belirli işlev için belirli bir fiziksel olgunlaşma düzeyi gereklidir. İnsanlarda duyusal sistemler doğumdan itibaren oldukça iyi çalışıyor durumdadır ve bebeklikte hızla yetişkinlere yakın bir düzeye ulaşır. İnsanlar, yeni doğdukları zamanlardan itibaren en az iki duyuyu eşgüdümlü bir şekilde kullanabilirler. Ancak, karmaşık ve çoklu durumlarda duyulardan gelen malumatları bütünleştirme ikinci altı ay içinde yapılabilmektedir. Bu durum aynı zamanda, algı ile
eylem/hareket arasındaki bağlantılarla da ilgilidir. İnsanların dünya ve zihin hakkındaki anlayışlarının nasıl değişip geliştiği ise bilişsel gelişimin inceleme alanına girmektedir. Bu alanın
kurucularından Jean Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan
yola çıkarak küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur. Piaget’ye göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal
eğilimi vardır: Uyum sağlama ve örgütleme. Zihin bütün bunları yaparken dengede durma /dengeleme eğilimi taşımaktadır. Piaget’ye göre zihin bu dengeyi sağlamak için iki tür işlev kullanır: Özümleme ve uyumsama. Piaget’ye göre zihinsel gelişme, zihnin, sürekli denge-dengesizlik-yeniden denge kurmasıyla mümkün olmaktadır. Piaget, aynı zamanda, çocukların dış dünyadan gelen bilgileri yapılandırırken her aşamasında farklı bilgi edinme yollarını içeren bir evreler dizisi geçirdiğini öngörür. Lev Vigotsky’e göre ise bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel
özelliklerden önce insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Bu durumun en açık örneği dildir.
Dil, sosyal bir iletişim aracı olsa da bu sosyal araç zihinler arasında olanı (çocuk-çocuk, çocukyetişkin), çocuğun zihninin içinde dönüştürür. Bu yüzden, bir çocuğun gelişiminin alt sınırı, tek
başına kaldığı zaman yapabildikleri iken üst sınırı, bir başka yetişkin ya da becerili bir akranı
ile birlikte yapabildikleridir. Hafıza, dikkat gibi işlevlerde çocuklar okul yıllarına kadar hızla
ilerler ve ortalama bir kapasiteye ulaşırlar. Ancak bilişsel stratejilerin kullanımı okul yılları ile
birlikte artmaktadır. Ergenlik ve ilk yetişkinlikte bilişsel işlevlerin kullanımında belirgin bir
değişiklik yaşanmaz. Bedensel ve duyusal alanlarda yavaş yavaş başlayan kayıpların etkileri;
yetişkinlikte, hız ve koordinasyon gerektiren görevlerde yavaşlama, kısa süreli bellek görevlerinde gerileme şeklinde görülebilir. Orta yetişkinler, daha karmaşık ve çok boyutlu düşünebi145

lirler. Daha uzun vadeli planlama yapabilir ve olası sonuçları daha iyi değerlendirebilirler. Psikososyal gelişim kuramcısı Erikson, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden sekiz evre hâlinde tanımlamıştır. Sosyalleşme, bireyin davranışlarının, değerlerinin,
yeteneklerinin, tavırlarının, ihtiyaçlarını giderme yollarının içinde yaşadığı topluma uygun
veya o toplumda işlevsel olabilecek şekilde biçimlendiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
İnsanın sosyalleşmesinde bağlanma ve akran ilişkileri etkili süreçlerdir.
İnsan gelişimi, belirli bir tarihî ve kültürel bağlam içerisinde bedensel, duyusal, algısal,
bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki değişimlerin etkileşimsel bir sonucudur. Bu bölümde
gelişimsel süreçleri anlayabilmek için gerekli temel bilgiler gözden geçirildi ve yaşam boyunca
gerçekleşen bedensel, duyusal, algısal, bilişsel ve sosyal değişimler incelendi. Ancak her alandaki değişimlerin aslında birbirini etkilemekte ve değiştirmekte olduğu da unutulmamalıdır.
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Çalışma Soruları
1.

Yaşa bağlı normatif etkileri örnek vererek kısaca açıklayınız.

2.

İnsan yaşamı başlıca hangi dönemlere ayrılır?

3.

Boylamsal ve kesitsel araştırma desenleri arasındaki temel farklılık nedir?

4.

Doğum öncesi gelişim safhalarını kısaca açıklayınız.

5.

Refleks nedir? Yenidoğan için önemini tartışınız.

6.

Ergenlerin genellikle sakar olmalarını nasıl açıklarsınız?

7.

Algı ve hareket arasındaki ilişkiyi tartışınız

8.

Piaget’nin kuramının neden etkili olduğunu açıklayınız.

9.

Piaget’de “denge” kavramı niçin önemlidir?

10.

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

11.

Yakınsak gelişim alanı ile yapı iskelesi kurma arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsı-

nız?

12. Erikson’a göre bir psikososyal evrede beklenen gelişim, bir önceki evrenin
çatışmasının çözülmemesinden nasıl etkilenir?
13.

Bowlby’ye göre bağlanmanın insan gelişimindeki işlevi nedir?
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9. İNSAN NASIL ÖĞRENİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Öğrenme nedir?
9.2. Klasik koşullanma
9.3. Edimsel (operant) koşullanma
9.4. Gözlem yoluyla öğrenme
9.5. Gizil ( farkına varmadan) öğrenmeler ve mekân öğrenme
9.6. Öğrenmeden belleğe geçerken
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde edileceği veya geliştirileceği

Öğrenmenin tanımını yapar.
Klasik koşullanmayı açıklar.
Klasik koşullanmayla edinilmiş davranışlara örnek verir.
Edimsel koşullanmayı açıklar.
Edimsel koşullanmayla edinilmiş davranışlara örnek verir.
Pekiştirme türleri ve ceza
arasındaki ayrımı kavrar.
Pekiştirme
örnekle açıklar.

tarifelerini

Kavrama yoluyla öğrenmeyi
açıklar.
Kavrama yoluyla öğrenmeyi
ortaya koyan deneyleri anlatır.
Premack
açıklar.

ilkesini

örnekle

Gözlem yoluyla öğrenmeyi
ana hatlarıyla açıklar.
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Sosyal öğrenmeyi açıklar.
Model alma sürecinin basamaklarını sıralar.
Farkına varmadan öğrenmeyi
açıklar.
Mekân öğrenmesini
ve
ortaya koyan temel deneyi
açıklar.

151

Anahtar Kavramlar
•

Türe özgü hazır bulunuşluk

•

Öğrenme

•

Klasik koşullanma

•

Uyaran genellemesi

•

Uyaranların ayırt edilmesi

•

Sönme

•

Kendiliğinden geri gelme

•

Etki kanunu

•

Edimsel (operant) koşullanma

•

Olumlu-olumsuz pekiştireç

•

1. ve 2. tip ceza

•

Pekiştirme tarifesi

•

Kavrama yoluyla öğrenme

•

Premack ilkesi

•

Gözlem yoluyla öğrenme

•

Dolaylı pekiştirme

•

Dolaylı ceza

•

Sosyal öğrenme

•

Model alma

•

Farkına varmadan öğrenme

•

Mekân öğrenme
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Giriş
İnsan yaşamının başlangıcında, oluşan canlının fiziksel olarak büyümesi bize çok inanılmaz görünür. Döllenmeden itibaren 33 ayını tamamlayarak 2 yaşını bitiren çocuk milimetrik
ebattan metrelik ebada geçtiği gibi bedensel olarak tüm işlevlerini yerine getirebilen ve bağımsız olarak hareket edebilen bir varlık hâline gelmiştir. Ancak belki de bu kadar somut gözükmediği için tam farkında olunmayan şey, bu yeni canlının aynı zamanda, içinde yaşadığı dünyaya ilişkin sayısız bilgi, kavram, davranış, beceri, tutum ve alışkanlık edinmiş olmasıdır.
Yedinci bölümde, ilk iki yıl içindeki sinaptik bağlantı artışını gösteren resmi hatırlayınız
(Geri dönüp bakılabilir.). Bu bağlantı artışı, zihnin giderek karmaşıklaşması anlamına gelir ve
bu süreç gittikçe daha özelleşerek ömür boyu sürecektir. Sinaptik bağlantılar, uyarana maruz
kaldıkça yani dış dünyayla etkileşime girdikçe artmakta, kullanılmayanlar budanmakta, kullanılanlar yeni bağlantılar kurarak karmaşıklaşmayı sürdürmektedir.
Dünya ile kurulan etkileşimin, bir diğer ifadeyle geçirdiğimiz deneyim ve yaşantıların
nasıl içselleştiği meselesi üzerinde tartışmalar olsa da bugün artık insanların zihinlerinin
çevreleriyle etkileşerek karmaşıklaştığını biliyoruz. Çünkü insanlar öğrenmektedirler. Esasen
belirli bir sinir sistemine sahip her canlı öğrenmektedir. Eski zamanlarda insana özgü işler yapabilen marifetli hayvanların durumu doğaüstü güçlerle açıklansa bi bugün edindikleri becerilerle “bir meslek” edinmiş hayvanlarla (polis köpekleri, gösteri yıldızı balina/yunuslar vb.) birlikte yaşıyoruz. Bu, öğrenme alanında yapılmış çalışmalarla mümkün olmuştur. Elbette insanların öğrendikleri şeyler çok daha karmaşıktır, bizler soyut kavramları, sembol sistemlerini,
fikirleri, karmaşık problemleri çözmeyi ve hem de bütün bunları üretmeyi öğreniriz. İşte bu
bölümde bütün bunların nasıl olabildiği veya öğrenme süreçlerinin neler olduğu ve nasıl işlev
gördükleri incelenecektir.
Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, eğitim, çocuk yetiştirme gibi meselelerde aşikâr etkilere sahip olduğundan, üzerinde çok çalışılmış ve önemsenmiş bir konudur. Aynı zamanda bu
öğrenme biçimlerinin ortaya konuluş zamanları psikolojinin insana bakış ve ele alışındaki değişimlere paralel bir seyir izlemektedir.
Bugün, üzerinde yeterince çalışılarak ittifaka varılmış birkaç temel öğrenme biçimi vardır; klasik ve edimsel (operant) koşullanma, gözlem yoluyla öğrenme, farkına varmadan öğrenme, kavrayarak öğrenme gibi. Bu öğrenme biçimlerinin önemli bir kısmını, nispeten karmaşık diğer canlılarla da paylaştığımızı öğrenince şaşırabilirsiniz. Burada türe özgü hazır bulunuşluk şeklinde tanımlanabilecek bir kavramdan da söz etmek gerekir. Bazen türe ait fiziksel
özellikler, bedensel ya da yapısal özellikler gibi kazanılabilecek davranışların türünü sınırlandırmaktadır. Yani, eğer uygun bir ses çıkarım aygıtı yoksa pek çok karmaşık beceriyi öğrenebilen bir canlının insan gibi konuşmayı asla öğrenememesi mümkündür. İnsanı insan yapanın
gerçekten ne olduğu, üzerinde daha çok düşünmeyi hak eden bir mesele gibi görünmektedir.
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Bu bölümde önce öğrenmenin nasıl tanımlandığı ve daha sonra zaman akışı içindeki
seyrine paralel olarak temel öğrenme biçimleri, özellikleri ve gündelik hayatta bu ilkelerden
nasıl yararlanılabileceği gözden geçirilecektir.
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9.1. Öğrenme Nedir?
Öğrenme, davranışta ya da potansiyel davranışta, yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir.
Bu tanımdaki bazı kavramlara ve kullanılış biçimine dikkat ediniz. Bir şeyin öğrenilmiş
olması için,yeni davranışın, deneyimler yani yaşantılar/tekrarlar yani çevredeki uyaranlar veya
uyaran kombinasyonları yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ayrıca potansiyel veya açıkça
gözlenebilen davranışlarda oldukça kalıcı bir değişiklik olmuş olması gereklidir. Yani bir davranışın öğrenilmiş olup olmadığını sürdürülebilen bir değişim olup olmamasından anlaşılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, davranış ve potansiyel davranış ayrımıdır. Öğrenme
çalışmalarının tüm psikolojiyi kapladığı davranışçılık yıllarında, öğrenmenin yalnızca “gözlenebilen davranış değişiklikleri” olarak ele alınabileceği kabul ediliyordu. Bilişsel yaklaşımın
bakış açısıyla yürütülen araştırmalar, edinilmiş ancak aşikâr davranış değişikliği şeklinde olması gerekmeyen dolaylı olarak gözüken öğrenmelerin varlığını da ortaya koymuştur.
Davranışçı yaklaşım, yöntemsel bir duruş ile psikolojinin bilimsel olarak var olabilmesinin ancak doğrudan gözlenemeyen zihin, bilinç gibi kavramları incelenmekten vazgeçmesi ve
gözlenebilen uyaranlar ile tepkiler/davranışlar üzerinde çalışılmasına bağlı olduğunu savunmuştur. Davranışçılığın ilk yıllarında bugün için son derece abartılı ve katı eğilimler ifade edilse
bile (beyin bir kas kümesi gibidir vb.), davranışçılar birkaç temel öğrenme biçimini tanımlamış
ve insanı incelemek üzere daha sonraki yaklaşımlar tarafından da kullanılmaya devam eden bir
çalışma geleneği bırakmışlardır. Bilişselciler ise davranışçılar tarafından ayrıntılı bir şekilde
incelenen uyaranlar ve tepkilerin arasında nelerin olup bittiğini, yani davranışçıların kara kutu
diyerek görmezden geldiği insan zihnini, mercek altına almışlar ve bazı farklı öğrenme biçimleri tanımlayarak öğrenme süreçleri hakkındaki bilgilerimizi genişletmişlerdir. Biz şimdi sırasıyla bunları incelemeye başlayalım.

9.2. Klasik Koşullanma
Klasik koşullanmaya niye “klasik” denilmektedir diye düşünüyorsanız, cevap
sanıldığından basittir. Yalnızca ilk bulunan koşullanma türü olduğu için böyle denilmektedir.
Klasik koşullanmanın keşfini, ülkemizde ismi neredeyse hemen herkes tarafından bilinen Pavlov’a (ve şüphesiz köpeğine) borçluyuz.
İvan İlyiç Pavlov (1849-1936) aslında bir fizyologdur, o zamanlar St.Petersburg’da
olan laboratuarında sindirim fizyolojisi üzerine çalışmaktadır (ve şüphesiz burada birden fazla
köpek vardır). Ağza konulan yiyecek miktarıyla üretilen salya miktarının bağlantılarını inceleyen Pavlov, çalışmanın ilerleyen aşamalarında, köpeklerin henüz ağızlarına yiyecek konmadan,
yiyeceği, yiyecek getireni gördükleri ve hatta ayak sesini duydukları zaman salya salgıladıklarını gözlemlemiştir. Teknik olarak bu kendi araştırmasını bozan bir durum olmasına rağmen,
hipotez körlüğüne düşmeyen bir bilim insanı olarak böyle bir şeyin nasıl olup da ortaya çıkmakta olabileceğine odaklanmıştır. Durumu, köpeklerin ses, ışık, görüntü gibi yiyecekle bir
ilgisi olmayan uyaranların yiyecekle ilişkisini kurmayı öğrenmesi ile açıklamış ve bu yeni salyaya “psişik salya” adını vermiştir.
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Bulduğu şey (hayvanların insanlar gibi öğrenebilecek nitelikte olmaları) o dönemin anlayışı için o kadar inanılmazdır ki bulgularını bilim camiasıyla paylaşmak için bu konu üzerinde
pek çok olası açıklamayı sınayan kontrollü ve sistematik deneyler yürüterek 10 yıl kadar daha
çalışmıştır. Bu sonuçların yayınlanması ve Amerika’da duyulmasından sonra bu kavramlaştırmanın o yıllarda Watson’un başlattığı davranışçılık akımının temel kabulleriyle uygunluğu dolayısıyla, konuya yoğun bir ilgi gösterilmiştir. Watson ve Rayner’in ünlü Küçük Albert deneyi
ile klasik koşullanmayı insan üzerinde de göstermeleriyle psikoloji alanında bir çığır açılmıştır
(aşağıdaki paragrafta parantez içindeki uyaran-tepkilerin ilki, Pavlov, ikincisi Küçük Albert
deneyine aittir).
Klasik koşullanma basitçe şöyle gerçekleşmektedir: Organizmanın sahip olduğu herhangi bir doğal uyaran-tepki bağı (yiyecek-salya; yüksek ses-korku gibi) olmalıdır. Eğer bu
doğal (yani bir koşula bağlı olmadan, refleksif olarak var olan) uyaran ile eş zamanlı (bitişik)
olarak yapay (kendiliğinden bu tepkiyi çıkarmayan, koşula bağlı) bir uyaran daha verilmeli
(çıngırak sesi; tavşan) ve yeterince tekrar yapılmalıdır. Yani, önce koşullu uyaran (çıngırak,
tavşan) hemen arkasından koşulsuz uyaran (yiyecek-yüksek ses) verilmeli ve tepki (salyakorku) elde edilmelidir. Uyarana ve uyaran-tepki bağının bazı özelliklerine ve sunum aralığına
göre değişebilmek kaydıyla belirli bir tekrar sayısından sonra daha önce doğal tepkiyi çıkarmayan uyaran, bu tepkiyi ortaya çıkarabilir hâle gelmektedir. Yani köpekler bir süre sonra yalnızca
çıngırak sesini duyduklarında, yiyeceğe gerek kalmaksızın salya tepkisi vermekte, tavşanı gören Albert ağlamaya başlamaktadır. Ancak bu tepkiyi orijinal tepkiden ayırmak üzere ona koşullu tepki denilmektedir.
Koşullu uyaran - koşullu tepki bağı bir kez yerleştikten sonra başına yeni bir uyaran
daha eklenerek iki veya daha fazla dereceli şartlamalar (kırmızı ışık-çıngırak-yiyecek) oluşturulabilir. Koşullanmış tepki benzer uyaranlara genellenebilmektedir. Yani bir kez çıngıraksalya bağı öğrenildikten sonra, organizma, bir başka ses gibi benzer diğer bazı uyaranlarda da
(zil, anahtar sesi vb.) aynı tepkiyi vermektedir. Buna uyaran genellemesi denilmektedir. Örneğin tavşan ve fareye şartlanmış Küçük Albert nihayetinde bu durumu beyaz tüylü tüm nesnelere genelleyerek Noel Baba’ya da korku tepkisi vermeye başlamıştır. Eğer yalnızca benzerleri içinden belirli bir tür uyarana yönelik koşullanma yapılmak isteniyorsa o zaman, şöyle bir
koşullanma süreci tasarlanmalıdır; kırmızı ışık-çıngırak-yiyecek var koşulu; yeşil ışık-çıngırakyiyecek yok koşulu. Böylece uyaranların ayırt edilmesi de öğretilebilmektedir.
Eğer dikkat ettiyseniz her durumda, doğal olarak tepkiyi çıkaran uyaranın sunulması
gerekmektedir. Peki, koşulsuz uyaran sunulmazsa ne olur? Her ne kadar uyaranın özellikleri,
koşullanmanın şiddeti, süresi vb. çok çeşitli etmenler etkili ise de ana fikir olarak eğer koşulsuz
uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmaktadır.
Buna sönme denir. Peki ya tepki söndükten sonra tekrar aynı bağla yeniden karşılaşılırsa? O
zaman tepki, şiddeti az da olsa geri gelmektedir. Buna kendiliğinden geri gelme denilmektedir.
Eğer tekrarlanırsa sönmüş olan koşullu tepki, eskisinden çok daha kısa sürede yeniden ortaya
çıkmaktadır.
Klasik koşullanma çalışmaları daha sonraki yıllarda da hem yeni tepkiler oluşturmak
ve hem de yerleşmiş tepkileri ortadan kaldırmak üzere defalarca sınanmış, başarılı sonuçlar
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elde edilmiş ve geliştirilmiştir. Örneğin klasik koşullamaya dayanan sistematik duyarsızlaştırma tedavisi, fobilerde, bazı kaygı bozukluklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Buradaki
mantık, koşullanarak öğrenilmiş bir uyaran-tepki bağının, bu bağı oluşturan uyarana yavaş yavaş ancak sistematik olarak maruz bırakarak ve koşullu tepkinin ortaya çıkmamasını sağlamak
suretiyle söndürülebileceğidir. Örneğin süt tadına iğrenme tepkisi veren küçük bir çocuğu düşünün. Bu durumda, çocuğun tat duyarılılık seviyesi gözden kaçırılmadan, mesela 250 cc suya
2,5 cc süt oranıyla başlanarak ve bu oran tedricen süt lehine artacak şekilde sistematik olarak
“su” içmesi sağlanabilir. Burada önemli olan, verilen süt miktarının her seferinde iğrenme tepkisi oluşturmayacak kadar az olmasıdır. Aylar sürebilecek bu uygulama ile sonunda çocuğun
süt tadına duyarsızlaşması mümkündür. Dikkat ederseniz bu oldukça incelikli yürütülmesi gereken bir iştir. Etkili bir klasik koşullanma oluşturmak veya bir koşullanmayı ortadan kaldırmak
için titiz ve dikkatli düzenlemeler yapmak gereklidir.
Gündelik hayatta ilgisiz gördüğümüz bazı uyaranların bazı tepkileri ortaya çıkarmaları,
biz çoktan unutmuş olsak bile eski yaşantılarımıza edindiğimiz klasik koşullanmalara bağlı olması mümkündür. Çocukken gittiğiniz dişçinin binasındaki lahana yemeği kokusu, siz bu yaşantıyı hatırlamıyor olsanız bile lahanayı ya da o tür apartmanları hiç sevmemenizle sonuçlanmış olabilir. Veya tam tersine, anneannenizin mavi çiçekli yemek tabaklarıyla eşlenmiş doygunluk ve keyif hissiniz, ileride sizin de mavi çiçekli tabakları tercih etmenize neden olabilir.
Klasik koşullanma oldukça etkileyicidir. İnsanların davranışlarını düzenleme, olumsuz
bulduğunuz davranışları ortadan kaldırma gibi hevesleriniz yüksekse yapılabilecek pek çok şey
var gibi görünmektedir (Yine de önce Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal isimli filmini seyretseniz iyi olur). Ancak insan davranışlarının çok boyutluluğu düşünüldüğünde, klasik koşullamanın açıklayamadığı pek çok edinilmiş davranış vardır. Her şeyden önce, klasik koşullanmanın oluşabilmesi için doğal ya da refleksif bir uyaran-tepki bağı olması ve diğer uyaran/uyaranların bu koşulsuz uyaranla eşlenmesi gereklidir. Üstelik bunun tutarlı bir şekilde tekrar etmesi de gereklidir.
Bu durum, kaçınılmaz bir şekilde klasik koşullamayla edinilebilecek davranışları sınırlandırır. Ayrıca, klasik koşullanma durumunda canlının herhangi bir şey yapmasına, bir etkinlikte bulunmasına gerek yoktur. Sanki her şey onun dışında cereyan etmektedir. Hâlbuki insanlar gündelik hayatları içerisinde etkindirler, bir dizi davranışta bulunurlar, pek çok davranışı
kendileri, istemli bir şekilde başlatırlar. Bu durumda bu tür davranışlar nasıl kazanılmaktadır?
Bu sorunun cevabı Skinner tarafından edimsel ya da operant koşullanma ortaya konularak verilmiştir.

9.3. Edimsel (Operant) Koşullanma
Operant (edimsel) koşullanma B. F. Skinner (1904-1990) tarafından kavramlaştırılmış,
özel düzenekleri oluşturulmuş, kendisinin uzun yıllar süren ayrıntılı çalışmaları ile gündelik
uygulamaları geliştirilmiş bir öğrenme biçimidir. Edimsel koşullanma, işe/etkinliğe/eyleme dayalı koşullanmalar anlamında düşünülmelidir (Türkçe karşılık olarak kullanılan edimsel kelimesi ise, “etmek” fiil kökünden türetilmiş olup “bir edime dayalı” anlamına gelir).
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Ancak operant koşullanmaya geçmeden hemen önce bir hazırlayıcı olarak hayvanlarla
problem çözme çalışan E. L. Thorndike (1874-1949) ve ortaya koyduğu Etki Kanunu’nu hatırlamak gerekir. Thorndike, kendisinin geliştirerek bulmaca kutusu adını verdiği bir tahta kafes
kullanarak kedilerle çalışmaktaydı. Kedilerin, bir manivelayı hareket ettirmek yoluyla kapının
açılması problemlerini çözmeleri gerekmekteydi. Thorndike, bu çalışmalarının sonunda, deneme yanılma yoluyla problem çözmenin temel ilkelerini ortaya koymuş ve davranışların öğrenilmesi ile ilgili olarak Etki Kanunu diye bilinen bir prensip bırakmıştır. Buna göre “Belirli
bir durumda, organizmayı doyuma ulaştıran, hoş etkileri olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı tatmin etmeyen veya nahoş etki bırakan tepkilerin tekrarlanma sıklığı azalır.”
Etki kanunu, basit görünür ama önemlidir. Örneğin yazı alıştırması yapması gereken
ama yorulduğu için çok az yazabilen bir çocuğu düşünün. Yazı alıştırmalarının sonu eğer her
zaman yorulma ile bitiyorsa (nahoş sonuç), bu davranışı tekrarlamak istemeyecektir. Bu durumda, etki kanununa göre her seferinde yorgunluk hissetmeyeceği kadar az yazması ve
çevresindekilerin bundan hoşnutluklarını dile getirmesi yazma davranışının zaman içinde artmasını sağlayacaktır. Üzerinde biraz düşünülürse etki kanununun gündelik davranışlarımızı düzenlemek için kullanılması son derece kolaydır. Aynı zamanda bu fikir ve çalışmaların operant
koşullanma için bir zemin hazırladığını da gözden kaçırmamak gerekir.
Edimsel koşullamaya geri dönersek, temel mantık şudur: belirli bir güdülenmişlik düzeyindeki organizma, bu ihtiyacını gidermek üzere, belirli bir ortamda/durumda kendiliğinden
veya tesadüfî bir şekilde bir dizi davranışta (etkinlikte, edimde) bulunmaktadır. Bu davranışlardan hangilerinin bir dahaki sefer aynı ortamda bulunulduğunda tekrarlanma olasılığı daha
yüksek olacaktır? Bu olasılık icra edilen davranışların sonuçlarına bağlıdır. Skinner’in çok sevilen ifadesiyle, davranış sonuçları tarafından şekillenir.
İnsanların yaşadığı karmaşık ortamlarda kendilerinin başlattığı davranışları ve sonuçlarını inceleyerek ayrıntılarda kaybolmamak için, bu koşullanma biçimini Skinner kutusu veya
edimsel öğrenme kutusu adıyla bilinen düzenekte inceleyelim.
Skinner ağırlıklı olarak fareler ve güvercinlerle çalışmıştır. Bu düzenek, zemini ızgara
olan; yan tarafında bir mekânizmaya bağlı bir pedalın ve onun yanında yiyecek geldiğinde kapağı açılan bir deliğin bulunduğu küçük bir kafesten oluşmaktadır. Belirli bir açlık düzeyindeki
fare, ilk kez kafese konulduğunda, kafesin içinde hızlıca hareket etmekte, sağa sola çarpmakta
ve nihayetinde tesadüf eseri pedala çarparak mekânizmayı harekete geçirmekte ve yiyecek elde
etmektedir. Pek çok tekrardan sonra fare kafese konulduğunda, doğrudan, tek bir seferde
mekânizmayı harekete geçiren çarpmayı yaparak yiyeceği elde etmeyi öğrenmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Fare hareketi kendisi başlatmakta
ve sürdürmektedir ancak sonuçları hakkında henüz bir yaşantı geçirmemiştir. Deneyimi arttıkça
amaca ulaştıran davranışları seçer ve onları tekrarlar. Her fare, aynı amaca ulaşmak için farklı
bir davranışta bulunabilir. Kimisi kuyruğunu, kimisi başını kullanabilir. Hangisinin olduğunun
bir önemi yoktur, yalnızca o fare için sonuca ulaştıranın yani yiyecek elde etmesi yoluyla pekiştirilenin bir önemi vardır. Dolayısıyla fare, kendi davranış repertuarı içerisinden herhangi bir
davranışı daha sık yapmayı, elde ettiği sonuca göre tercih etmiş olur.
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Görülebileceği gibi edimsel koşullanma insan davranışlarını da rahatlıkla temsil edebilecek temel bir modeldir. Çok sayıda davranışımızı bu yolla ediniriz. Edimsel koşullama veya
davranışın sonuçları tarafından şekillenmekte olduğu fikri, biraz etki kanununa benzeyen pekiştirme kavramı üzerine oturur. Pekiştirme, herhangi bir davranışın yapılma sıklığını arttıran uyarandır. Olumlu pekiştirme, ortama organizma için olumlu bir şeyin –bir ödül- eklenmesidir. Yani, organizmanın yaptığı davranış ile olumlu bir sonuca ulaşmasıdır. Olumsuz pekiştirme ise, ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkarılmasıdır. Yani organizma için
sonuç yine olumludur, onu rahatsız eden bir şeyden kurtulmuştur. Davranışçı mantığa göre
düşünülürse ev niye hoştur? Çünkü orada karın doyurulur, dinlenilir, kişi sevdikleriyle birlikte
olur (olumlu pekiştireçler) ve aynı zamanda soğuktan/sıcaktan korunulur, sıkan ayakkabılardan
ya da rahatsız giysilerden, gergin ilişkilerden kurtulunur… (olumsuz pekiştireçler) ve böylece
ev sevilmeye devam edilir. Kısaca pekiştirme terimi, daima organizma için olumlu bir sonuca
atıf yapar.
Ceza ise farklıdır. Ceza, daima davranışın organizma için hoş olmayan bir sonucuna
işaret eder. Sıklıkla karıştırılabilmektedir ama olumsuz pekiştireç bir ceza değildir. Ancak cezada iki tiptir. Birinci tip ceza, ortama organizma için olumsuz bir şeyin eklenmesidir. İkinci
tip ceza ise, ortamdan organizma için olumlu bir şeyin çıkartılmasıdır.
Klasik koşullanmada açıklanan iki veya daha fazla dereceli şartlama, uyaran genellemesi, uyaranların ayırt edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri gelme özellikleri edimsel koşullanmalar için de geçerlidir.
Edimsel öğrenme çalışmaları yoluyla incelenmiş bir diğer konu, olumsuz bir durumdan
nasıl kaçınılacağının öğrenilmesidir. İki veya daha fazla dereceli şartlamalarda, önceki uyaran
diğerinin geleceğini bildiren bir işaret uyaran işlevi göstermektedir. Böylece organizma, daha
sonra hangi uyaranın geleceğini anlayabilmektedir. Bu durumda, o işaret uyaranı gördüğünde,
o ortamdan kaçınmayı veya korunmayı öğrenmesi mümkün olmaktadır. Bu konuda ilginç bir
örnek, Türkiye’de şoförlerin eğer ileride radar veya polis kontrolü varsa, selektör yaparak birbirlerine haber vermeleridir. Normal bir seyir koşulunda, selektör yapan (işaret uyaran) araçları
gören arkadan gelenler, hız düşürerek veya yan yola saparak kaçınmak/korunmak için gerekli
düzenlemeleri yapmaktadırlar.
Edimsel öğrenmeleri açıklayan prensipler, Skinner tarafından biçimlendirme ya da kademeli biçimlendirme denilen bir davranış şekillendirmesi uygulamasının geliştirilmesini sağlamıştır. Skinner’in ilgi çeken ve “güvercinlere pinpon oynamayı nasıl öğretiriz” şeklinde popülarize edilen bir biçimlendirme çalışmasından sık sık bahsedilir. Bu deneylerle ilgili çekimler
İnternet ortamında mevcuttur.
Güvercinlerin pinpon oynamayı öğrenmesi, garip ve abartılı görünebilir ama konuyu bir
de şöyle düşününüz. Edimsel öğrenme kutusunda fare hiçbir şekilde pedala dokunacak bir davranış göstermiyorsa ne yapılmalıdır? Bu durumda şöyle hareket edilebilir: Farenin yaptığı davranışların pedala dokunmaya en yakın görünen biri belirlenip o pekiştirilir. Varsayalım ki fare,
kafese girince sakin kalıyor, bir iki adım atıp ortalığı koklayarak dolanıyor. O zaman yapılacak
şey, pedala en yakın yerde durduğunda yiyeceği vermektir. Bu davranış yerleştikten sonra bir
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kademe yukarı, bir kademe daha yukarı… Sonunda ilgili davranışın icrasına kadar giden bir
süreç izlenmelidir. Biçimlendirmede anahtar nokta, hem hedef davranışın hem de organizmanın
ve icra ettiği tepkilerin ayrıntılı ve titiz bir şekilde gözlenip kaydedilmiş olması ve sürecin buna
göre tasarlanması gerekliliğidir. Bu gözlemlerden yola çıkılarak davranış bir seferde başarılabilecek kadar küçük, zaman kaybettirmeyecek kadar büyük aşamalara bölünmeli, pekiştireç
düzeni uygun tayin edilmeli ve süreç titizlikle uygulanmalıdır. Eğer bir aşamada takılma olursa
ve ilerlemezse birkaç basamak geriye dönülmeli ve gerekirse yeni bir düzenleme yapılarak devam edilmelidir. Oldukça uzun, zahmetli ve titizlik isteyen biçimlendirme ile pek çok karmaşık
davranışın kazandırılması mümkündür. Aslında “meslek edinmiş” hayvanların eğitimi bu tür
ilkeler kullanılarak yapılmaktadır. Benzeri şekilde biçimlendirme ilkelerinden oyuncak ya da
oda toplama davranışlarını kazandırmak veya beslenme sorunlarını çözmek için rahatlıkla yararlanılabilir. Ancak gündelik hayatta başarılı uygulamalar için titiz ve dikkatli gözleme, tutarlılığa ve sabra ihtiyaç vardır.
Pekiştirmenin edimsel öğrenmeler için anahtar bir kavram olduğundan söz edilmişti.
Verilen örneklerde ilgili davranıştan sonra her zaman pekiştirme verildiğine belki dikkat etmişsinizdir. Ama gündelik hayatta her zaman böyle olmaz. Aynı davranışın, belirli bir ortamda,
her bir icrasından sonra sürekli pekiştirme almaması veya düzensiz olarak alması mümkündür.
Pekiştirmenin sürekli olarak alınmadığı durumlarda davranışın sürdürülmesi mümkün müdür?
Gözlemler bu doğrultuda olduğuna göre nasıl bir pekiştirme düzeni var olduğunda davranış sürdürülmektedir? Bu soru, pekiştirme tarifeleri ortaya konularak cevaplanmaktadır. Pekiştirme tarifeleri, aynı tren ya da uçak tarifeleri gibi belirli bir davranışın kazanılmasını sağlamak için pekiştirmelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını yani pekiştirecin ne sıklıkta ve/veya
kaç davranış yapıldıktan sonra verileceğini düzenleyen sistemlere denilmektedir. Bir pekiştirme
tarifesi, pekiştirmenin içeriğini yani hangi pekiştirecin kullanılacağını (şeker, para…) düzenlemez.
Belirli bir durumda belirli bir davranışın yapılma sıklığını arttırmak istediğimizi varsayalım. Öğrendiğimiz üzere yapacağımız şey, ilgili davranıştan sonra uygun bir pekiştireç vermektir. Fakat her durumda sürekli olarak pekiştirme vermek mümkün olmayabilir veya en az
pekiştireci kullanarak en çok davranışı elde etmeyi daha ekonomik görülebilir. Bu durumda ne
yapılmalıdır? Pekiştirmeler nasıl düzenlenmelidir?
Pekiştirmenin verilmesi ile ilgili olarak iki boyut üzerinde çalışmak mümkündür: zaman ve davranış sayısı. Yani pekiştirecin verilme zamanının aralıkları ve kaç tane davranış
yapıldıktan sonra verileceği (oranı). Bu iki boyut iki şekilde düzenlenebilir, sabit tutulabilir
veya değişken olarak verilebilir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir sınıflama çıkmaktadır; zaman üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit zaman aralıklı ve değişken zaman aralıklı tarifeler; davranış sayısı üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit oranlı ve değişken oranlı tarifeler. Böylece dört temel tarifeye ulaşılmış olur. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım.
Sabit zaman aralıklı tarifeler: Pekiştirme, sabit bir zaman aralığından sonra düzenli
olarak verilmektedir. Pekiştirilmiş bir davranışın icrasından sonra sabit bir süre geçmekte ve
pekiştireç tekrar verilmektedir. Arada ne sıklıkta davranışın tekrarlandığının bir önemi yoktur.
160

Böyle bir düzen kullanıldığında, davranışın görülme sıklığı şöyle bir seyir izlemektedir: her
pekiştirmenin hemen ardından önce ani bir azalma ve bir sonraki pekiştirme için zaman yaklaştıkça bir yükselme eğilimi. Örneğin ara ve dönem sonu sınavları sabit aralıklarla yapıldığında
öğrenciler sınavın hemen öncesinde çalışma yoğunluklarını arttırmakta, sınav bittikten sonra
çalışma davranışı yavaşlamakta, bir dahaki sınav yaklaşmaya başlayınca tekrar çalışma
sıklığını arttırmaktadırlar. Yıllık sözleşmeli ücret alarak çalışanlar için de böyle bir durum söz
konusudur. Sabit zaman aralıklı pekiştirme tarifeleriyle, düzenli ancak çok yüksek olmayan
sıklıkta davranış elde edilmektedir.
Değişken zaman aralıklı tarifeler: Pekiştirme, düzensiz zaman aralıklarıyla ve yine
tepki sayısından bağımsız olarak verilmektedir. Yani pekiştirecin ne zaman verileceği belli
değildir. Böyle bir düzen kullanıldığında, ancak pekiştirmeyi kaçırmayacak kadar ortalama bir
hız ile ve düzenli olarak tepki üretilmektedir. Örneğin eğer sınavlar her an yapılabilir ise bir
diğer ifadeyle aralıkları kestirilemiyorsa o zaman öğrenciler, ancak ortalama bir hazırlık seviyesinde olacak şekilde ama sürekli olarak çalışmaktadırlar. Değişken zaman aralıklı tarifelerle
düzenli ama orta derece bir sıklıkta davranış elde edilmektedir.
Sabit oranlı tarifeler: Bu tarifede önceden belirlenmiş (öğrenilmiş) belirli sayıda davranış yapıldığında pekiştirme alınmaktadır. Zamandan bağımsız olarak aynı sıklıkta davranış
tamamlandığında, yeniden alınmaktadır. Parça başı veya götürü işlerde çalışmak bu tarifenin
tipik bir örneğidir. Ücretinizi belirli bir miktar işi/ satışı tamamladığınızda alırsınız, zamanın
bir önemi yoktur. Eğer para ödenmesinin koşulu 1 evin boyasının bitirilmesiyse, mesela her
gün 1 evin boyasını bitirme çabası göstermek iyidir, hele günde iki tane biterse... Böyle bir
düzen kullanıldığında, davranışın görülme sıklığı şöyle bir seyir izlemektedir: Pekiştirme sonrasında kısa bir duraklama gözlenir, bu duraklamanın ardından, bir sonraki pekiştirece kadar
hızlı ve düzenli bir davranış ortaya konulur. Sabit oranlı tarifelerle çok yüksek sayıda davranış
elde edilmektedir (canlılar bütün güçleriyle çalışmaktadır). Ancak hem hayvanlarda hem de
insanlarda, bu tarifeye maruz kaldıktan belirli bir süre sonra, isteksizlik, tepki vermeme, bırakma/vazgeçme, bıkkınlık, olumsuz ruh hâli gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Değişken oranlı Ttarifeler: Bu tarifede, pekiştirmenin kaç davranış yapıldıktan sonra
geleceği belli değildir. Bir diğer ifadeyle ne sıklıkta (kaç kez) davranış yapıldığında pekiştireç
elde edileceği kestirilememektedir. Bir kez yapıldığında da beş kez veya on kez yapıldığında
da alınabilir. Millî piyango bileti alma davranışı bu duruma tipik bir örnektir. Çünkü bir kere
alındığında çıkması mümkün olduğu gibi bu davranış 50 kere tekrarlandığında dahi çıkmamış
olması mümkündür. Ama yine de bilet almaya devam edilir. (çünkü “Size de çıkabilir.”). Daima
kazanma olasılığı olduğundan bilet alma davranışını sürdürme eğilimi yüksek olmaktadır.
Böyle bir düzen kullanıldığında, pekiştirme sonrasında kısa bir duraklama eğilimi ortaya çıkmaktadır ve davranış uzun süre tekrarlanmaya devam etmektedir. Sönmeye en dirençli tarife
değişken oranlı pekiştirme tarifesidir. Bu yüzden pek çok olumsuz davranışın değişken oranlı
tarifelerle edinildiği düşünülmektedir. Örneğin çok küçük çocuklarda küfür etme davranışının
sürdürülmesi böyle açıklanabilir, ara sıra da olsa pekiştirmesi davranışın sürmesi için yeterli
olabilmektedir.
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Temel tarifeler dışında kalan ancak birbirlerinin yan etkilerini gidermek üzere düzenlenmiş karma tarifelerden de söz etmek gerekir. Skinner’in çok sayıda pekiştirme tarifesi bulduğu bilinmektedir, bunlar sözü edilen temel tarifelerin çeşitli kombinasyonlarına dayanmaktadır. Karma tarifeler temel tarifelerin çeşitli olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırabilecek düzenlemeleri içermektedir. Örneğin, en yüksek tepki üretimi sağlayan tarife, sabit oranlı tarife
olduğuna göre bunun yan etkisi olan bıkkınlık ve isteksizliği ortadan kaldırmanın bir yolu var
mıdır? Bu soruya karşılık şöyle bulunmuştur: Sabit zaman aralıklı tarife ile sabit oranlı tarife
birleştirilerek bir karma tarife oluşturulmuştur. Böylece asgari tepkiyle pekiştirme alma imkânı
olduğundan aşırı çalışmanın getirdiği isteksizlik ve işi bırakma arzusu kontrol altında tutulabilmektedir. Bu karma tarifenin gündelik hayatta en sık karşılaşılan örneği maaş+prim uygulamalarıdır.
Pekiştirme tarifeleri, gündelik hayatta, hangi davranışları nasıl kazanmış olduğumuzu
anlamamıza yardımcı olduğu gibi yeni davranışlar edinmek veya edinilmesini sağlamak için
verimli olarak kullanabilir ve kullanılmaktadır. Gündelik hayatımız hakkında biraz düşündüğümüzde (bankaların veya şirketlerin kampanya teklifleri gibi mesela) sayısız örneğini görebilmemiz mümkündür. Ancak burada hatırda tutulması gereken nokta, edimsel koşullamada ne
tür tarife kullanılırsa kullanılsın ilk harekete geçenin ya da davranışı başlatanın daima canlının
/ bireyin kendisi olmasıdır.
Eğer dikkat edilirse, gerek klasik gerekse edimsel koşullanmada, organizmanın/ canlının/ bireyin bizzat kendisinin bir koşullanma deneyimi yaşaması gerekmektedir. Bu durumda
şu sorulabilir: Kişinin bizzat kendi başına gelmeyen davranışları edinmesi mümkün değil midir? Başkalarının başına gelenleri görerek veya başkalarının davranışlarını izleyerek de öğrenebiliyor mu? Veya daha derin sorular, örneğin pekiştirmenin canlı/kişi için değerinin/anlamının davranışın edinilmesi üzerinde hiç etkisi yok mudur?
Gerçekten de insan gündelik gözlemleriyle bile başka yollar olması gerektiği sonucuna
ulaşabilir.
İnsan kimi durumlarda deneyip yanılarak öğrendiğini düşünür; örneğin çoban salatası
yaparken en lezzetli sonuç için domatesin salatalığa oranının nasıl ayarlanması gerektiği deneyip yanılarak öğrenilen bir şey olabilir. Deneme-yanılma yoluyla öğrenme, geçen bölümde söz
edildiği üzere Thorndike tarafından da çalışılmıştır ve aslında edimsel koşullanma ile açıklanabilmektedir. Çünkü her denemenin sonuçları, bir dahaki denemedeki davranışları belirlemiş
olmakta ve yeni davranışın üretilmesi için geri bildirim ve pekiştireçlerden yararlanılmaktadır.
Böylece durum yine davranış sonuçları tarafından şekillenir ilkesine uygun olarak açıklanabilmektedir.
Fakat bazen bir aletle ya da konuyla uğraşırken “ani bir kavrayışla” yeni bir davranış
ediniriz. Değişik bir kutuyu açmaya çalıştığınızı düşünün; şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz
bütün yollar işe yaramadı; sonra birden durumu anladınız ve kutuyu açtınız. Böylece yeni bir
kutu açma davranışı edinmiş olursunuz. Ancak bu durumda öğrenme, tekrarlar sonucunda ya-
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vaş yavaş ve kademeli bir şekilde gelişmek yerine, başarısız deneme yanılmalardan sonra, aniden ve başarılı bir sıçramayla gerçekleşir. Günümüzde böyle ele alınmasa bile 20. yüzyıl
başlarında bu sürece kavrama yoluyla öğrenme denilmiştir.
Kavrama yoluyla öğrenme davranışı ve terimi, ilk kez 1920’lerde W. Köhler tarafından, kendisinin şempanzeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu ortaya atılmıştır. W.Köhler,
bugün psikolojinin daha çok algı alanında ele aldığı bir yaklaşım olan bir Gestalt ekolünün bir
temsilcisidir. Gestaltçiler, ilk bölümde de sözü edildiği gibi genel olarak insanın tüm davranışlarını açıklayabilecek bir model oluşturma iddiasını taşımaktaydılar. Bu bakımdan Köhler, kavrama yoluyla öğrenmeyi “durumun bir bütün olarak kavranmasını gerektiren bir öğrenme biçimi” olarak tanımlamış ve üzerinde çalışmıştır.
Bugün klasikleşmiş deneylerinde Köhler, bir şempanzeyi kafese koymuş ve kafesin hemen dışında ancak hayvanın elinin ulaşamayacağı bir mesafeye muz bırakmıştır. Kafesin içinde
önceden konulmuş bir sopa da (sonraki çalışmalarda ancak iç içe geçirildiği zaman boyu yeten
iki sopa) bulunmaktadır. Şempanze, kafese girdikten sonra muzu görünce kolu ile uzanmayı
deneyerek bir müddet uğraşmış; ulaşamayınca bağırma, sızlanma gibi engellenme tepkileri göstermiştir. Daha sonra kafesin içine bakmaya başlamış ve aniden yerdeki sopayı alarak dışarıdaki
muzu kendine doğru çekmiştir. Benzeri başka bir çalışma, görev olarak kutuların kullanıldığı
bir düzen ile yapılmıştır. Kafesin tepesine asılı muzlar ve kafesin içinde büyükçe kutular bulunmaktadır. Şempanze bir süre sıçrayarak muza ulaşmaya çalışmış, ulaşamayınca engellenme
tepkileri vermiş ve aynı diğer çalışmada olduğu gibi aniden kutuları üst üste koyarak muzları
almıştır. Bir diğer ifadeyle durumdaki bütün unsurları birleştirerek bir çözüm bulmuştur.
Köhler, bu temel düzenlere benzeyen ve benzeri sonuçlar veren çok sayıda çalışma yürütmüştür. Bir Gestaltçi olarak Köhler, burada görülen davranışların edinilmesini, sürecin bir bütün
olarak kavranmasını gerektiren bir öğrenme durumu olarak açıklamıştır.
Ancak, takip eden yıllarda Köhler’in bu çalışmalarının diğer araştırmacılar tarafından
tekrarlanabilirliğinde sorunlar ortaya çıkmış, bazı deneylerde destekleyen sonuçlar elde edilmemiştir. Bugün, Köhler’in kavrama yoluyla öğrenme adını verdiği süreç, bir öğrenme biçimi
olarak ele alınmamakta, problem çözme gibi daha karmaşık bir beceri olarak tanımlanmaktadır.
Bu tür daha karmaşık bilişsel süreçler daha sonraki bölümlerde ele alınacaktır.
Gündelik gözlemlerimize dayanarak hemen düşünebileceğimiz bir diğer yol başka insanların davranışlarını gözleyerek nasıl öğrenmekte olduğumuz konusudur. Gerek insanlarda
gerekse diğer canlılarda ortaya konulan bu tür öğrenmeler ayrıntılı olarak incelelenecektir. Ancak ondan önce henüz edimsel koşullanmayı unutmadan gündelik yaşamda kullanılması kolay
olan bir ilkeden söz etmek uygun olacaktır.
Hatırlanabileceği gibi edimsel koşullanma, canlı/organizma ancak belirli bir ihtiyaç seviyesinde olduğunda bir dizi etkinlik ya da davranış yaptığını kabul etmektedir. Bu kabulden
yola çıkan ilginç bir görüş, Premack ilkesi diye bilinir. Premack ilkesi, belirli bir durumda
birey, birden fazla davranışta bulunma arzusu taşıyorsa ve bunlar bir öncelik sırasına dizilebiliyorsa (daha çok yapılmak istenenlerden daha az yapılmak istenenlere doğru) daha çok istenilenler pekiştireç şeklinde kullanılarak daha az istenilenlerin yapılmasının mümkün olduğunu
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savunmaktadır. Örneğin, tatlı yemeği çok sevdiği ama çorbayı az sevdiği bilinen aç bir çocuğa,
“Çorbanı bitirirsen, tatlıdan iki tane yiyebilirsin.” denilmesi gibi. Premack ilkesinin uygulanabilmesi için canlının davranışlarının gözlenmesi ve yapmaktan hoşlandığı etkinliklerin bulunması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, tüm etkinliklerin yapılmak istenen şeyler
olmasıdır. Daha sonra bu hoşlanılan etkinlikler, öncelik sırasına dizilerek üsttekiler alttakiler
için pekiştirme amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
Şimdi önce gözlem yoluyla nasıl öğrenilebildiğini ve diğer bazı öğrenme yollarını gözden geçirelim.

9.4. Gözlem Yoluyla Öğrenme
Klasik ve edimsel koşullanmalar yeni davranış, tutum ve düşüncelerinin kazanılmasını
önemli ölçüde açıklama gücüne sahiptir. Ancak her ikisinde de öğrenebilmek için bizzat
deneyim geçirilmesi temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle düşünün, bir öğretim
üyesi, derse geç giren öğrencileri şiddetli bir şekilde azarlıyor. Azarlanan öğrencilerin bir iki
tekrardan sonra derse geç kaldıklarında içeri girmemeyi öğrenmeleri edimsel olarak açıklanabilir. Peki ya diğer öğrenciler? Onların da derse geç girmemeye dikkat edecekleri veya eğer geç
kalırlarsa dışarıda beklemeyi tercih edecekleri açıktır. Onlar bizzat ceza almadıkları halde bu
davranışı nasıl kazanmış olabilirler?
Bu tür durumların öğrenilmesi, gözlem yoluyla öğrenme olarak açıklanmaktadır ve bu
öğrenme yolu, üçüncü kuşak davranışçılardan olan A. Bandura tarafından ortaya konulmuştur.
Gözlem yoluyla öğrenme, kişinin, belirli bir ortamda davranışları pekiştirilen (ya da cezalandırılan) bir başka kişiyi gözlediğinde, aynı ortamda o davranışları tekrarlama (ya da tekrarlamama) olasılığının artmasıdır. Bir diğer ifadeyle canlı, bir başkasının davranışlarının sonuçlarını gözleyerek öğrenmektedir. Gözlem yoluyla öğrenmede de pekiştirme ve ceza vardır, ancak
gözleyen kişi doğrudan maruz kalmadığından bunlara dolaylı pekiştirme ve dolaylı ceza denilmektedir.
Bandura, 1965 yılında gözlem yoluyla öğrenmenin bilimsel olarak ortaya konulmasını
sağlayan ve artık klasikleşmiş olan bir deneysel çalışma yürütmüştür. Bu araştırmada Bandura,
anaokuluna devam eden 66 çocuğu, her birinde 22 çocuk olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Her
çocuk, yetişkinin, yetişkin ebadındaki plastik bir bebekle birlikte oynarken çekilmiş bir filmini
tek başına izlemiştir. Filmde yetişkin, bebeğe kenara çekilmesini emretmiş ve bebek ona itaat
etmediğinde, bebeği kenara itekleyerek, burnunu yumruklayarak, ona plastik bir çekiçle vurarak, tekmeleyerek ve lastik toplar atarak saldırgan davranışlar göstermiştir.
Ancak film her grup için farklı bir şekilde sona ermiştir. Ödüllendirme koşulundaki
çocuklar, bir başka yetişkin tarafından, yetişkin modele şeker, aferin, içecek gibi ödüllerin verildiğini izlemiştir (dolaylı pekiştirme). Cezalandırma koşulundaki çocuklar, ikinci bir yetişkinin modele parmak salladığı, azarladığı ve tokatladığına tanık olmuşlardır (dolaylı ceza). Sonucun olmadığı koşuldaki çocuklar, böyle bir ilave sahne izlememişlerdir. Film bittikten hemen
sonra çocuklar, bireysel olarak içinde filmde kullanılan malzemelerin bulunduğu aynalı bir
odaya alınmışlar ve 10 dakika süresince tek başlarına oynamışlardır. Bu esnada araştırmacılar,
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her bir çocuğun yukarıda tanımladığımız saldırgan davranış tiplerini ne sıklıkta gösterdiğini
puanlamışlardır. Sonuçlar, her üç gruptaki çocuğun da izledikleri modele benzer saldırgan davranışları gösterdiklerini ancak ödüllendirilen modeli izleyen çocukların daha yüksek puanlar
elde ettiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçları, çocukların kendileri bizzat pekiştirme
almadıkları hâlde, bazı davranış örüntülerini edinmiş olduklarını ortaya koymaktadır. Ceza gören modelin davranışın ortaya çıkışını etkilememesi, aslında verilen cezanın bir başka saldırgan
davranış örneği olması, dolayısıyla yine bu tür davranışların sürdürülmesini pekiştirmesi ile
açıklanabilir.
Bandura, uzun yıllar bu konu üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Çoğu zaman öğrenenin hiçbir aktif tepki vermediği ve hiçbir somut pekiştireç almadığı; yalnızca diğer insanların
izleyerek yoluyla edindiği davranışlarını açıklamak üzere sosyal öğrenme kavramını geliştirmiştir. Bu yaklaşım, davranışı oluştuğu veya değiştiği sosyal ortamlar içinde incelediği için bir
sosyal öğrenme teorisidir. Sosyal öğrenme bakış açısına göre öğrenme ve performans arasında
ayrım yapılmalıdır. İnsanların davranışlarında gözlenebilir bir değişiklik olmaksızın öğrenmiş
olmaları ve yalnızca uygun bir koşul olduğunda açığa çıkarmaları mümkündür.
Ancak her izlediğimiz/gözlediğimiz davranışı edinmediğimize göre sosyal olarak öğrendiğimiz durumlarda, öğrenebilmek için hangi koşulların olması gerekmektedir? Bandura’ya
göre bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır:

Dikkat: Gözlemci modelin davranışlarına ve bunların sonuçlarına dikkat etmelidir. Bu, model ile gözlemcinin özellikleri arasında fark edilir benzerlikler olduğu durumlarda
daha olasıdır. Aynı zamanda modelin dikkat çekici ya da değerli bir özelliği var ise (ünlü biri,
alanında uzman biri gibi) daha etkili olabilmektedir (Gündelik hayat düşünüldüğünde, arkadaş
grubunun prestijli bir üyesi, iş yerindeki deneyimli yönetici, işini beğendiğimiz tasarımcı... gibi
çok sayıda örneğin sayılan sıfatlarla tanımlanabileceğini hatırlatmakta fayda var.).
•
Hatırlama: Gözlemci, modelin davranışlarını ya da tam olarak ne yaptığını
hatırlamalıdır. Gözlemci bunu iki şekilde yapabilir; hareketlerde olduğu gibi bir şekil/imge olarak veya sözel olarak. Elbette ikisinin birlikte kullanıldığı durumlar da söz konusudur. Bir modeli gözlerken prova yapmanın sonradan becerinin hatırlanmasını olumlu yönde etkilediği
gösterilmiştir.
•
Yeniden üretme/oluşturma: Gözlemci, gözlemiş olduğu davranışları eyleme ya
da açık davranışa dönüştürmelidir. Birçok basit davranış yalnızca gözlem yoluyla edinilir ve
yeri geldiğinde açık davranışa dönüştürülür.
•
Güdülenme/Motivasyon: Güdülenme ya da motivasyon, gözlemle öğrenmeyi etkiler, çünkü insanlar sadece önemli gördükleri model davranışlara dikkat ederler, o davranışları
belleklerinde tutar ve onları yeniden üretirler. İnsanlar gözlem yoluyla öğrendikleri her beceriyi
sergilemezler. Bunun yerine, sonucunda ödüllendirileceklerini yapıp zarar göreceklerinden ka-

165

çınırlar. Kendilerince ya da modellerce yaşanmış tecrübelere dayanarak davranışların olası sonuçlarını önceden tahmin ederler. Kimi durumlarda kendi değer sistemlerine göre de davranabilirler.
Sosyal öğrenme yaklaşımı, davranışçı olmasının yanı sıra bilişsel özellikler de taşımaktadır. Bandura’nın görüşüne göre davranışsal tepkiler, bir robot ya da makinede olduğu gibi,
otomatik olarak dışsal bir uyaran tarafından başlatılmaktan çok uyarıcıya verilen tepkiler kendi
kendini harekete geçirmektedir. Birey neyin pekiştirildiğinin farkındadır ve aynı şekilde davranırsa aynı ödülün tekrar geleceğini umduğu için bir dış uyarıcı davranışı değiştirebilir. Bu bakımdan, aslında o yıllarda doğmakta bulunan bilişsel yaklaşımın bazı kabullerine dönüşüm olanağı sunan bu görüşler, daha sonraki yıllarda kendini (öz) düzenleme gibi kavramlaştırmalarla
sosyal-bilişsel yaklaşım olarak anılmaya başlanmıştır.
Bandura, model olmanın önemine özellikle dikkat çekmiştir. Çünkü sosyal öğrenme,
kimi davranışların öğretme kastı olmaksızın, yalnızca gözlenmesi suretiyle edinilebileceğini
veya pekişebileceğini göstermektedir. Örneğin, bir çocuğa herhangi bir olumsuz davranışını
engellemek için vurduğunuzda, ona aynı zamanda, sorun çözmenin bir yolu olarak saldırganlığı
da öğretmiş olursunuz. Bir diğer ifadeyle siz o amaçla yapmamış olsanız bile farkına varmaksızın bir başka davranış için model olma olasılığınız vardır. Her ne kadar Bandura tarafından
kullanılan bir kavramlaştırma değilse de böyle bir bakış açısı aynı zamanda farkına varmadan
ya da örtük olarak öğrenilmiş davranışların incelenmesinin önemini gösterir. Bu konu ileride
ele alınacaktır.
Gerek klasik gerekse edimsel koşullanmanın hemen bütün canlı türlerinde görülen temel öğrenme yolları olduğunu bilinmektedir. Acaba, oldukça insana özgü görünen gözlem yoluyla öğrenme diğer canlılarla paylaşılabiliyor mu?
Sonraki yıllarda yürütülen araştırmalar, gözlem yoluyla öğrenmenin yalnız insanlara
mahsus olmadığını göstermiştir. Aslında hayvanlarla yürütülen çalışmalar, bir sosyal grup
içinde yaşarken koşullanmalar ve gözlem yoluyla öğrenmenin nasıl birlikte işlev gördüğünü
incelemek bakımından son derece verimlidir. Örneğin, diğer farelerin yeni ve bilinmedik bir
yiyeceği denediklerini gözleyen farelerin, yeni yiyeceği deneme eğilimlerinde bir artış görülmüştür. Bir diğer çalışmada, bir grup fare, diğer bir grup farenin önceden koşullanmış bir davranışa ilişkin sönme yaşantılarını izlemişlerdir. Gözlemci farelerin davranışları, gözlemci olmayan farelerin davranışlarından daha çabuk sönmüştür. Tavuklar, kuzgunlar, maymunlar ve
kurbağa yavrularıyla yürütülen çalışmalarda da bu canlıların türlerinin başka bir üyesinin yaptıklarını gözleyerek davranışlarını değiştirdikleri ortaya konulmuştur.

9.5. Gizil (Farkına Varmadan) Öğrenmeler ve Mekân Öğrenme
Kimi durumlarda nasıl öğrendiğimizi hiç hatırlamasak bile kendimizi bir şeyleri öğrenmiş olarak buluruz. Örneğin alışveriş merkezinde bir dükkanın yerini veya büyük bir markette
kuruyemişlerin yerini tarif etmek durumunda kaldığınızı düşünün. Çoğumuz daha önce
alışveriş merkezinin veya marketin planını önceden “çalışmadığımız” hâlde hatta bazen o dükkana/reyona hiç gitmediğimiz hâlde, yerini bilme olasılığımız yüksektir. Bilinç konusundaki
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tartışmaları hatırlayınız. Bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt göstermeden gerçekleşen öğrenmeler farkına varmadan veya gizil/örtük öğrenmeler olarak ele alınmaktadır. Böyle bir durumda, çoğunlukla bilinçli bir dikkat tahsis etmeksizin, “gelip geçerken”
öğrenivermişizdir. Ancak bize bir soru sorulduğunda, bu bilgileri zihnimizin içinden çıkarıp
bilinçli hale getiririz.
Bu konudaki ilk çalışmalar, ikinci kuşak davranışçılardan olan E.C.Tolman (18861959) tarafından yürütülmüştür. Tolman labirent düzenekleri kullanarak farelerle çalışmış ve
farelerin pekiştirilmesine gerek olmaksızın bazı davranışları kazanmış olduğunu fark etmiştir.
Şimdi bu deneylere bir göz atalım:
Tolman ve Honzik tarafından 1930 yılında yürütülen ünlü bir deney ile Tolman’ın gizil
öğrenme adını verdiği öğrenme biçimini ilk kez tanımlanmıştır. Deneyde, iki grup aç fare bir
labirente konulmuş ve bir başlangıç kutusundan yola çıkarak bir varış kutusuna ulaşmaları sağlanmıştır. Bu gruplardan ilki, varış kutusunda ödül (yiyecek) bulurken ikinci grup varış kutusunda hiçbir şey bulamamıştır. Edimsel koşullanma ilkelerine uygun olarak davranış pekiştirildiği için birinci grup labirenti ikinci gruptan daha iyi öğrenmiştir. Ama Tolman, daha önce
pekiştirilmemiş gruptan bazı fareleri alarak onlara labirentin varış kutusunda yiyecek verdiğinde, bu fareler, ilk gruptaki fareler kadar başarılı olmuşlardır. Tolman, bu bulguları, pekiştirilmeyen farelerin de gerçekte labirent hakkında birçok şey öğrenmiş oldukları fakat bu öğrenmelerin gizil olduğu, bir şekilde içsel olarak depolandığı ama dışsal davranışa yansımadığı şeklinde yorumlamıştır. Denekler, labirentte hızlı koşmalarını gerektiren bir durum olduğunda,
edinmiş oldukları bilgiden yararlanmışlar, gizil olarak öğrendikleri bilgiyi kullanmışlardır. Bir
diğer deneyde, önce fareler içinde aslında üç farklı uzunlukta yol olan bir labirentte başlangıç
kutusundan varış kutusuna gitmeye koşullanmışlardır. Daha sonra bu yolların bazıları belirli
sistematik bir düzenle kapatılmıştır. Labirentte daha önce deneyim edinmiş fareler, edinmemiş
farelere oranla her durumda mevcut “en kısa yolu” tercih etmişlerdir. Tolman’a göre fareler
deneme-yanılma yoluyla körü körüne bir keşif yapmaktan çok, labirentin genel görünümüne içsel bir haritaya- göre hareket ediyormuş gibi davranmışlardır.
Tolman tarafından yürütülen bu araştırmalar, koşullanmalardan farklı başka öğrenme
biçimlerinin de olabileceği ve bunların gizil olarak edinilip gerektiğinde kullanılabileceğini
göstermesi bakımından çok önemlidir. Daha sonra bilişsel yaklaşıma ilham veren bir kaynak
olarak bu deneyler, öğrenmenin, farelerde bile gözlenebilir bir davranıştaki bir değişiklikten
daha fazlasını kapsadığı göstermiştir. Öğrenme, davranışlara doğrudan yansıması gerekmeyen,
aşikâr olmayan zihinsel süreçlerdeki bazı değişiklikleri de içermektedir. Bu fikir bilişsel yaklaşımın temel çıkış noktalarından biri olmuştur.
Tolman’ın çalışmaları aynı zamanda mekân öğrenmesi konusunda hatırı sayılır bir bilginin birikmesine öncülük etmiştir. Mekân öğrenme, doğrudan uygulamaya dönük bir alan olarak daha sonraki yıllarda oldukça iyi incelenen bir konu olmuştur. Menzel tarafından 1973 yılında şempanzelerle yürütülen bir deney oldukça ilginç sonuçlar vermiştir. Deney, şempanze
araştırmacının kucağında gezintiye çıkmışken bir diğer araştırmacının hayvanların yaşadıkları
park alanının içinde belli bölgelere yiyecek saklaması ve kucaktaki şempanzenin bunu görmesi
ile başlamaktadır. Hayvan kafesine konulduktan bir süre sonra tüm şempanzeler parkın içine
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bırakılır. Yiyecek saklanan yerleri görmüş olan şempanzeler, diğerlerine oranla çok daha yüksek sayıda yiyeceği bulmuşlardır. Bu düzenin çeşitli versiyonları yapılmış, her seferinde daha
önce gözlem yapmış hayvanlar, Tolman’ın çalışmasında olduğu gibi “en kısa yol” ilkesine uyarak saklandığını gördükleri yiyecekleri toplamışlardır.
Mekânlarla ilgili oluşturulan bilişsel haritalar, tüm canlılar tarafından çevre
özelliklerini tanıma ve tanımlamada, çevredeki önemli hedef nesneleri bulmada ve rota çizmede
kullanılmaktadır. Mekân öğrenme ile ilgili çalışmalarda kuşlar, arılar, fareler, insanlar ve diğer
hayvanlarda uzay-mekân hafızası konusunda çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, pek çok
kuş türü, mevsim uygun olduğu zaman, yiyecekleri (tohumları) saklamakta ve daha sonra, elverişsiz mevsimlerde sakladıkları yiyecekleri bularak yemektedirler. Sıvacı kuşu ile yapılan
çalışmalarda, bu kuşların, tohumları gömdükleri binlerce yere %84’lük bir kesinlikle geri döndükleri bulunmuştur. Sıvacı kuşları aynı zamanda, hâlâ tohum olan yerler ile tohumların boşaltıldığı yerleri de birbirinden ayırt etmektedirler. Bir diğer ifadeyle daha önce boşalttıkları yere
bir daha gitmemektedirler. Bu durum kuşun tesadüfi bir şekilde yiyecek aramadığını veya durumun edimsel koşullanmayla açıklanamayacağını göstermektedir. Gizleme davranışı, başlangıçta pekiştirilmemiştir yani kuş, belirli bir “amaç” doğrultusunda yalnızca tohumu gizlemiş,
bu bilgiyi ve haritayı gerekli zamana kadar belleğinde tutmuş ve zamanı geldiğinde harekete
geçmiştir.

9.6. Öğrenmeden Belleğe Geçerken
Şimdiye kadar anlatılan öğrenme biçimleri, öğrenme süreçlerinin sınırlarını koşullanmalardan çok daha farklı bir boyuta taşımış olduğu görülmektedir. 1970’lerin ikinci yarısında
ortaya çıkan bilişsel yaklaşım, dış dünyadan gelen uyaranlar ile tepkiler arasına zihinde olup
bitenleri koyarak insana bakış açısını yeniden tanımlamıştır. Eğer bilişsel yaklaşım içinde öğrenmeden söz edeceksek bu, ancak bir insan ya da hayvanın geçirdiği yaşantı sonucu bilgiyi
işleme tarzında meydana gelen değişiklik olarak tanımlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bilişsel
yaklaşım doğal olarak bellek, düşünme, problem çözme gibi “içeride” olup biten konuları
önemsemiş ve yapılan çalışmalar bu alanlara yoğunlaşmıştır. Bu yüzden farklı öğrenme biçimleri ile ilgili çalışmalar nispeten yavaşlamış, mekân öğrenme, kavrama gibi alanlara doğru kaymıştır.
Aslında, bellek çalışmaları öğrenme alanı için de önemlidir. Bir öğrenme araştırmacısı
olan Domjan, davranışın şu anda var olmayan ancak geçmişte meydana gelmiş olaylar tarafından kontrol edildiğinin araştırmalarla gösterildiğini, bunun ise ancak bellek mekânizmaları ile
olabileceğini belirtmektedir. Domjan’a göre öğrenme ve bellek, biri olmadan diğeri olmayacak
şekilde iç içe geçmiş olan birbiriyle ilişkili süreçlerdir. Bu durumda, bellek çalışmalarıyla öğrenme çalışmalarını birbirinden neyin farklı kıldığını düşünmek mümkündür. Öğrenme
çalışmalarıyla bellek çalışmaları kıyaslandığında, bellek çalışmalarının bilginin işlenmesinin
farklı evrelerine (kodlama, saklama ve geri getirme) odaklanmakta olduğu görülebilir. Her evre,
hem öğrenme ve hem de bellek süreçleri için geçerli olmasına rağmen, Domjan, öğrenme
çalışmalarının kodlama yani edinme evresine odaklandığını belirtir. Ona göre öğrenme
çalışmalarında edinmeyle ilgili değişkenler üzerinde çalışılır ve saklama ile geri getirme sabit
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tutulur. Tersine, bellek çalışmalarında edinme sabit tutulmakta ve saklama ile geri getirme üzerinde çalışılmaktadır. Domjan’ın bunları yazdığı 2000’li yıllarda bu gibi kaynaştırma
teşebbüsleri olmakla birlikte, 1970’lerden sonra bilişsel yaklaşımın vurgu noktasının farklılaştığı açıktır. Burada önce bellek süreçleri daha sonra kavram edinme, düşünme, problem çözme
gibi daha karmaşık süreçler incelenmeye devam edilecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Öğrenme, davranışta ya da potansiyel davranışta, yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir. Bugün, üzerinde yeterince çalışılarak
ittifaka varılmış birkaç temel öğrenme biçimi vardır; klasik ve edimsel koşullanma, gözlem
yoluyla öğrenme, farkına varmadan öğrenme, kavrayarak öğrenme gibi. Klasik koşullanma basitçe şöyle gerçekleşmektedir: Organizmanın sahip olduğu herhangi bir doğal uyaran- tepki
bağı (yiyecek-salya; yüksek ses-korku gibi) olmalıdır. Eğer bu doğal (yani bir koşula bağlı olmadan, refleksif olarak var olan) uyaran ile eş zamanlı (bitişik) olarak yapay (kendiliğinden bu
tepkiyi çıkarmayan, koşula bağlı) bir uyaran daha verilmeli (çıngırak sesi; tavşan) ve yeterince
tekrar yapılmalıdır. Yani, önce koşullu uyaran (çıngırak, tavşan) hemen arkasından koşulsuz
uyaran (yiyecek-yüksek ses) verilmeli ve tepki (salya-korku) elde edilmelidir. Bu tepkiyi orijinal tepkiden ayırmak üzere ona koşullu tepki denilmektedir. Edimsel koşullamada ise temel
mantık şudur: Belirli bir güdülenmişlik düzeyindeki organizma, bu ihtiyacını gidermek üzere
belirli bir ortamda/durumda kendiliğinden veya tesadüfî bir şekilde bir dizi davranışta (etkinlikte, edimde) bulunmaktadır. Bu davranışlardan hangilerinin bir dahaki sefer aynı ortamda bulunulduğunda tekrarlanma olasılığı daha yüksek olacaktır? Bu olasılık icra edilen davranışların
sonuçlarına bağlıdır. Skinner’in çok sevilen ifadesiyle davranış, sonuçları tarafından şekillenir.
Belirli bir durumda belirli bir davranışın yapılma sıklığını arttırmak istediğimizi varsayalım.
Yapmamız gereken şey, ilgili davranıştan sonra uygun bir pekiştireç vermektir. Fakat her durumda sürekli olarak pekiştirme vermek mümkün olmayabilir veya en az pekiştireci kullanarak
en çok davranışı elde etmeyi daha ekonomik bulabiliriz. Pekiştirmenin verilmesi ile ilgili olarak
iki boyut üzerinde çalışabiliriz: Zaman ve davranış sayısı. Yani pekiştirecin verilme zamanının
aralıkları ve kaç tane davranış yapıldıktan sonra verileceği (oranı). Bu iki boyut iki şekilde
düzenlenebilir, sabit tutulabilir ve değişken olarak verilebilir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir sınıflama çıkmaktadır; Zaman üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit zaman aralıklı ve değişken zaman aralıklı tarifeler; davranış sayısı üzerinde düzenleme yapan tarifeler: Sabit oranlı ve
değişken oranlı tarifeler.
Herhangi bir durumda, öğrenme, tekrarlar sonucunda yavaş ve kademeli bir şekilde gelişmek yerine, başarısız bir deneme yanılmadan sonra ani başarıya sıçrama olarak gerçekleşir.
Bu sürece kavrama yoluyla öğrenme denilmiştir. Premack ilkesi, belirli bir durumda, birey,
birden fazla davranışta bulunma eğilimi/arzusu taşıyorsa ve bunlar bir öncelik sırasına dizilebiliyorsa (daha çok yapılmak istenenlerden daha az yapılmak istenenlere doğru) daha çok istenilenlerin daha az istenilenleri yapılması için pekiştireç olarak kullanılabileceğini savunmaktadır. Gözlem yoluyla öğrenme, kişinin, belirli bir ortamda davranışları pekiştirilen (ya da cezalandıran) bir başka kişiyi gözlediğinde, aynı ortamda o davranışları tekrarlama (ya da tekrarlamama) olasılığının artmasıdır. Bandura, çoğu zaman öğrenen hiçbir aktif tepki vermediği ve
hiçbir somut pekiştireç almadığı, yalnızca diğer insanların izlenmesi yoluyla edinilen davranışları açıklamak üzere sosyal öğrenme kavramını geliştirmiştir. Bu yaklaşım, davranışı oluştuğu
veya değiştiği sosyal ortamlarda incelediği için bir sosyal öğrenme teorisidir. Bandura’ya göre
bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır: Dikkat, hatırlama, yeniden üretme ve güdülenme. Görüldüğü üzere sosyal öğrenme yaklaşımı, davranışçı olmasının yanı sıra bilişsel özellikler de taşımaktadır. Bilinç alanımızın
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doğrudan içine girmeden yani niyet göstermeden veya kastetmeden gerçekleşen öğrenmeler
farkına varmadan veya gizil/örtük öğrenmeler olarak ele alınmaktadır.

Çalışma Soruları
1.

Türe özgü hazır bulunuşluk öğrenmeyi nasıl etkilemektedir?

2.

Potansiyel davranış nedir?

3.

Klasik koşullanmayı gündelik hayattan bir örnek seçerek açıklayınız.

4.
Uyaran genellenmesi, uyaranların ayırt edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri
gelme nedir?
5.

Edimsel koşullanmayı gündelik hayattan bir örnek seçerek açıklayınız.

6.

Olumsuz pekiştirme ile ikinci tip ceza arasındaki fark nedir?

7.

Dört pekiştirme tarifesini sınıflayarak tanımlayınız.

8.

Davranışçı yaklaşımın en önemli mirası sizce ne olabilir?

9.

Reklamları izleyerek herhangi bir pekiştirme tarifesine uygun bir örnek bulunuz.

10.

Kavrama yoluyla öğrenme nedir?

11.

Gözlem yoluyla öğrenme ve operant öğrenme arasındaki fark nedir?

12. Bandura’ya göre gözleyerek öğrenmeyi etkileyen dört temel koşul nelerdir? Kısaca açıklayınız.
13. Kendi hayatınızdan bir gizil/örtük öğrenme deneyiminizi anlatınız ve bu deneyiminize neden gizil/örtük bir öğrenme dediğinizi tartışınız.
14.

Bilişsel harita nedir?

15.

Öğrenme ve bellek araştırmaları birbirini nasıl destekleyebilir?
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10. BELLEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. H. Ebbinghaus ve bellek araştırmalarının başlaması
10.2. Kısa süreli bellek, çalışma belleği ve uzun süreli bellek
10.2.1. Kısa süreli bellek (KSB)
10.2.2. Çalışma belleği
10.2.3. Uzun süreli bellek (USB)
10.3. Bellek işlemleri
10.3.1. Kodlama ve geri getirme süreçleri
10.4. Örtük ve açık bellek
10.5. Unutma
10.6. Yeniden yapılandırılma (inşa) süreci olarak bellek
10.7. Otobiyografik bellek
10.8. Flaş bellek
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bellek araştırmalarının gelişim sürecini anlatır.
Ebbinghaus’un klasik deneyi
ve unutma eğrisini açıklar.
Kısa süreli belleğin tanımını
yapar.
Kısa süreli belleğin kapasitesini söyler.
Kısa süreli belleğin belli başlı
özelliklerini açıklar.
Çalışma belleğinin tanımını
yapar.
Çalışma belleğinin nasıl işlev
gördüğünü açıklar.
Uzun süreli belleği belli başlı
özellikleriyle açıklar.
Bellek işlemlerini açıklar.
Hatırlama ve tanımayı açıklar.
Örtük ve açık bellek süreçlerini açıklar.
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İleriye ve geriye ket
vurmayı açıklar.
Belleğin yeniden inşa
özelliğinin işlevlerini açıklar.
Görgü tanıklığı araştırmalarından en az birini anlatır.
Otobiyografik belleği
genel özellikleriyle açıklar.
Flaş belleği
özellikleriyle açıklar.

genel
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Anahtar Kavramlar
•

Unutma eğrisi

•

Kısa süreli bellek

•

Kümeleme

•

Çalışma belleği

•

Uzun süreli bellek

•

Kodlama

•

Depolama

•

Geri getirme

•

Hatırlama

•

Tanıma

•

Örtük bellek

•

Açık bellek

•

Unutma

•

İleriye ket vurma

•

Geriye ket vurma

•

Bellek süreçlerinin yeniden inşası (yapılandırılması)

•

Görgü tanıklığı belleği

•

Otobiyografik bellek

•

Flaş bellek
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Giriş
Şimdiye kadar insanlar hakkında pek çok temel bilgi gözden geçirildi. İnsanlar içinde
yaşadıkları dünyayı algılar, öğrenir, düşünür ve böylece yaşamları boyunca gelişirler. Peki bütün bu edinilen şeyler, bilgiler, yaşantılar, imgeler nerede dururlar?
İnsanların edindikleri şeyleri zihinlerinde muhafaza ettikleri, çok eskilerden beri kabul
gören bir fikirdir. Fakat neyin - nasıl muhafaza olduğu, her birinin ayrı bir yeri olup olmadığı
gibi meseleler üzerinde pek çok görüş ortaya atılmış ve tartışmalar yapılmıştır. Şimdiye kadar
farklı tür bilgileri depoladığı varsayılan çok çeşitli bellek türü tanımlanmış, bellek sistemlerinin
nasıl düzenlendiğine ilişkin çeşitli modeller ortaya konulmuştur. Günümüzde gerek nörobilim
gerekse duyum ve algı alanındaki yeni çalışmalar, belleğin içinde bir şeylerin “durduğu” yer,
bir depo olmaktan çok içeriği yeniden inşa edilebilen etkin bir ağ olduğuna işaret etmektedir.
Ancak henüz belleği açıklamak üzere bilgi işleme modeline dayalı depolu model anlayışı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bölümde önce bu çerçevede kalınarak temel bellek işlemleri
gözden geçirilecek ve daha sonra tanımlanan çeşitli bellek türleri incelenecektir. Daha sonra
belleğin farklı özellikleri üzerinde durulacaktır. Örneğin flaş bellek anılarında olduğu gibi pek
çok şeyi aynen hatırlayabildikleri fikrine sahip olsalar bile araştırmalar farklı sonuçlar vermektedir. Çoğu durumda anının içeriği tamamen bozulmamakla birlikte ayrıntılar yeniden biçimlenmekte veya anı özünü koruyacak şekilde kısalabilmektedir. Aslında içinde yaşadığımız dünyada maruz kaldığımız uyaranların yoğunluğunu hayal ettiğimizde tümünü aynen muhafaza
etmenin bir işlevi olmadığını düşünmek mümkündür. Fakat yine de bilinçli olarak aklımızda
tutmaya niyet ettiğimiz durumlarda, bunu yapabilmek için belleğin kimi özelliklerinden yararlanarak daha etkili stratejiler kullanmamız mümkündür. Bu bölümde bütün bunlar gözden
geçirilecektir.
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10.1. H. Ebbinghaus ve Bellek Araştırmalarının Başlaması
Bellek konusundaki araştırmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Birinci bölümde
anlatıldığı üzere, 1879 yılında kurulan Wundt’un laboratuvarında daha çok psikofizik üzerine
çalışmalar yürütülmektedir ve bellek gibi “üst düzey” bir zihinsel etkinliğin incelenmesinin
mümkün olmadığı kanısı hâkimdir. Ancak H. Ebbinghaus bu görüşü paylaşmayarak insanlarda
bellek süreçlerini kontrollü deneysel araştırmalar yoluyla incelemiştir.
Ebbinghaus çalışmalarını kendi üzerinde yürütmekle birlikte elde ettiği sonuçlar, sonraki yıllarda defalarca sınanarak doğrulanmıştır. Ebbinghaus, belleğin kelimenin anlamına duyarlı olduğunu gözleyerek hafıza çalışmalarında anlamsız hecelerin kullanılması gerektiğini
düşünmüş ve böyle bir hece düzeni hazırlamıştır. Anlamsız hecelerin kullanılması daha sonra
hafızanın incelenmesinde klasik tekniklerinden biri hâline dönüşmüştür.
Aşağıda gördüğünüz grafik, defalarca bağımsız araştırmacılar tarafınan sınanarak artık
klasikleşmiştir ve unutma eğrisi olarak bilinmektedir. Ebbinghaus’un unutma eğrisini ortaya
koyduğu çalışma, basitçe şöyle özetlenebilir; 13 tane anlamsız heceden (PIB, DL gibi) oluşan
bir liste vardır. Ebbinghaus bu listeyi hatasız tekrarlayana kadar ezberlemiştir. Daha sonra değişik zaman aralıklarıyla bu listeden hatırladıklarını yazmıştır. Şüphesiz, geçen zaman boyunca
hatırlanan anlamsız hece miktarı azalmaktadır. Ancak, bu azalma, sabit bir oranda ilerlememektedir. Hatırlama aralıkları 20 dakika ile 31 gün arasında değişmekte ve en hızlı unutma ilk
bir kaç saat içinde görülmektedir. Daha sonra unutma hızı çok yavaş bir şekilde, derece derece
azalmaktadır. Ebbinghaus’un bellek süreçlerine bakış açısı, öğrenme, hatırlama ve unutma arasındaki doğal bağları birlikte ele alabilmesi bakımından dikkat çekici ve her zaman anılmaya
değerdir. (TABLO TÜRKÇE OLARAK DÜZENLENMELİ)

Ebbinghaus’un unutma eğrisi
20. yüzyılın hemen başlarında, W. James, belleğin “kolayca kaybolanlar” ve “ebediyen
kalanlar” olmak üzere ikili bir yapısı olduğuna dikkat çekmiştir. Böylece ilk kez çok genel ve
sezgisel olarak depolu modeller kavramlaştırmasını ortaya atmış ve daha sonraki pek çok araştırmacı bu yoldan ilerlemiştir.
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1930’larda bellek alanında Sir Frederick Bartlett, belleğin zaman içinde yeniden yapılandırıldığına ve orijinal halini muhafaza etmediğine ilişkin sonuçlar veren çalışmalarını yayınlamış ancak çok ilgi görmemiştir. Bu durum, davranışçı yaklaşımın öğrenme çalışmalarına ağırlık vermesi kadar o zamanki düşünce ikliminde bu bulguların bir karşılık bulmaması ile de
açıklanabilir. Çünkü Barlett’in çalışmaları aslında belleğin “dünyanın tam, kesin ve güvenilir
bir kayıdı olmadığını” ortaya koymaktadır.
Bellek çalışmaları bilişsel yaklaşımın ortaya çıkışıyla beraber ivme kazanmıştır. Şimdi
temel bellek işlemleri ve tanımlanmış bellek türleri kısaca gözden geçiriecektir.

10.2. Kısa Süreli Bellek, Çalışma Belleği ve Uzun Süreli Bellek
İnsanlar arasında, bellek yeterlilikleri bakımından bireysel farklılıklar vardır. Bazı insanlar yüzleri hiç unutmaz, bazıları tarihlerde üstündür; bazıları ise bir gittiği yolu bir daha asla
unutmaz. Fakat hemen hepimiz belirgin bir üstünlüğümüz olmasa bile gündelik hayatımızı başarıyla sürdürebilecek yeterlilikte bir bellek kapasitesine sahibiz.
Gündelik deneyimler veya gözlemler yoluyla bazı şeylerin hep akılda kaldığı bazılarının
ise çabucak kaybolduğu bilinir; üstelik sanki zihinde yaşanan olaylara ilişkin hatıralarla öğrenilen bilgiler birbirinden farklı şekillerde bulunuyor gibidir. Aslında gündelik hayatta fazla farkında olunamayan insandaki hemen bütün hafıza işlemlerini eş güdümlü bir şekilde yürütebilme kapasitesidir. İşte bellek konusunu karmaşık, tartışmalı ve ilgi çekici kılan bu çok boyutlu
yapısı olmuştur.

10.2.1. Kısa Süreli Bellek (KSB)
Kısa süreli bellek, isminden de anlaşılabileceği gibi sınırlı birim miktardaki bilgiyi kısa
bir süreyle tutabilen bir bellek türüdür. Bu konudaki neredeyse klasikleşmiş olan örneği biz de
verelim; ilk ve belki de son kez arayacağınız bir telefon numarasına baktınız, aradınız ve sonra?
Eğer özel bir çaba göstermezseniz, numarayı bir daha hatırlamayacaksınız. Bu tür görevler tipik
bir kısa süreli bellek etkinliğidir. KSB’nin tutabildiği bilgi miktarı 7+-2 birim aralığında olduğu
bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle ortalama bir yetişkinin KSB genişliği 5 ile 9 birim bilgidir ve
bu bilgi yaklaşık 30 sn kadar tutulabilmektedir.
Burada “birim” kelimesinin kullanıldığına dikkat ediniz. Bunun nedeni kısa süreli belleğin daha etkin kapasiteyle kullanılmasını sağlayan kümeleme özelliğidir. Kümeleme, birimleri benzerlik veya bazı başka düzenleme ilkelerine dayanarak daha büyük birimler hâlinde birleştirip yeniden şekillendirmektir. Örneğin, arka arkaya dizilmiş birbiriyle ilgisiz 8 harfi hatırlamak mı daha kolaydır yoksa dörder harfli iki kelimeyi hatırlamak mı? Şüphesiz kelimeler
daha kolay geri getirilecektir. Çünkü onlar aslında kümelenmiş oldukları için 2 birim bilgi
hâline gelmişlerdir. Aynı şeyi, sayılar ve tarihler için de düşünülebilir. Bu özellikten yararlanarak çeşitli kişisel stratejiler geliştirmek ve KSB’ye gelen bilgiyi daha uzun süreli tutmak mümkündür.
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Bu bellek, aynı zamanda tekrardan etkilenmektedir. Tekrar yapıldığında kısa süreli bellekte tutulan bilginin miktarı artmaktadır. Bir ilginç özellik ise kısa süreli belleğin aksatılmaya
son derece duyarlı olmasıdır. Örneğin az evvelki telefon numarasını çevirirken dışarıdan şiddetli bir gürültü geldiğini ve dikkatinizin bir anlık kaydığını düşünün. Tekrar numara çevirme
işine döndüğünüzde yanlış çevirme olasılığınız artar. Hatta tamamen unutmuş da olabilirsiniz.
Çünkü KSB’den bir bilgi kaybolduğunda artık sonsuza dek kaybolmuştur.

10.2.2. Çalışma Belleği
Dikkat ettiyseniz kısa süreli bellek belirli bir anda yeni karşılaştığımız az miktardaki
bilgi üzerinde oldukça sınırlı bir süre içinde yapabildiğimiz işlemleri tarif etmektedir. Ancak
hayatta karşılaştığımız durumlar çok daha farklı olabilir. Örneğin, yolda yürürken yandaki kafede oturanlar arasında bir anlığına tanıdık bir yüz gördüğünüzü, yürüyüp yanınızdakiyle konuşmaya devam ederken bir yandan nereden tanıdığınızı bulmaya çalıştığınızı, bir süre sonra
aniden hatırladığınızı ve hemen geri dönerek yıllardır görmediğiniz bu arkadaşınızı bulduğunuzu düşünün. Bütün bunların yalnızca KSB’nin kapasitesi dâhilinde yapılabilmesi mümkün
değildir. Çünkü bu esnada hem KSB işlemleri yürütülmekte, hem uzun süreli bellek taranmakta
ve hem de sohbet gibi diğer bazı etkinlikler sürdürülebilmektedir.
Çalışma belleği, bilişsel görevler sürdürülürken gerekli bilgilerin geçici olarak akılda
tutulmasını, uzun süreli bellekten getirilmesini ve gerekli işlemlerin yürütülmesini düzenleyen
bir bellek mekânizmasıdır. A. Baddeley tarafından tanımlanan bu bellek türü, yeni ve eski bilgilerin sürekli olarak dönüştürüldüğü, birleştirildiği ve aktarıldığı bir çalışma masası olarak
kavramlaştırılabilir. Çalışma belleği, belirli bir durumda gelen bilgiler, bunların bir yandan zihinde tutulması, bir yandan gerekli diğer bellek bölgelerinin taranması, uygun bilgilerin geri
getirilmesi, görevin icra edilmesi ya da sürdürülmesi gibi çok sayıda iş ile ilgilenir. Bu yüzden
kimi yazarlar “meşgul bir kavşak” benzetmesi yapmaktadırlar.
Baddeley’e göre çalışma belleği, biri seslere ve diğeri görsel mekânsal bilgiye duyarlı
iki köle sistem ile bir merkezî yürütücü ve bir episodik destek bileşeninden oluşmaktadır.
Fonolojik döngü bileşeni, konuşma gibi seslerden gelen bilgiyi tutan bir köle sistemdir.
Sözel bilginin kavranması, içsel konuşma gibi işlemlerden ve onları tekrarlamaktan sorumludur. Bu modele göre akıcı bir şekilde okuyabilenler için yazılı materyal de fonolojik döngü
bileşeni tarafından işlenir. Çünkü okuma, sembolün sese dönüştürülmesini kapsar.
Görsel mekânsal kopyalama bileşeni, görsel, imgesel, mekânsal bilgileri tutan ve onları
tekrarlamaktan sorumlu olan köle sistemdir.
Merkezî yürütücü ise dikkati kontrol ettiği gibi iki köle sistemin ne zaman ve nasıl işlev
göreceğini düzenler. Çoğu durumda bir bilişsel görev hem her iki köle sistemin de kullanılmasını gerektirir ve hem de episodik destek bileşenin de işe katılması gerekir. Merkezî yöneticinin
işlevi tüm sürecin düzenlenmesini sağlamaktır.
Episodik destek bileşeni ise, uzun süreli bellekten gerekli bilgilerin geri çağrılması ve
onun mevcut bilgiyle birleştirilmesini sağlar. Gündelik hayattaki pek çok olay, görüntü, ses gibi
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pek çok duyusal bilgiden oluşan karmaşık örüntülerdir. Episodik destek bileşeni bu çoklu algısal bilgiyle mevcut bilgi ve deneyimlerin birleşip bütünleşmesi için bir kaynak sağlamaktadır.
Kişi çalışma belleği sayesinde, devam eden olaylardaki farklı bölümleri birbirine bağlar
ve böylece algılayabilmek için bir bağlam/bir çerçeve oluşturabilir. Değişen durumların temsillerini sürdürebilmesini ve devamlı olarak güncelleyebilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda
belirli bir durumda bir etkinliğe geçmek için gerekli etkinliklerin yürütülmesi için bir kaynak
sağlamaktadır.
Baddeley’e göre kısa süreli belleğin kapasitesi 7 birimlik bilgi ile sınırlı değildir. Belirli
bir anda, belleğin genişliği, bilginin tekrarlanma hızı tarafından belirlenmektedir. Örneğin, sözel bir malzemede, fonolojik döngü bileşeninin sınırı, sabit bir sürede tekrar edebildiğimiz bilgi
kadardır. Yani söylenişi uzun (çok heceli) sözcüklerin bellekte tutulması, kısa sözcüklerin tutulmasından daha zor olacaktır.

10.2.3. Uzun Süreli Bellek (USB)
Uzun süreli bellek, kaydedilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı
kabul edilen bir alandır. Bu yüzden edindiklerimizin uzun süreli belleği nasıl depolandıklarını
açıklama iddiası taşıyan her model, onlara her zaman nasıl erişilebilir/geri getirilebilir olduklarını da açıklamak durumundadır. Uzun süreli bellek, edinilmiş her türlü deneyim, olay, bilgi,
duygu, beceri, sözcük, kural vb. gibi her şeyin bir deposu, bireyin dünya ve benliğine ilişkin
tüm bilgileri içeren bir yer olarak kavramlaştırılmaktadır. Uzun süreli bellek, varsayımsal/çıkarımsal bir yapıdır ve mevcudiyeti ancak sonuçlarından anlaşılabilir. Bu bakımdan aslında tutulan bilginin miktarını ve tutma süresini tahmin etmek güçtür.
Uzun süreli bellekte saklanan bilgilerin türlerine göre alt sistemlere ayrılabileceği kabul
edilmektedir. İlk ayrım, işlemsel bellek ve bildirimsel (ifade edilebilir) bellek arasında; ikinci
ayrım ise semantik (anlamsal) ve episodik bellek arasında yapılmaktadır.
İşlemsel bellek, yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili
işlem sıralarını, bir diğer ifadeyle hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren
bellek türüdür. Bir beceri bir kez edinildikten sonra yapılan tekrara bağlı olarak otomatikleşme
eğilimi taşır. Arabayı kullanmaya yeni başlamış şoförlerle, deneyimli şoförlerin araba kullanmaları arasındaki fark tipik bir örnektir. Acemi kullanıcı, işlem sıralarını bilinçli olarak hatırlamak, hangi durumda ne yapması gerektiğine karar vermek vb. için deneyimli kullanıcıya oranla
çok daha fazla zaman harcar ve bilinçli çaba gösterir.
Bildirimsel (ifade edilebilir) bellek ise dünya hakkında bildiğimiz kavramlar, tanımlar
gibi olgular ve olan olaylar hakkında hemen her türlü bilgi çeşidini içerir. Bu bellek türünün de
ikiye ayrıldığı düşünülmektedir: Anlamsal (semantik) bellek ve episodik bellek. Anlamsal bellek, sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleğidir ve dilin kullanımı için
gereklidir. Bu modeli ortaya atan Tulving’e göre, anlamsal bellek, bir kişinin sahip olduğu zihinsel kavramlar dizinidir. Bu kavramlar düzenlenmiş bilgilerden oluşur. Sözcükler ve diğer
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semboller, onların anlam ve ima ettikleri, onlar arasındaki ilişkiler ve kurallar, formüller, algoritmalar hakkındadır. Kişi sahip olduğu bu kavram, sembol, kural ve ilişkilerle onlar üzerinde
işlemler yapabilir. Anlamsal bellek, uyarımların algılanabilir özelliklerini kaydetmez, daha ziyade alınan sinyallerin bilişsel karşılıklarını kaydeder. Episodik bellek ise kişisel olarak yaşadığımız anıların saklanması ile ilgilidir. Belirli bir deneyime ilişkin anılar (ilk kez kar görme,
diploma töreniniz, kardeşinizin doğumu gibi) episodik bellek olaylarını oluşturur ve otobiyografik bellek ile de bağlantılıdır. Episodik bellek, değişime ve kayıplara duyarlıdır ancak aynı
zamanda geçmişi hatırlamanın, insanları tanımanın temelini oluşturur. Bu anılar özellikle semantik bellekte saklanan formel yapının pek çok özelliğini taşımaz.

10.3. Bellek İşlemleri
İster örtük ister açık, ister uzun, ister kısa olsun tüm bellek süreçleri için geçerli üç zihinsel işlem türü bulunmaktadır: kodlama, depolama ve geri getirme.
Kodlama, dış dünyadaki bilginin zihinsel temsillerinin oluşmasını gerektiren bir süreçtir. Zihinsel temsiller, geçmiş deneyimlerin önemli özelliklerini, bu deneyimlerin yeniden temsilini sağlayacak şekilde tutarlar.
Depolama, kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasıdır. Depolama beynin yapısında hem kısa ve hem de uzun süreli değişiklikler gerektirmektedir.
Geri getirme ise depolanmış bilginin ileriki bir zamanda geri çağrılmasıdır.
Bu işlemleri birbirinden ayrı birer süreç gibi tanımlamak, konuyu anlamak bakımından
elverişli olsa bile bu işlemler arasındaki etkileşimler oldukça karmaşıktır ve çoğu zaman iç içe
çalışırlar. Örneğin, yeni bir bilgisayar modeli gördüğünüzde, kodlayabilmek için zihninizdeki
bilgisayarlarla ilgili temsili geri getirmeniz gerekir.

10.3.1. Kodlama ve Geri Getirme Süreçleri
Bir anıya ya da bir bilgiye nasıl ulaşırız? Bu soru aslında şu şekilde de ifade edilebilir;
belirli bir durumda hangi tür geri getirme ipuçlarına dayanırız? Geri getirme ipucu, belirli
bilginin bellekten getirilmesine yardımcı olan iç veya dış kaynaklı uyaranlara verilen isimdir.
Bu sorunun cevabının “Hangi tür kodlama ipuçları kullanıldıysa aynı tür geri getirme ipuçlarıyla hatırlanır.” şeklinde verilmesi mümkündür. Bir diğer ifadeyle kodlama ipuçları ile geri
getirme ipuçları arasındaki uyum, hatırlama başarısını arttırır.
Bu durumda, uzun süreli bellekte bilgilerin nasıl kodlandığı ile ilgilenmeliyiz. Uzun
süreli bellekte bilgi işitsel, görsel ve anlama dayalı olarak kodlanmaktadır. USB’de bilginin çok
boyutlu olarak kodlandığı hakkında çok çeşitli araştırma sonuçları mevcuttur. Aynı zamanda,
USB’de bilgilerin örgütlü bir bütünlük oluşturduğunu da belirtmek gerekir. Bu örgütlü bütünlük, karmaşık bir ağ sistemi gibi tasavvur edilebilir. Solso’ya göre giderek genişleyen bir literatür, bilgilerin iyi yapılanmış ve oldukça kullanışlı bir ağa kaydedildiğini düşündürmektedir.
Bu durumda belirli bir bilginin geri getirilmesi, ilişkili diğer bilgilere de erişme kapasitesi olan
bu ağa giriş yapılarak mümkün olmaktadır.
182

Bu noktada, bellek türü ile kullanılan kodlama ve geri getirme ipuçlarının farklılaşabileceğini gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin episodik bellekteki yaşantıları kodlamak veya
geri getirmek için olayın olduğu anla veya bağlamla ilgili özelleşmiş ipuçlarına ihtiyaç duyulur.
Çünkü her yaşantımızın kodlanmasına gerek yoktur. Bir diğer ifadeyle her gün için bir tane diş
fırçalama anısını değil diş macunu yerine yanlışlıkla merhem sıktığımız günün anısını kodlama
eğilimimiz vardır. Anlamsal bellek ise daha farklıdır. Anlamsal belleğin içeriğini oluşturan
bilgi öbekleriyle birçok farklı an ve bağlamda karşılaşılmış olduğundan deneyimlerin farklı zaman ve yerleri hesaba katılmadan geri çağrılmaya uygun olurlar. Türkiye’nin başkentinin Ankara olduğunu geri getirmek için özel bir anıya ihtiyaç kalmamıştır.
Kodlama ve geri getirme süreçlerini daha iyi anlayabilmek için bir etki kaynağı olarak,
hatırlama ve tanıma süreçleri arasındaki farkları tanımlamalıyız. Hatırlama, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı yeniden üretmeyi gerektiren bir geri getirme yolu iken
tanıma ise daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı belirlemeyi veya ayırt etmeyi
gerektiren bir geri getirme yoludur. Örneğin, sınavda bir kavramı ya da kuramı açıklamanız
istendiğinde hatırlamanız gerekmektedir, ancak çoktan seçmeli testlerde seçenekler içinden
doğru cevabı tanırsınız. Çoğu durumda, tanıma performansı, hatırlama performansından yüksektir. Çünkü tanıma durumlarında geri getirme ipuçları daha aşikârdır.
Hem kodlama ve hem geri getirme süreçleri üzerinde, bilginin kodlandığı ve geri
çağrıldığı ortamın ve bağlamın etkili olduğuna ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. İki
dilli kişilerle yapılan bir çalışmada, katılımcılardan turistik yerler, ünlü aktörler gibi konularda
sorulan sorulara cevaplar vermeleri istenmiştir. Çalışmanın hipotezi, bilginin edinildiği bağlam/ortamın hatırlamayı etkileyeceği, dolayısıyla, katılımcıların sorunun sorulduğu dil ile öğrendikleri bilgileri cevap olarak vereceği doğrultusundaydı. Gerçekten de katılımcılar Çince
sorulan sorulara, bu ülke ile ilgili cevaplar, İngilizce sorulan sorulara ise o ülke ile ilgili cevaplar vermişlerdir. İnsanlar hem dış ve hem de iç koşulların oluşturduğu ortamsal veya bağlamsal
ipuçlarını da kodlamakta ve geri çağırma koşulları bunlara benzer ise daha iyi bir bellek performansı göstermektedirler.

10.4. Örtük ve Açık Bellek
Hatırladıklarımızın önemli bir kısmı, niyetli olarak hatırladığımız şeylerdir. Açık bellek, bilginin bilinçli olarak kodlandığı ve hatırlandığı durumları tanımlayan bellek türüdür. Bir
bilgiyi niyetli olarak kodladığımızda ve geri getirmeye çalıştığımızda açık bellekten yararlanıyoruz demektir. Bellekle ilgili çalışmaların önemli bir kısmı açık belleği kapsamaktadır.
Ancak bazı bilgiler, bir edinme niyeti olmaksızın kazanılmakta ve benzeri şekilde de
hatırlanabilmektedirler. Örtük bellek, kişinin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve aslında
farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bir bellek türüdür. Örtük belleğin içeriği
önceden yaşadığımız bazı deneyimlerden kaynaklanır ancak varlıkları performans değişikliği
yoluyla görünür hâle gelir.
Örtük bellek ile ilgili bazı çalışmalar, bir görev esnasında görevle ilgisiz bir duyusal geri
getirme ipucu kullanmanın daha sonraki hatırlamaları kolaylaştıracağı hipotezini incelemek
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üzere yapılmıştır. Örneğin bir çalışmada, katılımcıların ertesi gün hatırlamaları gerekecek olan
bir sıfat listesi üzerinde çalışmaları istenmiştir. Katılımcılardan bir grubu, bu görevle uğraşırken, yoğun bir çikolata kokusu duymuşlar, diğer grup böyle bir koku koşuluna maruz kalmamışlardır. Ertesi gün, her iki grup hatırlama testini yaparken aynı yoğun çikolata kokusu ortama
yayılmış, bir gün önce bu koku eşliğinde çalışanların hatırlama performansları, diğerlerinden
anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
Bazı çalışmalar ise, önceden sunulan bazı uyaranların, aşikâr olsun ya da olmasınlar,
daha sonraki hatırlamaları etkilediğinin gösterilmesi yoluyla yapılmaktadır. Bu duruma kolaylaştırma etkisi denilmektedir. Tipik bir kolaylaştırma etkisi koşulunda, katılımcılardan önce
belirli özellikleri olan bir kelime listesi çalışmaları istenmekte, daha sonra bu listeyi çalışmış
ve çalışmamış gruplara bir dizi harf verilerek bu harfleri tamamlayan kelimeler yazmaları istenmektedir. Daha önceden kelime listesi çalışan grupların tamamlarken kullandıkları kelimeler, diğer gruba oranla bu listenin içeriğine daha yakın olduğu bulunmuştur. Kolaylaştırma etkisi, resimlerin algılanması gibi durumlarda da gösterilmiştir. Hatta duyusal eşiğin altında verilen uyaranlar için de kolaylaştırma etkisi olduğu doğrultusunda sonuçlar elde edilmiştir.
Sonuç olarak belleğimizde bulunan bilgileri kullanmak üzere bazen bilgiyi hatırlamak
için bir çaba gösterir ve böylece açık belleğimizi kullanırız. Kimi durumlarda ise bilgi bilincinde olmaksızın kullanılır hâldedir ve örtük belleğimizi kullanmış oluruz. Aynı zamanda açık
olarak kodladığımız bilgiler örtük olarak da geri getirilebilmektedir. Dil kullanımı bu durumu
gösteren tipik bir örnektir, cümlenin nasıl oluşması gerektiği veya kullandığımız kelimenin anlamını bilinçli olarak hatırımıza getirmeksizin konuşuruz.

10.5. Unutma
Unutma, gündelik insan hayatında çok sık yakınılan bir durumdur. Çoğumuz pek çok
şeyi hatırlayamadığımızdan söz ederiz. Bu yakınmaların bir kısmı, aslında uyaranın hiç kodlanmamış olması ile ilgilidir. Eğer kodlanmış ise o zaman bu durum geri getirmenin bozulması
ile ilgilidir.
Unutma ile ilgili klasik çalışma, Ebbinhaus’un ortaya koyduğu unutma eğrisidir. Bölümün başında söz edildiği gibi Ebbinghaus hatırlananların geçen zaman boyunca önce hızlı ve
sonra yavaş bir şekilde azaldığını ve belirli bir hatırlama seviyesinde sabitlendiğini bulmuştur.
Ancak bu çalışma unutmanın nedenini açıklamamaktadır.
Neden unutulduğu aslında kolayca cevaplanamayacak bir soru gibi görünmektedir. Genellikle eğer bir kez bilgi uygun şekilde kodlanmışsa kodlama hataları, geri getirme ipuçları
veya izlerin kaybedilmesi gibi bozucu etkilerle açıklanması mümkündür. Aynı zamanda eski
öğrenilenlerin yeni ve yeni öğrenilenlerin eski bilgilerin hatırlanmasında olumsuz etkileri olabildiği de bilinmektedir. Bu etkiler ket vurma olarak bilinir. Ket vurma, bir bilginin bir diğerinin hatırlanmasını engellemesi veya bozmasıdır. Aslında gündelik hayatımızda bu tür pek çok
örnekle karşılaşırız, dolabınızın düzenini değiştirdiğinizi düşünün, bir süre eşyaları eski yerlerinde ararsınız.
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Ket vurma iki yönlü olabilir: İleriye doğru ket vurma durumunda, eskiden öğrendiklerimiz yeni öğrendiklerimizi hatırlamamızı bozmaktadır. Araba kullanmaya düz vitesli bir
araçta başladığınızı ve birkaç yıl sonra otomatik vitesli bir arabaya geçtiğinizi düşünün. Bu
durumdaki hemen herkesin söyleyebileceği gibi bir süre düz vitesli araba kullanıyormuş gibi
bir dizi gereksiz hareket yapacaksınız. Daha önce araba kullanmak hakkında öğrendiğiniz şeyler, bu yeni durum için geçerli değildir ve performansınızı bozmaktadır. Geriye doğru ket
vurma ise yeni öğrenilenlerin eski hatırlamaları bozmasıdır. Otomatik vitesli araba kullanmaya
iyice alıştıktan sonra düz vitesli bir arabayı kullanmak durumunda kaldığınızı düşünün. Eskiden
kullanmakla ilgili bir sorun yaşamadığınız hâlde otomatik vitesli araç kullanımı deneyiminiz,
düz vitesli araba kullanma performansınızı olumsuz yönde etkileyecek, bir süre acemi gibi davranmanıza neden olacaktır. Benzeri bir durumla telefon numarası değişikliklerinde de karşılaşılır.

10.6. Yeniden Yapılandırılma (İnşa) Süreci Olarak Bellek
Hatırladığınız bir şeyin, “gerçekten olan” şeyin aynısı olduğundan ne kadar eminsiniz?
Bu soruya pek çoğumuz yeterince emin olduğumuzu söyleyerek cevaplandırma eğilimi taşırız.
Ancak az önce de sözünü ettiğimiz gibi belleğimizin bazı ilginç özellikleri bulunmaktadır.
İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an
sahip oldukları veya tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaktadır. Bu
özellik size rahatsız edici gelmiş olabilir ancak işlevsel yönleri de vardır. Yapılan bir çalışmada,
daha önce oldukça sorunlu bir ev yaşantısından geçmiş oldukları için bir süre psikiyatri kliniğinde kalmış çocuklarla 30 yıl sonra görüşülmüş, daha durağan ve geleneksel bir yaşam kurmuş
olanların, çocukluklarını “daha normal” hatırladıkları tespit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle bu
insanlar geçmişte yaşadıkları deneyimlere ilişkin hatıraları, bugünkü durumları üzerinden yeniden yapılandırmaktadırlar ve kuvvetle muhtemel böylece olumsuz olayların etkisini azaltmak
mümkün olmaktadır. Geçmişi hatırlamamız istendiğinde, o mevcut andaki durumdan geriye
doğru giderek mevcudun çizdiği çerçeveye uygun şekilde anılarımızı yeniden yapılandırmamız
mümkün görünmektedir.
Bu durumun yalnızca olumsuz hatıralar ya da travmatik yaşantılar için geçerli olduğunu
düşünmeyiniz. Kimi durumlarda bir bilgiyi hatırlamamız istendiğinde, doğrudan hatırlamayız.
Genel bilgileri ya da ilkeleri kullanarak bir çıkarım yaparız. Bir diğer ifadeyle mevcut bilgilerimizin genel özelliklerini kullanarak yeniden kurgularız. Örneğin, “bu notların 2. bölümünde
“bir” kelimesi geçiyor muydu” şeklinde bir soruyu cevaplamak durumunda kaldığınızı düşünün. Kuvvetle muhtemel “bir” kelimesi ile ilgili belirli/özel bir anınız yoktur ancak Türkçe
hakkındaki genel bilgilerinizden yararlanarak bir çıkarım yapar ve var olduğunu söylersiniz.
Sonraki hatırlamalarda bellekte olanların yeniden yapılandırıldığıyla ilgili ilk çalışma
1930’larda Sir Francis Bartlett (1886-1969) tarafından yapılmıştır. Bartlett, bireylerin önceki
bilgilerin belirli bir durumun hatırlanmasını nasıl etkilediğini gösteren bir dizi çalışma yürütmüştür. Bu çalışma, hâlen, kullanılan hikâyelerden birinin ismi olan “Hayaletlerin Savaşı (The
War of the Ghosts)” çalışması ismiyle anılmaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerinden,
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farklı kültürlere ait özgün konular ve tabirler içeren hikâyeleri daha sonra hatırlamak üzere
okumaları istenmiş ve nasıl hatırladıkları incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, okuyucuların hikâyeyi hatırlarken bir hayli değiştirmiş oldukları ve mevcut bilgileri çerçevesinde yeniden yapılandırdıkları bulunmuştur. Bartlett’e göre,
temelde üç çeşit yeniden yapılandırma işlemi kullanılmıştır; karmaşıklık seviyesini düzenlenme
(Hikâye basitleştirilmiştir.); bileme (bazı ayrıntıları vurgulama ya da üzerlerinde orijinalinden
daha fazla durma); özümleme (kendi birikimine uygun şekilde değiştirme). Örneğin bir Kızılderili öyküsü olan Hayaletlerin Savaşı’nda, katılımcılar, hikâyeden hatırladıklarını yazarken
kano yerine bot, balık avlamak yerine balık tutmak gibi kendi kültürlerinde daha sık kullanılan
kelimeleri tercih etmişler; doğaüstü güçlere veya mistik öğelere ilişkin atıfları eleyerek hikâyenin olay örgüsünü değiştirmişlerdir.
Bu konu, 1980’li yıllarda görgü tanıklığı üzerine yapılan çalışmalarla yeniden gündeme
gelmiştir. Görgü tanıklığı çalışmaları, insanların hatırladıklarının orijinal olaydan farklı olabileceğini ve çıkarım yapmak yoluyla olay örgüsündeki küçük boşlukların doldurularak yeniden
inşa edildiğini göstermektedir.
Loftus tarafından 1983 yapılan bir çalışmada, iki kadın otobüs terminalinde bavullarını
bir bankın üzerine bıraktıktan sonra tarifeye bakmaya giderler. Bir adam bavulların yanına gelir
ve paltosunun altına bir şey sokarak uzaklaşır. Hemen sonra kadın valizinin yanına gelir ve
“Teybim çalınmış.” diye bağırmaya başlar. Güvenlik görevlileri civarda olup olayı görmüş
olanlarla görüşürler. Tanıkların çoğu, teybi ayrıntılı bir şekilde tarif etmişlerdir. Aslında olayda
görünen bir teyp hiç yoktur (Ayrıca kadınlar ve hırsız araştırmanın bir parçasıdır.).
Daha sonraki çalışmalarda Loftus ve arkadaşları, görgü tanıklarına olayla ilgili sorulan
soruların yapısının ve içinde gömülü bilgilerin hatırlamayı etkilediğini göstermişlerdir. Üniversite öğrencilerine önce iki arabanın çarpışması gösterilen bir film izletilmiş daha sonra, katılımcıların bir grubuna “arabalar çarpıştıklarında” ne hızda gidiyorlardı sorusu; diğer grubuna
ise, “arabalar birbirlerine değdiğinde” ne hızda gidiyorlardı sorusu sorulmuştur. Sorunun yapısı
gereği “çarpıştı” bilgisini alan katılımcılar, diğer gruba oranla daha yüksek hız bildirmişlerdir.
Bir hafta kadar sonra katılımcılara, filmde hiç kırılan cam görüp görmedikleri sorulmuştur. Aslında filmde hiç kırık cam görünmemesine rağmen kırık camların varlığı her iki grup tarafından
da bildirilmiştir. Ancak, çarpıştı denilen grup ile değdi denilen grubun kırık cam bildirme düzeyleri arasında, ilk grubun lehine anlamlı fark bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle, “arabaların
çarpıştığı” bilgisine maruz kalanlar, kırık camların miktarının daha fazla olduğunu söylemişlerdir.
Bazı çalışmalarda, görgü tanıklarının daha sonra birbirleriyle olay hakkında konuşmalarının kişisel hatıralarını bozduğu, insanların kendi hatıralarıyla diğerinin hatırasını birbirinden
ayırmakta güçlük çektiği ve hatırlananların ortaklaşma eğilimi gösterdiği görülmüştür. Görgü
tanığı olunan durumlarda hatırlamanın nasıl bozulduğunu ve yanıldığını gösteren son derece
ilginç pek çok çalışma bulunmaktadır. Görgü tanıklığı, belirli bir önemi olan olaylara şahit olduğumuz durumları kapsamakla birlikte, aslında hepimiz kendimizin ya da başkalarının hayatlarının birer şahidiyiz. Bu çerçevede bu alandaki çalışmalar aynı zamanda hafızanın normal
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işleyişi hakkında da bir fikir vermektedir (Bu konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek için kaynakça bölümünde künye bilgisi verilen Görünmez Goril isimli kitap okunabilir.).
Sonuç olarak Solso’nun ifadesiyle insan belleği, dünyaya ait olguları yutan ve daha
sonra bu yuttuklarını aynen geriye çıkartan bir sistem değildir. Bellek ve hatırlama her zaman
inşa edicidir. Bir diğer ifadeyle, eski deneyimlerimiz, olay sonrasında aldığımız bilgi, algısal
faktörler hatta insanların belirli olayları diğerlerinden daha fazla hatırlama arzusu gibi unsurlar
neleri hatırlayacağımızı etkilemektedir.

10.7. Otobiyografik Bellek
Otobiyografik bellek, belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş
önemli yer tutan olaylara ilişkin belleğimizdir. Otobiyografik anılar konusu ilgi çekici bulunmaktadır çünkü onlar kişinin kendi geçmişiyle ilgili anılardır ve aslında hatırlananların önemli
bir kısmı, “yalnızca bir kez” olan olaylardır. Hasar gördüğü zaman otobiyografik bellekte bozulmalara neden olan birbirinden farklı beyin bölgeleri bulunmaktadır. Bu durumda, otobiyografik belleğin bütün beyine yayılmış, birbirini izleyen zincirleme bir süreç olduğunu düşünmek
mümkün görünmektedir.
Otobiyografik anıların mükemmel olmasa da oldukça iyi hatırlanabildiklerine ilişkin
sonuçlar vardır. Bir araştırmada, kişilerin bildirdiği somut olaylar, ailelerinden diğer kişilerin
bildirimleri, resmî kayıtlar vb. şekillerde kontrol edilmiştir. Bu araştırmalarda, kişilerin ve ailelerinin bildirimleri arasında 88’lik yüksek bir korelasyon bulunmuştur.
İnsanlar genellikle yakın zamanlı olayları daha iyi hatırlamaktadırlar ancak bu durum
içinde bulunulan yaş dönemine göre de değişebilmektedir. Bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin 2 yaş veya 3 yaşlarında başlarına gelen önemli ve çarpıcı olayları hatırlayabildikleri
gösterilmiştir. Ancak 0-2 yaş arasında bir anı bildiren çok nadirdir. Bu duruma bebeklik amnezisi denilmektedir. Yapılan bir çalışmada, hayatın bazı dönemlerinin diğerlerinden daha iyi
hatırlandığı ortaya konulmuştur ve hemen bütün insanlar geçmişlerini benzer şekilde hatırlamaktadır. Örneğin orta yaşlara ulaşmış (50 ve üzeri) insanlar, gençlik ve ilk yetişkinlik yıllarını
daha iyi hatırlamaktadırlar. Bu hatıraların içeriği, hemen herkesin yaşamında verilmiş bir dizi
önemli karar (evlilik, ilk iş, ilk çocuk vb.) ve değişimler çerçevesinde oluşmaktadır. Bu durumun bir açıklaması olayların birbirine benzerliği arttıkça, anıların birbiriyle birleşmeleri yüzünden hatırlanma olasılıklarının düşmesi ve farklı olanların daha iyi hatırlanmaları olabilir. Ancak
insanların bu tür olayları birbirleriyle daha çok paylaşmaları ve görsel kayıtların saklanması da
hatırlanma olasılığını arttırabilir.

10.8. Flaş Bellek
Flaş bellek, üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile belli bir olayın ve o olayla
birlikte yer alan rastlantısal olayların/unsurların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır. İnsanlar kişisel veya ortak toplumsal geçmişe ait bazı önemli olaylara ilişkin son derece net anılara sahip olabilmektedir. Bu tür çalışmalar genellikle ortak toplumsal geçmişe ait anılar üzerinden, bu olayı ilk duyduğunuzda tam olarak ne yapıyordunuz gibi sorular sorarak
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yapılmaktadır. ABD’de Kennedy’nin ölümü, Lincoln’un ölümü gibi. İnsanlar, mekân, saat,
yaptıkları iş, o anda ne düşündükleri, bulundukları ortamda bulunanlar gibi bilgileri canlı bir
şekilde hatırlamakta, net ve ayrıntılı olarak aktarmaktadırlar. Ülkemizde ortak toplumsal geçmişe ait önemli anı bulmak oldukça kolay olsa da üzerinde yapılmış çalışma sayısı yok denecek
kadar azdır. Ancak hepimiz kendi deneyimlerimizi hatırlayabiliriz, örneğin bu metnin yazarı,
8. Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümünü veya Sivas katliamını ilk duyduğunda nerede ne yapmakta
olduğunu ve o anda bulunduğu mekâna ilişkin görüntüleri net olarak hatırlamaktadır.
Bu durumda belleğin yeniden inşası flaş bellekler için geçerli değil midir diye düşünebilir. Bilişsel yaklaşımın oluşumundaki öncü isimlerden U.Neisser, kendi flaş belleğinden
(Pearl Harbour baskını) bir yaşantı üzerinde çalışmıştır. Bu yaşantıya göre, radyoda beysbol
maçı dinlemektedir ve yayın bu anons dolayısıyla kesilmiştir. Ancak bu yaşantının doğruluğu
incelendiğinde dinlediğini iddia ettiği maçın olayın olduğu aralık ayında oynanmadığını bulmuştur.
Amerika’da 11 Eylül olayından sonra yapılmış ilginç çalışmalardan da söz etmek gerekir. Araştırmacılar, çalışmalarına 2001 yılında, olaydan hemen sonra başlamış, öğrencilerden
hem 11 Eylül’ü duyduklarında tam olarak nerede ve ne yapmakta olduklarına ilişkin soruları
cevaplamalarını istemişlerdir. Öğrenciler aynı zamanda hemen birkaç gün önce olan kişisel
olarak önemli bir diğer olayla (parti, sınav, maç vb.) ilgili benzeri soruları cevaplamışlardır.
Daha sonra öğrenciler, bu ilk görüşmeden 1, 6 ve 32 hafta sonra yeniden uygulamaya alınmışlar
ve aynı anılarla ilgili soruları cevaplamışlardır. Her iki olaydan hatırlananlar arasında anlamlı
fark bulunamamıştır. Katılımcılar, her iki olayda da neredeyse aynı oranda tutarlı ayrıntıları
hatırlamışlar ve tutarsız ayrıntılar eklemişlerdir. Aynı katılımcılarla 1 yıl sonra yeniden görüşüldüğünde, benzeri eğilimin sürdüğü görülmüştür, her ikisinde de hatırlama giderek bozulmuştur. Aradaki en önemli fark, katılımcıların flaş bellek anılarının doğruluğuna, kişisel anılarının doğruluğundan daha fazla inanmalarıdır. Ancak burada araştırmanın yöntemi açısından
şunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çalışmada, bir başka kişisel anı ilk seferde sorularak öğrenilmekte ve daha sonra her seferinde sorulmaya devam edilmektedir. Böylece bu anı aslında
işaretlenmiş olmakta ve daha sonra hatırlanma olasılığı artmaktadır. Bu bakımdan sonuç çıkarırken temkinli olmak gerekir. Bu araştırmanın bulgularına dayanılarak, insanlar daha fazla güvenmelerine rağmen flaş belleklerin de bozulduğunun söylenmesi mümkündür. Ancak, gündelik anılar ile flaş bellek anılarının benzer şekilde bozulduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü
çalışmanın yöntemi gereği artık o anı, sıradan bir kişisel anı olmaktan çıkmış durumdadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bellek çalışmaları bilişsel yaklaşımın ortaya çıkışıyla beraber ivmelenmiştir. Bugün
farklı tür bilgileri depoladığı varsayılan çok çeşitli bellek türü tanımlanmış, belleğin nasıl düzenlendiğine ilişkin çeşitli modeller ortaya konulmuştur. Alternatif modeller olsa da yaygın bir
şekilde, bilgi işleme modeline dayalı depolu model anlayışı hâkim görünmektedir. Tüm bellek
süreçleri için geçerli üç zihinsel işlem türü bulunmaktadır: kodlama, depolama ve geri getirme.
Kodlama, dış dünyadaki bilginin zihinsel temsillerinin oluşmasını gerektiren bir süreçtir. Depolama, kodlanmış materyalin zaman içinde saklanmasıdır. Geri getirme ise depolanmış bilginin ileriki bir zamanda geri çağrılmasıdır. Kısa süreli bellek, isminden de anlaşılabileceği gibi,
sınırlı birim miktardaki bilgiyi kısa bir süreyle tutabilen bir bellek türüdür. Çalışma belleği biz
bir yandan bilişsel görevleri sürdürmekteyken bu bilgileri geçici olarak tutan ve düzenleyen bir
bellek mekânizmasıdır. Baddeley’e göre çalışma belleği, biri seslere ve diğeri görsel mekânsal
bilgiye duyarlı iki köle sistem ile bir merkezi yürütücü ve bir episodik destek bileşeninden oluşmaktadır. Uzun süreli bellek, kaydedilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen bir alandır. Uzun süreli bellekte saklanan bilgilerin türlerine göre alt sistemlere
ayrılabileceği kabul edilmektedir. İlk ayrım, işlemsel bellek ve bildirimsel (ifade edilebilir) bellek arasında; ikinci ayrım ise anlamsal (semantik) ve episodik bellek arasında yapılmaktadır.
Geri getirme ipucu, belirli bilginin bellekten getirilmesine yardımcı olan iç veya dış kaynaklı
uyaranlara verilen isimdir. Kodlama ipuçları ile geri getirme ipuçları arasındaki uyum, hatırlama başarısını arttırır. Uzun süreli bellekte bilgi işitsel, görsel ve anlama dayalı olarak kodlanmaktadır. Hatırlama, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı yeniden üretmeyi
gerektiren bir geri getirme yoludur. Tanıma ise, daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da
uyaranı belirlemeyi veya ayırt etmeyi gerektiren bir geri getirme yoludur. Açık bellek, bilginin
bilinçli olarak kodlandığı ve hatırlandığı durumları tanımlayan bellek türüdür. Örtük bellek,
önceden yaşadığımız bazı deneyimlerle ilişkili olan ve ancak performans değişikliği yoluyla
mevcudiyeti görünür olan bir bellek türüdür.
İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an
sahip oldukları veya tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaktadır. Kimi
durumlarda bir bilgiyi hatırlamamız istendiğinde, doğrudan hatırlamayız. Genel bilgileri ya da
ilkeleri kullanarak bir çıkarım yaparız. Barlett, temelde üç çeşit yeniden yapılandırma işlemi
kullanıldığını belirlemiştir; karmaşıklık seviyesini düzenlenme (hikâye basitleştirilmiştir); bileme (bazı ayrıntıları vurgulama ya da üzerlerinde orijinalinden daha fazla durma); özümleme
(kendi birikimine uygun şekilde değiştirme). Görgü tanıklığı çalışmaları, insanların hatırladıklarının orijinal olaydan farklı olabileceğini ve çıkarım yapmak yoluyla olay örgüsündeki
küçük boşlukların doldurularak yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Otobiyografik bellek,
belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli yer tutan olaylara ilişkin
belleğimizdir. Flaş bellek, üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile belli bir olayın ve o
olayla birlikte yer alan rastlantısal olayların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır.
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Çalışma Soruları
1.

Ebinghaus’un bellek çalışmalarının önemi nedir?

2.

Bellek süreçlerinin üç temel işlevi nelerdir? Tanımlayınız.

3.

KSB’de tutulabilen bilgi miktarı ne kadardır?

4.

KSB ile çalışma belleği arasındaki fark nedir?

5.

Semantik ve episodik bellek türlerini birer örnek vererek tanımlayınız.

6.

Kodlama ile geri getirme ipuçları arasındaki ilişki belleği nasıl etkilemektedir?

7.

Episodik ve semantik bellek kodlamaları arasında fark var mıdır?

8.

Örtük belleği açık bellekten nasıl ayırt edersiniz?

9.

Neden unuturuz?

10.

İleriye ve geriye doğru ket vurmalara gündelik hayattan örnekler veriniz.

11.

Belleğin yeniden inşa edilmesi ne demektir?

12.

Sizce insan belleğinin böyle bir özelliği olmasının işlevi ne olabilir?

13.

Loftus’a göre görgü tanıklarına güvenmeli miyiz? Neden?

14.

Otobiyografik bellek nedir? Hayatınızdan örneklerle açıklayınız.

15.

Bebeklik amnezisi nedir?

16.

Flaş bellek nedir? Hayatınızdan örneklerle açıklayınız.
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11. SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE STRES

191

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sağlık psikolojisi
11.2. Stres nedir?
11.2.1. Stres yaratan durumların ortak özellikleri
11.2.2. Stres tepkileri
11.2.2.1. Akut stres oluşturan durumlardaki tepkiler
11.2.2.2. Kronik stres tepkileri ve genel adaptasyon sendromu (GAS)
11.3. Stres tepkilerindeki bireysel farklılıklar
11.4. Stresle başa çıkma
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık psikolojisinin çalışma
alanını tanımlar.
Stres yaratan durumların
özelliklerini açıklar.
Kronik ve akut stres oluşturan
durumları birbirinden ayırır.
Stresin oluşumundaki bireysel farklılıkların nedenlerini
açıklar.
Stresle başa çıkma sürecini etkileyen etmenleri açıklar.
Stres yaşantılarının ve stres
yaratan durumların çok boyutlu özelliklerini kavrar.
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık psikolojisi

•

Stres

•

Stres tepkileri

•

Akut stres

•

Kronik stres

•

Stresle başa çıkma
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Giriş
Sanki kimilerine hayat daha iyi davranıyor gibidir. Sağlıklı, canlı, neşeli, meşgul ve
yaşlıdırlar. Çoğumuz sağlıklı ve uzun bir ömür süren insanlara imreniriz. Çevremiz, böyle insanlarla ilgili efsanevi temalar barındıran öykülerle doludur. Bu öykülerin çoğu “mucize besin”
tavsiyeleri içerdiği gibi hareketsizliğin ve sigaranın yerilmesi ile sona erer. Sağlıklı olmak ve
bunu korumak gerçekten vücudumuza iyi bakmakla ilgili olan ya da yalnızca bedensel bir durum mudur?
Bütün dünyada en uzun yaşayan insanların bulunduğu yer, Doğu Çin Denizi’ndeki Okinawa adasıdır. Bu adada 100 yaşın üzerindeki insanların nüfustaki oranları her 100.000 kişide
%34,7’dir ve bu bütün dünya ülkeleri içindeki en yüksek orandır (örneğin ABD’de bu oran
%10‘dur). Okinawalıların yaşam koşulları incelendiğinde, beslenme ve yürüme alışkanlıklarının dışında başka ortak özelliklerinin de bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu bölgede yaşayan
insanlar genel olarak birbirlerinden sosyal destek görmektedir, stres düzeyleri düşüktür ve düzenli olarak meditasyonla meşgul olmaktadırlar. Ayrıca ileri yaşlarına kadar çalışmaktadırlar
ve pek çoğuna göre uzun yaşamanın sırrı bu tür amaçlara sahip olmaktır.
Bu durumda sağlıklı olma hâlini, “bedeninde bir hastalığı ya da sakatlığı olmamak”
şeklinde ele almak sağlıklı ve uzun bir ömür geçirebilmenin sırlarını aydınlatmaktan oldukça
uzak bir bakış açısı gibi görünmektedir. Okinawa örneği, sağlıklı olmanın yalnızca beslenme,
hareket etme gibi bedene iyi bakılmasından ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. Sağlıklı olmayı hem bedensel ve hem de zihinsel olarak iyi ve güçlü olmak olarak tanımlamak daha uygundur. Sağlıklı olmanın sürdürülmesini ise daha çok bedenin ve zihnin birlikte nasıl uyumlu
bir şekilde işlev gördükleri ile ilgili bir süreç olarak incelemek daha elverişli gibi görünmektedir.
Bu dersin başlangıç konularından bu yana, beden ve zihnin çok çeşitli açılardan birbirleriyle etkileşim hâlinde olduklarından söz edildi. Aynı zamanda, bağışıklık sistemi üzerinde
yapılan araştırmalar bu sistemin stres gibi psikolojik süreçlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu tür etkileşimleri gösteren araştırmaların sayısının artışı, beden ve zihnin birbirinden
bağımsız olan, farklı işlerle ilgilenen varlıklar olarak ele alınmasını giderek zorlaştırmaktadır.
Sağlıklı olma ve uzun yaşamayı yalnızca biyolojik ve çevresel koşullarla açıklamanın giderek
yetersiz kalmaya başlaması sağlık ve hastalık konularına bakış açılarının değişmesine de neden
olmaktadır. Bu yüzden artık biyomedikal model yerine daha farklı modeller ortaya konulmaya
başlanmıştır. Bu bölümde, sağlık psikolojisi adıyla bilinen ve sözü edilen bakış açısı değişiklikleriyle ortaya çıkmış olan bir alt alandan söz edilecek ve stres, tükenmişlik gibi insanın sağlık
ve hastalık hâllerinde doğrudan etkili olan bazı etmenler üzerindeki çalışmalar gözden geçirilecektir.
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11.1. Sağlık Psikolojisi
Sağlık psikolojisi, insanların nasıl sağlıklı kaldıkları, hasta olma nedenleri ve hasta olduklarında bu duruma verdikleri tepkilerle ilgilenen bir alandır. Sağlık psikolojisi, biyopsikososyal sağlık modeline dayanmaktadır. Biyopsikososyal sağlık modeli, fiziksel sağlığı, zihnin
işleyişi ve içinde yaşadığımız dünya ile bağlantılandırır. Bu modele göre insan biyolojik, psikolojik ve sosyal işlevleriyle bir bütündür ve sağlık, hastalık ve tedavi kavramları bu anlayışın
üzerine oturmalıdır. Sağlık psikolojisi, sağlığı dinamik ve çok boyutlu bir deneyim olarak tanımlamaktadır. Sağlık ya da iyilik hali, hayatın fiziksel, entelektüel, duygusal, ruhsal, sosyal ve
çevresel yönlerini kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. Sağlık psikolojisinin genel amacı, psikoloji bilgisini kişinin iyilik halini ve olumlu sağlık davranışlarını geliştirmek üzere kullanmaktır.
Sağlığın geliştirilmesi, insanların hasta olma riskini ortadan kaldırmak ya da azaltmak
ve hayat kalitesini arttırmak için stratejiler ve taktikler geliştirmek anlamına gelir. Yirminci
yüzyılın başlarında hastalığa bağlı ölümlerin başlıca nedeni bulaşıcı hastalıklar olduğu için sistematik eğitimler, aşılama kampanyaları ve çevresel koşulların düzenlenmesi yoluyla önemli
ilerlemeler sağlanmış; verem, çocuk felci, kızamık ve suç çiçeği gibi hastalıkların yol açtığı
ölüm sayısı azaltılmıştır. Ancak günümüzde hastalığa bağlı ölümlerin en önemli nedenleri damar hastalıkları ve kanserlerdir. Bu tür hastalıklarda yaşam biçimlerinin yeniden düzenlenmesi
koruyucu ya da geciktirici bir işlev görebildiğinden artık sağlığın geliştirilmesi yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesini içeren bir biçim kazanmıştır.
Sağlık psikolojisinin ilgilendiği bir diğer alan tedavi sürecidir. Tedavi sürecinde insanların hastalıklarına alışmaları ve bu hastalıklardan kurtulabilmeleri için gerekli desteğin sağlanması, hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi ve/veya desteklenmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir.
Sağlık psikolojisi araştırmalarının bir boyutu sağlığın geliştirilmesini sağlamak bakımından stres konusunu içermektedir.

11.2. Stres Nedir?
Stres, canlı varlığın, dengesini bozan ve baş etme yeteneğini zorlayan ya da aşan uyarıcı
olaylara verdiği bir tepkidir. Her stres durumunda, bu tepkileri açığa çıkaran bir uyaran ya da
uyaran kombinasyonu vardır. Stres yükleyici olarak isimlendirilen bu uyarıcı olaylar, çok çeşitli
iç ve dış şartları içermektedir. Bir başka ifadeyle stres yükleyici, canlı varlıktan bir çeşit uyumsal tepki yapması için talepte bulunan uyarıcı olaydır. Canlılar, bedensel ve/veya ruhsal sınırlarının zorlandığını ya da tehdit edildiğini hissettikleri; sıklıkla bir değişme ya da uyum gerektiren durumlarda bu tür tepkiler vermektedirler. Canlının değişim ihtiyacına olan tepkisi fizyolojik, davranışsal, duygusal ve bilişsel alanlardaki çeşitli tepkilerin bir bileşimidir.
Genellikle stresin olumsuz ve hastalık yaratan bir şey olduğu var sayılır ama aslında tam
olarak böyle değildir. Stres esnasında verilen tepkiler, canlının hayatiyetini sürdürmesi amacına
yöneliktir. Beden bir tehdit karşısında alarm durumuna geçer. Canlı mücadeleye hazırlanır. Be196

lirli bir düzeyde stres organizmanın canlılığını sürdürmesi için gerekli bir koşuldur. Yoksa insan hiçbir şey için çaba göstermez veya gerekli enerjiyi bulamazdı. Stres bütün canlılarda görülen ve aslında varlığımızın devamlılığını sağlayan önemli bir koruyucu etmendir.
Eğer öyleyse stresin zararlı yönleri nasıl ortaya çıkmaktadır? Bu durumu tam olarak
anlayabilmek için iki farklı stres hâlini birbirinden ayırmamız gerekir; akut stres ve kronik stres.
Akut stres, bir uyaran (saldırmak üzere olan bir köpek) veya bir olay (evi su basması) tarafından
başlatılan, bir başlangıcı ve bir sonu olan geçici durumlar karşısında verdiğimiz stres tepkilerini
tanımlar. Kronik stres ise iç ve dış kaynakların yetersiz bulunduğu ve baş edilmesi güç algılanan
talepler karşısında zaman içinde devam eden nispeten kalıcı bir durumdur. Örneğin yapmak
istediğiniz şeyleri yapamamaktan kaynaklanan sürekli bir hayal kırıklığı hâli kronik stres oluşturabilir.
Bu durumda stresin zararlı ve yararlı işlevlerinin dengesi nasıl sağlanmaktadır? Fizyolojik olarak ortaya çıkan bedensel değişiklikler, stres yaratan durum ne kadar uzun sürerse ve
ne kadar yoğun yaşanırsa kişiye o kadar zarar vermektedir. Araştırmalarda elde edilen bulgular,
stresin süresinin, yoğunluğuna göre daha zarar verici olduğuna ilişkin sonuçlar ortaya koymuştur. Bu durumda kronik stres, akut strese oranla daha zarar verici etkiler bırakmaktadır. Stres
yaratan uyaranla kısa süreli karşı karşıya kalmak, uzun süreli gerilime maruz kalmaktan daha
az zarar verici olmaktadır. Hatta yapılan bir çalışmada, kısa süreli ve düşük yoğunluklu stresli
durumlara maruz kalan canlıların, daha uzun süreli stres durumlarında daha dayanıklı oldukları
ortaya konulmuştur.

11.2.1. Stres Yaratan Durumların Ortak Özellikleri
Deprem, su baskını gibi doğal afetler ya da saldırılar, kazalar gibi insan kaynaklı felaketler en belirgin stres yaratıcı durumlardır. Şüphesiz, daha gündelik olaylar da stres tepkilerine
yol açar, Taşınmak, okul değiştirmek, bir sınava girmek ya da hazırlanmak gibi. Bazen cüzdan
kaybetmek, bir randevuya geç kalmak gibi gündelik zorluklar da stres tepkilerini ortaya çıkarmaktadır. Herhangi bir durumda baskıya maruz kalmak, engellenmek veya çatışma yaşamak
bir stres kaynağı olarak görülmektedir. Bazen stresin kaynağı mevcut durumda bireyin çatışan
ihtiyaç ve arzuları olabilmektedir. Örneğin iş yerinizin çalışma koşullarından memnun değilsiniz ancak bulduğunuz işin maaşı biraz daha düşük ise bu iki çatışan arzu sizin için stres kaynağı
olabilmektedir.
Kimi durumlarda ise bireyler çevrelerindeki stresli olaylardan bağımsız olarak kendilerine sorun yaratmaktadırlar. Bilinçli ya da bilinç dışı olabilen çözümlenmemiş çatışmalar ya da
içsel süreçler yüzünden de stres oluşmaktadır.
Birçok insan normal yaşam stresine eklenen rasyonel olmayan ve aslında kendine zarar
veren düşüncelere/ inançlara sahiptir:

mesidir.”

“Asıl olan, yaptıklarımdan dolayı, hemen herkesin beni sevmesi ya da takdir et-
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“Yaptığım her şeyde mükemmel, yeterli, başarılı olmalıyım.”



“Eğer her şey benim istediğim/düşündüğüm gibi yürümezse bir felaket olur.” gibi.

Bu tür düşüncelere sahip olanlar, aslında gerçek durumdan çok bu inançları yüzünden
daha çok stres yaşamaktadırlar.
Aslında olumlu olaylar da strese yol açmaktadır. Çünkü stres organizmanın iç dengesini
bozan, yeni ya da değişik bir durum karşısında da ortaya çıkar. Örneğin evlenmek, kendi düğününüz, hatta bir okulu kazanmış olmak, çocuk sahibi olmak gibi pek çok olay bir stres kaynağıdır. Önemli olan, durumun yeni ve uyum sağlamayı gerektiren unsurlar içermesi ve baskı
yaratmasıdır.

11.2.2. Stres Tepkileri
Stresli yaratan bir durum karşısındaki fizyolojik tepkiler bütün canlılarda görülmektedir. Çünkü her canlı tehdit/tehlike ya da sınırlarının zorlandığı bir durum ile karşılaşmakta ve
bir uyum veya değişme ihtiyacı duyarak gerekli tepkileri üretmektedirler. Eğer bünye hiç stres
tepkisi üretmeseydi hayatta kalması zor olabilirdi. Daha önce stresi akut ve kronik stres olarak
iki şekilde ele alınabileceğinden söz edilmişti. Stres karşısında verilen tepkileri incelerken bu
ayrımın göz önünde tutulması ve her iki durumun etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

11.2.2.1. Akut Stres Oluşturan Durumlardaki Tepkiler
W. Cannon, 1920’li yıllarda bir tehlikeyle karşılaştıklarında hayvanların ve insanların
nasıl tepkide bulunduklarına ilişkin ilk tanımlamaları ortaya koymuştur. Böyle durumlarda canlılar, kendilerini korumaya dönük olarak basitçe “Savaş ya da kaç” olarak ifade edilebilecek bir
tepki verirler. Başka bir ifadeyle bir tehdit anında sinirlerde ve bezlerde savunmaya veya kaçmaya dönük bir dizi fizyolojik etkinlik oluşmaktadır. Böylece canlılar ya durumla mücadele
ederek ya da durumdan uzaklaşarak kendilerini korumuş ve bir şekilde durumun gerektirdiği
koşullara uyum sağlamış olurlar.
O hâlde strese girildiğinde vücudumuzda tam olarak neler olmaktadır? Stres durumunda
insanlarda hem fizyolojik hem de psikolojik bir dizi olay meydana gelir. Fizyolojik düzeydeki
stres tepkisi, stres vericinin türüne bağlı olmayan sabit bir tepki dizisidir. Olay basitçe şöyle
gelişir; uyaran algılanır, retiküler sistem yoluyla limbik sistem ve talamusa, talamustan hipotalamusa gelir. Hipotalamus endokrin ve otonom sinir sistemini harekete geçirir. Hatırlanacağı
üzere otonom sinir sistemi organların etkinliklerini düzenlemekteydi. Göz bebekleri büyür, nefes hızlanır ve derinleşir; kalp atışı artar, damarlar büzülür ve kan basıncı yükselir. Kaslar boğaz
ve burun geçitlerini akciğerlere daha fazla hava gitmesi için açar ve yaşanan güçlü duygulara
uygun yüz ifadeleri üretir. Ayrıca düz kaslara acil duruma hazırlanmak üzere gereksiz olan
sindirim gibi bazı işlevlerin durdurulması için mesaj gider. Otonom sinir sistemi aynı zamanda
adrenalin akışını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri de yapmaktadır. Adrenalin medulaya
epinefren ve norepinefrin hormonlarını sırayla serbest bırakması için sinyaller gönderir. Dalak
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daha fazla alyuvar salgılar (zedelenme olduğu takdirde pıhtılaşmaya yardımcı olması için) ve
kemik iliği daha fazla akyuvar (enfeksiyonla mücadele için) üretir. Hipofiz bezi, stres tepkisi
için hayati önemi olan iki hormon salgılar. Tirotropik hormon (TTH) tiroid bezini harekete
geçirir. Stres hormonu adıyla bilinen adrenokortikotropik hormon (ACTH) adrenal bezlerin dış
kısmını, adrenal korteksi harekete geçirir. Sonuç olarak metabolik süreçleri ve karaciğerden
kana şeker salgılanmasını kontrol eden hormonlar salgılanır. Karaciğer de vücut enerjisini arttırmak için daha fazla şeker üretir. ACTH aynı zamanda çeşitli diğer organlara her biri vücudun
bir hazırlığa uyum sağlamasını kolaylaştıran 30 kadar hormonun salgılanması için sinyal gönderir. Vücuttaki genel kas gerginliği artmıştır. Böylece vücut savaşmak ya da kaçmak için hazırdır.

11.2.2.2. Kronik Stres Tepkileri ve Genel Adaptasyon Sendromu
(GAS)
Sürekli ve ağır stres durumlarının vücuda olan etkilerini inceleyen ilk araştırmacı, bir
endokrinolog olan H. Selye (1907-1982) olmuştur. Selye’nin teorisine göre birçok stres yükleyici türü aynı tepkiyi veya genel bir bedensel tepkiyi tetikleyebilmektedir. Sonuç olarak bütün
stres yükleyiciler uyum (adaptasyon) istemektedir. Selye, stres yükleyicilere verilen tepkileri
genel adaptasyon sendromu olarak tanımlar. Bir canlı varlık, bütünlüğünü, iyilik hâlini ve homeostatik dengesini sürdürmeli, eğer bozulmuşsa yeniden oluşturmalıdır.
Genel adaptasyon sendromu üç aşamada gerçekleşmektedir; alarm tepkileri, direniş aşaması ve tükenme aşaması. Alarm tepkileri, vücudu yoğun etkinliğe hazırlayan kısa süreli bedensel uyarılma dönemleridir. Stres yükleyici sürmeye devam ederse, vücut hafif uyarılma hâli
olan direniş aşamasına geçer. Bu aşamada, canlı varlık stres yükleyicinin zayıflatan etkilerine
karşı direnç göstermekle birlikte zorlanma işaretleri başlar. Stres yükleyici canlının baş edemeyeceği kadar kalıcı ve yoğunsa vücut kaynakları azalır ve tükenme aşaması başlar.
Selye, tükenme aşamasında ortaya çıkan bazı değişimleri de saptamıştır. Bunlardan biri
adrenokortikotropik hormondur. Hatırlarsanız ACTH salgısı, akut stres durumlarında vücudun
stresle baş etmesine yardımcı olmaktaydı. Ancak ACTH salgısının uzun dönem etkin olması,
kanser hücrelerini ve yaşamı tehdit eden diğer enfeksiyonların yok edilme yeteneğini azaltmaktadır. Vücut kronik olarak stres altında olduğu durumlarda stres hormonlarının üretimi vücudun
bağışıklık sistemini tehdit eder hâle gelmektedir. Bu tür bulgular biyomedikal anlayışla açıklanması zor olan bazı hastalıkların oluşumunu izah edebilmektedir.

11.3. Stres Tepkilerindeki Bireysel Farklılıklar
Bireyler arasında, stres yükleyicilerin belirlenmesinde farklar olduğu gibi stresten etkilenme düzeyleri bakımından farklar bulunmaktadır. Bu durumda, stresin oluşmasında bireyler
arasındaki farklar nasıl açıklanabilir? Neden insanlar benzer olaylar karşısında farklı stres/kaygı
tepkileri vermektedirler? Neredeyse hayatın tamamı stres veya kaygı yaratıcı olaylarla dolu
olabilir. Fakat insanların tümü aynı olaylar ya da durumlarda stres ve kaygı yaşamazlar. Veya
herkesin etkilenme düzeyleri birbirinden farklı olur.
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Stres/kaygıya bağlı olarak oluşan fizyolojik düzeydeki değişiklikler tüm insanlarda aynı
basamaklardan geçer. Ancak, bir ortamın ya da durumun stres verici olarak algılanma derecesi
kişiden kişiye farklılaşır. Stres/kaygı tepkilerinin ortaya çıkmasında kilit nokta bireysel algılardır. Stres, içinde bulunulan duruma değil o durum içindeki kişiye ait bir özelliktir. Başka bir
deyişle stres bireyin ortamda bulunan bir unsurun kendisi için bir tehdit oluşturduğunu algılaması sonucunda oluşur.
Olayların stres yaratıcı olarak algılanmalarında üç temel ortak özellik görülmektedir:
-

Olayların denetlenebilirliği

-

Tahmin edilebilirliği

-

Yeteneklerimize/sınırlarımıza meydan okuma ölçüsü

Bir olayın stres yaratma ölçüsü kişiden kişiye değişmektedir. Bir diğer ifadeyle insanlar
aynı olayın denetlenebilirliğini, tahmin edilebilirliğini ve meydan okuyuculuğunu değerlendirme bakımından farklılaşırlar. Bir olayın stres yaratıcı olarak algılanıp algılanmamasını etkileyen genellikle bu değerlendirmedir. Dolayısıyla stres başa çıkılması mümkün bir şeydir.

11.4. Stresle Başa Çıkma
Başa çıkma terimi, bireyin kaynaklarını zorladığı veya aştığını algıladığı iç ve dış taleplerle uğraşması ya da üstesinden gelmeye çalışması durumunu tanımlamak için kullanılmaktadır. Başa çıkmak için davranışsal veya duygusal tepkiler veya düşüncelerden yararlanılabilir.
Lazarus’a göre stresle başa çıkmada ilk aşama durumun değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme aslında iki düzeylidir. Birincil değerlendirme düzeyinde birey, durumun kendisi için
stres yaratacak nitelikte olup olmadığını, tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirir. Bu düzeyde bir olayın stres tepkileri gerektirip gerektirmediği belirlenmiş olur. Bireysel farklılıklar
alt başlığı altında birincil değerlendirmelerde insanların nasıl farklılaşabileceğinden söz etmiştik. İkincil değerlendirme ise ne tür bir başa çıkma yolunun kullanılacağıdır. Lazarus, problem
odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma olarak iki tür başa çıkma yolu tanımlamaktadır.
Problem odaklı başa çıkma, problemin kendisi hakkında bir şeyler yapmak anlamına gelmektedir. Birey problemi çözecek yeni bilgiler edinerek kendi tavrını değiştirerek ve karşılaştığı
zorluğu aşmak için ne gerekiyorsa yapıp karşılaştığı sorunu ortadan kaldırmaya çaba sarf etmektedir. Problem odaklı başa çıkmada hedef, problemi çözerek stresi azaltmaktır. Duygu
odaklı başa çıkmada ise, kişi olumsuz duyguları üzerinde çalışır. Bu başa çıkma yolu, destek
ve anlayış aramak, kimi durumlarda inkâr etmek gibi duygusal sıkıntıları giderecek yollar aranmasıdır. Başa çıkma yollarının her zaman sistematik olarak üzerinde düşünülerek veya bilinçli
bir şekilde kullanılması gerekmediğini de hatırlatmak gerekir.
Bazı araştırmalarda dünyanın anlaşılabilir/açıklanabilir ve baş edilebilir bir yer olduğunu düşünen, hayata bir anlam bir amaç yükleyebilen bireylerin stresle daha kolay başa çıktıkları ve daha az olumsuz etkilendikleri gösterilmiştir. Yaşama bağlı olan, yaşadıkları sorunları
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bir değişme/yenilenme fırsatı olarak gören ve hayatlarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu düşünenler ve meydan okumayı/mücadeleyi sevenlerin strese daha dayanıklı oldukları
bulunmuştur.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sağlık psikolojisi, insanların nasıl sağlıklı kaldıkları, hasta olma nedenleri ve hasta
olduklarında bu duruma verdikleri tepkilerle ilgilenen bir alandır. Sağlık psikolojisinin genel
amacı, psikoloji bilgisini kişinin iyilik hâlini ve olumlu sağlık davranışlarını geliştirmek üzere
kullanmaktır. Sağlığın geliştirilmesi, insanların hasta olma riskini ortadan kaldırmak ya da
azaltmak ve hayat kalitesini arttırmak için stratejiler ve taktikler geliştirmek anlamına gelir.
Stres, canlı varlığın, dengesini bozan ve baş etme yeteneğini zorlayan ya da aşan uyarıcı
olaylara verdiği bir tepkidir. Canlının değişim ihtiyacına olan tepkisi fizyolojik, davranışsal,
duygusal ve bilişsel alanlardaki çeşitli tepkilerin bir bileşimidir. Belirli bir düzeyde stres organizmanın canlılığını sürdürmesi için gerekli bir koşuldur. Akut stres, bir uyaran veya bir olay
tarafından başlatılan, bir başlangıcı ve bir sonu olan geçici durumlar karşısında bünyenin verdiği stres tepkilerini tanımlar. Kronik stres ise iç ve dış kaynakların yetersiz bulunduğu ve baş
edilmesi güç algılanan talepler karşısında zaman içinde devam eden nispeten kalıcı bir durumdur. Bu çerçevede yapılan araştırmalar, kronik stresin akut strese oranla daha zarar verici
etkileri olduğunu göstermiştir. W. Cannon, 1920’li yıllarda bir tehlikeyle karşılaştıklarında
hayvanların ve insanların nasıl tepkide bulunduklarına ilişkin ilk tanımlamaları ortaya koymuştur. Böyle durumlarda canlılar, kendilerini korumaya dönük olarak basitçe “Savaş ya da
kaç” olarak ifade edilebilecek bir tepki verirler. Selye, stres yükleyicilere verilen tepkileri genel
adaptasyon sendromu olarak tanımlar. Bir canlı varlık, bütünlüğünü, iyilik hâlini ve homeostatik dengesini sürdürmeli, eğer bozulmuşsa yeniden oluşturmalıdır. Genel adaptasyon sendromu üç aşamada gerçekleşmektedir; alarm tepkileri, direniş aşaması ve tükenme aşaması.
Stres yükleyici canlının baş edemeyeceği kadar kalıcı ve yoğunsa vücut kaynakları azalır ve
tükenme aşaması başlar. Bireyler arasında, stres yükleyicilerin belirlenmesi arasında farklar
olduğu gibi stresten etkilenme düzeyleri bakımından farklar bulunmaktadır. Olayların stres
yaratıcı olarak algılanmalarında üç temel ortak özellik görülmektedir: Olayların denetlenebilirliği, tahmin edilebilirliği, yeteneklerimize/sınırlarımıza meydan okuma ölçüsü. Lazarus, problem odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma olarak iki tür başa çıkma yolu tanımlamaktadır. Problem odaklı başa çıkma, problemin kendisi hakkında bir şeyler yapmak anlamına
gelmektedir. Problem odaklı başa çıkmada hedef, problemi çözerek stresi azaltmaktır. Duygu
odaklı başa çıkmada ise kişi olumsuz duyguları üzerinde çalışır.
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Çalışma Soruları
1-

Sağlık psikolojinin doğuşu nasıl açıklanabilir?

2-

Sağlığın geliştirilmesi ne anlama gelir?

3-

Stres ile stres yükleyici arasındaki bağlantı nedir?

4-

Stressiz bir hayat canlı için daha işlevsel midir? Neden?

5-

“Savaş ya da kaç” tepkisini bir örnek üzerinden açıklayınız.

6-

Genel adaptasyon sendromu nedir?

7-

Problem odaklı ve duygu odaklı başa çıkma arasındaki fark nedir?
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12. NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Normal dışı davranış nasıl tanımlanabilir?
12.2. Sınıflandırma ve tanı
12.3. Kaygı (anksiyete) bozuklukları
12.3.1. Genel kaygı bozukluğu
12.3.2. Panik bozukluk
12.3.3. Fobiler
12.3.4. Obsesif kompulsif bozukluk -okb (saplantı-zorlantı bozukluğu)
12.3.5. Travma sonrası stres bozukluğu
12.4. Somatoform bozukluklar
12.4.1. Konversiyon bozukluğu
12.4.2. Hastalık hastalığı (hipokondria)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Normal dışı davranışların ayırt
edilmesini sağlayan ölçütleri tanımlar.
Normal-normal dışı tanımlamasının çok boyutlu olarak ele alınması
gerekliliğini kavrar.
Normal-anormal
kavramlarının
dereceli olduğunu kavrar.
Sınıflandırma ve tanı sistemleri nin
gerekliliğini kavrar.
Belli başlı kaygı bozuklarının temel özelliklerini tanımlar.
Belli başlı somatoform bozuklukların temel özelliklerini tanımlar.
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Anahtar Kavramlar
•

Normal

•

Normal dışı

•

Boyutsal yaklaşım

•

Kaygı bozuklukları

•

Genel kaygı bozukluğu

•

Panik bozukluk

•

Fobi

•

OKB

•

Travma sonrası stres bozukluğu

•

Somatoform bozukluklar

•

Konversiyon

•

Hastalık hastalığı
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Giriş
“Bugünlerde bir garip oldu, hiç eskisi gibi değil.” şeklinde başlayan bir cümlenin
sonunu çok çeşitli psikolojik bozukluk belirtilerini tanımlayan şekillerde tamamlamak
mümkündür. Ancak hepimiz bazen her zamankinden farklı hisseder ve davranırız ya da yakınlarımızın garip veya sağlıksız görünen davranışlarına şahit oluruz. Sınır neresidir?
Bu sorunun cevabı kolayca verilemez. Bir insanın profesyonel yardım ya da tedavi gerektiren bir psikolojik bozukluktan mustarip olduğuna veya “anormal” sınırları içinde
alınacağına karar vermek için titiz ve çok boyutlu bir değerlendirme yapmak gerekir.
Bu ve bundan sonraki bölümde normal dışı davranışlar olarak ele alınan belli başlı
psikolojik bozuklukları inceleyeceğiz. Ancak ondan önce normal dışı olanın nasıl tanımlanabileceğini; kullanılabilecek ölçütlerin neler olabileceğini gözden geçirmemiz gerekmektedir.
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12.1. Normal Dışı Davranış Nasıl Tanımlanabilir?
“Bu sene havalar normal gitmiyor.” denildiğinde ne kastedilmektedir? Böyle bir cümleyi duyulduğunda hava koşullarının mevsimin gerektirdiği koşullara uygun olmadığını; bunun
seyrek görülen bir durum olduğunu; hava olaylarında bir dengesizlik hâli gözlendiğini; bu durumun beklenmedik olduğunu ve rahatsız edici bulunduğu düşünülür. Açıktır ki havaların
gerçekten “normal dışı” sayılabilmesi için bu ölçütlerin birden fazlasının sürekli şekilde mevcut
bulunması gerekmektedir. Aslında normal dışı davranışlarla ilgili olarak bunlara benzer değerlendirmeler yapılması hatta ölçütler geliştirilmesi mümkündür.
Normal kelimesi, “norm” kelimesinden türemiştir ve “pek çok örnekte görülen,
ortalama, sık rastlanan” anlamına gelir. Dolayısıyla “anormal” ya da “normal dışı”
denildiğinde, “ortalama durumları temsil etmeyen, az görülen, seyrek olan” durumlara işaret
edilmektedir. Ancak bir özelliğin istatistik olarak seyrek görülmesi akıl sağlığının bozulması
için bir neden oluşturmaz. Örneğin üstün zekâlılık veya yüksek atletik yetenek seyrek görülen
bir özelliktir ama akıl/ruh sağlığının bozuk olmasıyla ilgili bir şey değildir.
Toplumsal normların ihlal edilmesi bir diğer ölçüt olabilir. Birey sistematik olarak grup
normlarına uygun olmayan veya onları tahribe dönük davranışlar yapabilir. Bu durum bazı bozukluklar için tipik bir ölçüt olsa da özellikle grup davranışları ve normların nasıl oluştukları
hatırlandığında son derece dikkatli ele alınması gerektiği de açıktır. Ayrıca norm dışı bulunan
davranışları (fuhuş yapmak, yankesicilik yapmak gibi) çeşitli gerekçelerle bir yaşama biçimi
olarak sürdüren insanlar olabilir ancak akıl/ruh sağlıkları yerindedir.
Normal dışının sınırını belirleyebilmek için kullanabileceğimiz temel bir ölçüt, kişisel
rahatsızlık hissidir. Pek çok psikolojik bozuklukta birey ciddi bir rahatsızlık hisseder, ıstırap
çeker ve/veya çaresizlik duyar. Ancak şizofrenilerde veya bazı duygu durumu bozukluklarında
hasta böyle bir rahatsızlık hissetmemektedir.
Ölçütlerden ikincisi, yeterlilik kaybı veya işlev bozulmasıdır. Birey, bu durumu nedeniyle, gündelik yaşamını sürdürmek için gerekli becerilerin icrasında güçlük çeker, dolayısıyla
yetersiz kalır ve yaşam işlevselliğinde geriler. Örneğin, birey, uçağa binme korkusu olduğu için
iş seyahatlerini, diğerlerinden farklı olarak en az bir gün önce/sonra başlamak/bitirmek durumunda kalabilir. Bir başkası, ütüyü/ocağı vb. açık bırakıp bırakmadığından emin olamadığından her sabah birkaç kez eve geri döndüğü için sürekli geç kalmaktadır veya zihni bütün gün
buna takılıdır.
Bir üçüncü ölçüt, tahmin edilemezlik ya da herhangi bir durumla ilgili uygunsuz tepkiler
vermedir. Birey, başkaları tarafından rahatsız/tehdit edici bulunmayan durumları tehdit/rahatsız
edici bulur ve/veya durumun rahatsız edicilik düzeyiyle orantılı olmayan, beklenmedik tepkiler
verir. Herhangi sıradan bir tartışma esnasında aniden camlara yumruk atabilir ya da kapalı/sıkışık bir alanda paniğe kapılarak nöbet geçirebilir.
Gözleyenleri/şahit olanları tedirgin eden davranışlar yapılması bir diğer ölçüttür. Birey,
bulunduğu ortamda başkalarının kendisini tehdit altında hissetmesine ya da endişe duymasına
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neden olan rahatsız edici tepkiler verir. Yolda kendi kendine bağırıp söylenerek yürüyen birinin
yanından geçmekte olanlar tedirgin olabilir veya misafirliğe gidilen bir evde neredeyse sterilize
edilerek içeri girilebildiğinde misafir rahatsızlık ve endişe duyabilir.
Akıl dışı düşünüp konuşmak bir ölçüt olabilir. Ancak bu durumu “size mantıksız gelen”
değerlendirmeler gibi düşünmeyiniz. Bu ölçüt ile kasdedilen takip edilemeyen, gerçeklikle bağı
olmayan, çağrışım bağları kopuk bir muhakeme ya da konuşma biçimidir. Baz istasyonlarının
gönderdiği mesajlar yüzünden kedisinin sabahları onu erkenden uyandırdığından söz eden biri
nesnel gerçeklikten kopmuş demektir.
Bir bireyin normal dışı davranıp davranmadığına karar vermek gerektiğinde, bu
ölçütlerden birden fazlası açık bir şekilde mevcut ise, belirtiler ne kadar sık ve şiddetli
görünüyor ise yapılan değerlendirmeden o kadar emin olunabilir. Ancak her normal dışı davranışta bu ölçütlerin tamamının görülmesi söz konusu değildir. Şiddetli kaygı bozukluğu olan
birini düşünün; gözleyenleri rahatsız etmez, normları ihlal etmez. Ancak rahatsızlık hissine sahiptir ve kendisi farkında olmasa bile işlev kaybı yaşaması kuvvetle muhtemeldir.
Aslında çoğu durumda, normal dışı davranış, normal davranıştan derecesi ya da düzeyi
açısından farklıdır. Anormal kişi, tutarsızlık, aşırılık, uygunsuz davranmak veya yetersizlik
hissetmek gibi pek çok insanın deneyimlediği özellikleri daha yüksek düzeylerde yaşar veya
bu tepkilerini kontrol etmek veya düzenlemekle ilgili becerilerini kaybetmiştir. Aynı zamanda
psikolojik bozukluğu olan kişide bu gibi davranışların sürekli tekrar ediyor olması, bireyin verimini düşürmesi ve kişiler arası ilişkilerini bozması yönünde bir durum gözlemlenmesi gerekir.
Dolayısıyla uç noktaları birbirinden ayırmak nispeten kolay olabilir ancak ara durumlarda çok
boyutlu ve profesyonel bir değerlendirme gerektiği de açıktır. Bu tür kararları daha etkin verebilmek, bir diğer ifadeyle doğru tanıyı koyabilmek için bozuklukları sınıflandırılmak ve sınıflamaya uygun olup olmadığına göre karar vermek bir çözüm yolu olabilir.
Bugün artık akıl sağlığı/akıl hastalığını birbirinden niteliksel olarak farklı iki sınıf hâlinde ele alan kategorik bir yaklaşım biçimi yeterli görülmemektedir. Daha çok, akıl sağlığı ve
hastalığını, normal dışı davranışı normal davranıştan sadece niceliksel olarak farklı gören
boyutsal bir yaklaşım tercih edilmektedir. Bu yaklaşımla normallikten normal dışılığa geçiş (ve
elbette dönüş) bir derece sorunudur ve bu derecenin doğru tayin edilebilmesi için birden fazla
ölçüt kullanmak gerekmektedir. İşte bu yüzden sınırı tayin etmek çok boyutlu ve titiz bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

12.2. Sınıflandırma ve Tanı
Psikolojik bir teşhis/tanı, gözlenen anormal davranış örüntülerinin, kabul görmüş bir
tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirmedir. Bu tür bir
tanılama, birçok yönden tıbbi bir tanılama yapmaktan daha zordur. Tıbbi uygulamalarda, doktor
teşhis koyarken kan tahlili, biyopsi vb. tetkik sonuçlarına güvenebilir. Hâlbuki psikolojik rahatsızlıklarda tanılama, kişinin hâl ve hareketlerinin gözlem, test vb. tekniklerle incelenmesi ve
değerlendirilmesi yoluyla verilen kararlara dayalıdır. Bu bakımdan tanılama ölçütlerini içeren
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ortak bir sistemin kurulması, bu karar verme sürecini kolaylaştırmanın ve karşılaştırılabilirliğini
sağlamanın bir yoludur.
Psikolojik rahatsızlıkların sınıflandırılması ve tanılanması bir sistem oluşturulmasının
yararı her şeyden önce ortak bir dil oluşmasını sağlamasıdır. Bir diğer ifadeyle, bir tanılama
sistemi psikopatoloji alanında çalışanların birbirlerini hızlı ve açık bir şekilde anlayabilmeleri
ve iletişim kurabilmeleri için bir çerçeve oluşturmaktadır. Aynı zamanda, böyle sistemler hem
tanının ve hem de tedavinin karşılaştırılabilir şekilde ele alınabilmesini sağlamaktadır.
Bugün, ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek yerinde Amerikan Psikiyatri Birliği
tarafından hazırlanan ve kısaca DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
adıyla bilinen bir sistem kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde tanı sistemi teşebbüslerinin 19.
yüzyılda başladığı bilinmektedir. Ancak üzerinde ittifaka varılan ve 1952 yılında birincisi
yayınlanan sistem DSM olmuştur. Bugün kliniklerde tanılama yaygın olarak 2000 yılında
gözden geçirilerek yayınlanan DSM-IV-TR üzerinden yapılmaktadır. Bazı değişiklikler de
içeren DSM-V, 2012 yılında yayınlanmış ancak çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır.
Burada ve bundan sonraki bölümde psikolojik bozuklukları DSM-IV sınıflamasına
bağlı kalınarak incelenecektir. Ancak onları incelemeye başlamadan önce bazı hatırlatmalar
yapmakta fayda vardır.
Gündelik dilde yaygın olarak kullanılan “delilik” tabiri, bir tanı olamayacak kadar genel
ve yüzeysel bir ifadedir. Bu tabirin tam olarak ne tür belirtilere işaret ettiği belli olmadığından
klinik tanılamada yeri bulunmamaktadır.
Bir diğer önemli husus, nevrozlar ve psikozlar olarak yapılan sınıflama biçimidir.
Nevroz, bireyin bedensel ve toplumsal işlevlerde aksamalara yol açacak kadar yoğun biçimde
hissettiği endişe duygusu üzerine temellenen ruhsal rahatsızlıklara verilen isimdir. Psikoz
kavramı ise, davranış ve düşünce süreçlerinin gerçeklikle bağlantısı kopacak kadar şiddetli
olduğu ve bu nedenle toplumsal işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta olan bireyler için
kullanılmaktadır. Bireyin gerçeklikle bağının kopuk olup olmamasına bağlı olarak yapılan
nevroz-psikoz ayrımı şu şekilde de ifade edilebilir: Nevrozlarda hasta düşüncelerinin duygularının ve dışarıda olan gerçekliğin dolayısıyla hastalığının farkındadır; bazı davranışlarının uygun/sağlıklı olmadığını bilir; bundan mustariptir; kaygı bozukluklarında olduğu gibi. Psikozlarda ise hasta düşüncelerinin, duygularının ve kendi dışındaki gerçekliğin farkında olmadığı
gibi zihnindeki imgeleri gerçek olarak algılama eğilimdedir. Kendini rahatsız olarak görmez,
kendi zihnindeki gerçekliğe sıkı sıkıya bağlıdır; şizofrenilerde olduğu gibi.
Bu sınıflama biçimi, 1980 yılında yayınlanan DSM-III ile çok genel anlamlı bulunarak
kaldırılmıştır ve artık klinik tanılamada yer almamaktadır. Ancak bu kavramlar bir tanı olarak
verilmese bile klinisyenler arasında kullanılabilmektedir.

12.3. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
Hemen herkes tehdit edici ya da stres yaratan durumlar karşısında endişe, gerginlik
hisseder veya kaygılanır. Bunlar insani ve doğal bir tepkilerdir. Ancak bazı insanlar kaygıyı
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günlük yaşamlarını sürdüremeyecek ölçüde yoğun yaşabilirler veya hissedilen kaygı ve bireyin
buna tepkisi mevcut durumla uyumlu ya da orantılı değildir. Bu tür bozukluklara kaygı
(anksiyete) bozuklukları denilmektedir.

12.3.1. Genel Kaygı Bozukluğu
Neredeyse her şey hakkında aşırı ve gerçekçi olmayan endişelere kapılan birey, her an
kötü bir haber alacakmış gibi tetiktedir. Korkusunun nesnesini ve nedenini tam olarak bilemez.
Hem psikolojik hem de fizyolojik semptomlar bir arada seyreder. Kolayca sinirlenebilir; tedirgin ve huzursuzdur. Hâkim olan endişe duygusuna bağlı olarak dikkat eksikliğinden ötürü anlama ve öğrenme süreçleriyle ilgili sorun yaşayabilir. Algılanan tehdit hissine bağlı olarak otonom sinir sisteminin harekete geçtiği bilinmektedir. Çarpıntı, kas gerginliği, yüzde solukluk ya
da kızarma, kılların dikleşmesi gibi değişiklikler, genel anksiyete bozukluğunda da yaşanır.
Ancak genel anksiyete bozukluğunda tehlikenin ne olduğunu nereden geldiğini bilemeyen bireyin hissettiği korku doğal değildir ve tehlikenin oranına göre abartılıdır. En az 6 ay bireyin
buraya kadar ifade ettiğimiz hem psikolojik hem de fizyolojik durumları bir arada yaşaması
gerekmektedir. Aşağıda genel anksiyete bozukluğu tanısı almış bir hastanın terapide söylediklerinden bir kısmı hastalığı basitçe özetlemektedir:
Kendimi birkaç aydır amansız biçimde kötü hissediyorum. Sebebini bilmiyorum. Sanki
bir cinayet işlemişim, duruşmadayım ve hâkimin kararını açıklamasını bekliyorum. Ne yaparsam yapayım bu duygu geçmiyor. Önceden arkadaşlarımla dışarı çıkar, yemeklere giderdik.
Şimdiyse hissettiğim bu şeyin altında eziliyorum ve insanlardan kaçıyorum.

12.3.2. Panik Bozukluk
Panik nöbetleri (halk dilinde panik atak olarak adlandırılır) bütün anksiyete bozukluklarında görülebilen bir semptom olsa da, panik bozukluk kendi başına bir hastalık olarak
sınıflandırılır. Kendiliğinden ortaya çıkan ani panik nöbetleriyle seyreden bu hastalığa sahip
bireylerin genel tavırlarında belirgin bir bozukluk yoktur. Ancak nöbet başladığında hastada
aşırı bir endişe ve panik hâli görülür. Bütün duygulanımına egemen olan korku kökenli panik
nöbeti bittiğinde, hastanın en büyük korkusu nöbetin tekrar ne zaman geleceği yönündedir.
Hastada şiddetli ölüm korkusu ya da delirme, özdenetimini yitirme korkusu belirgindir. Öte
yandan otonom sinir sisteminin harekete geçtiği belli eden çarpıntı, terleme, titreme gibi fizyolojik etkiler de görülür. Panik bozukluğa sahip bir hasta ne yaşadığını şu şekilde ifade etmektedir:
Caddede yürüyordum. Ansızın etrafımdaki her şey bana yabancı göründü. Sokaklar,
binalar, insanlar. İçimde bir panik hissettim. Her geçen an daha kuvvetleniyordu sanki. Terlemeye titremeye başladım. Bana güvenli gelen, hemen eve gitmekti. Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Ağlamaya başladım. Biraz geçer gibi oldu. Sonra tekrar başladı. Öleceğimden emindim. Hastaneye gitmek istedim. Tek başıma dışarı çıkmaya korktum… Sokağa tek başıma çıkamaz haldeydim, en büyük korkum nöbetin tekrar ne zaman nasıl ortaya çıkacağıydı.
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12.3.3. Fobiler
Korku, karşılaştığımız bir tehdit ya da tehlike karşısında verilen aslında doğal ve koruyucu bir tepkidir. Korku hissi ortaya çıktığında saldırıya ya da savunmaya geçmek gibi amaca
dönük bir eylem üretilir. Ancak fobik durumlarda kişi, kendisini aşırı derecede tehdit ettiğini
düşündüğü belirli bir nesne, etkinlik ya da durumdan nedensiz yere ve sürekli olarak korkmaktadır ve ürettiği eylemler çoğunlukla amaca dönük değildir. Çok çeşitli fobi türleri bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi burada gözden geçirilecektir.
Agorafobi, önceden sadece açık alanlarda duyulan aşırı korkuyu tanımlamak üzere kullanılan bir kavram olmakla birlikte bugün çok daha geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Yalnız
başına kalmaktan, uçak, otobüs, tiyatro, asansör gibi kalabalık yerlere girmeye karşı duyulan
aşırı endişe hâlidir. Aynı zamanda yoğun korku yaşayan bu bireylerde kalabalık yerlere girmekten kaçınma davranışı da gözlemlenir. Bu hastalar bir nedenle bu kalabalık ortamlardan
çıkmak istediklerinde çıkamayacaklarmış gibi, yardıma ihtiyaçları olursa yardımsız ya da çaresiz kalacaklarmış gibi hissederler. Panik nöbeti gelmesi halinde kendilerini utanılacak bir duruma düşürmekten korktukları için, agorafobi yaratacak durumlara kendilerini baştan sokmazlar:
Komşum beni yeni açılan alışveriş merkezine birlikte gitmeyi önerdi. Ona hiçbir
kuvvetin beni alışveriş merkezine ya da yaşadığımız bölgenin dışına götüremeyeceğini söyleyemezdim. Kendimi kalabalık içinde, nereye gideceğini bilemez hâlde kaybolmuş hayal ettim.
Bir mazaret uydurarak alışveriş merkezine gitmekten kurtuldum. Ama nereye kadar böyle devam edebileceğimi bilemiyorum.
Sosyal fobi, toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir eylem yaparken, duydukları
aşırı güvensizlik sonucu aşırı korkan bireylerin yaşadıkları durumlar için kullanılan bir
kavramdır. Asıl yaşadıkları his kendilerini küçük düşürecek bir şey yapma korkusudur. Bu
bağlamda el titremesi, kızarma ya da sesin titremesi gibi belirtilerle anksiyetelerinin açığa
çıkacağı düşüncesi konusunda dehşete kapılırlar. Bu nedenle birey topluluk içine girmekten
kaçınır. Sosyal fobinin en ayırıcı özelliği, başkasının kendisi hakkında ne düşüneceğidir.
Korkulan durum yaklaştıkça kaygı artar ve mide bulantısı titreme gibi fizyolojik belirtiler
ortaya çıkar. Sosyal fobi sahibi kişi duyulan korkunun mantık dışı olduğunu bilse de, bu
korkunun önüne geçemez ve durumdan kaçınmak tek çözüm gibi görünebilir:
Ortaokuldayken B. hiçbir zaman sınıf karşısında konuşamazdı veya sorulara cevap
veremezdi. Öğretmenin sözlü sınav yapacağını bildiğini günlerde B. bütün gün karın ağrısıyla
dolaşıyordu. B. sınava girmemek için tuvaletten çıkamamaya başladı.
Özgül fobi terimi ile kasdedilen belirli nesneler ya da durumlara karşı hissedilen anormal korkudur. Örümcek, kedi, köpek, karanlık, fırtına, kapalı yer, yükseklik fobisi en sık karşılaşılan türlerdir. Özgül fobinin ayırıcı özelliği sadece korkulan durum ya da nesneyle karşı
karşıya kaldığında birey aşırı bir tepki vermesidir. Diğer fobi türlerinde olduğu gibi birey bu
nesne ya da durumlardan kaçınma davranışı gösterir. Birçoğumuz bazı durumlar ya da nesneler
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karşısında korku duyarız. Ancak klinik olarak çok şiddetli değilse ve yaşamdaki işlev düzeyimizi etkilemiyorsa, bu durum fobi olarak adlandırılamaz:
Kadın köpeklerden o kadar çok korkuyordu ki kızının oturduğu apartmanın üst dairesinde köpekli bir aile yaşadığı için kızını ziyarete gidemiyordu. Arabada giderken herhangi bir
biçimde köpek kovalamışsa, eşine yalvarıyor ve arabayı yıkattırıyordu.

12.3.4. Obsesif Kompulsif Bozukluk -OKB (Saplantı-Zorlantı Bozukluğu)
Obsesif-kompulsif bozukluklarda, saplantılar ve zorlantılar (irade gücüne rağmen eylemlerini durduramama) sonucunda bireyin günlük işlevleri belirgin bir biçimde olumsuz yönde
etkilenir. Obsesyon istenmeyen düşüncelerin, anksiyete yaratan imgelerin ya da dürtülerin ısrarla zihni işgal etme hâline verilen isimdir. Birey zihninden bu saplantılı düşünceleri mantıksız
bulup bilinçli bir biçimde kovmaya çalışsa da bunu başaramaz. Obsesyonu zihinden kovup anksiyeteyi azaltmak üzere yapılan belirli eylem ya da ritüellere kompulsiyon denilmektedir. Kompulsiyon (zorlantı) sayesinde birey başlangıçta kendini rahatlamış hisseder. Ancak nihayetinde
bu durum denetlenemez bir düzeye ulaşır ve tekrarlanan ve durdurulamayan bu zorunlu eylemlerin kendisi sıkıntı yaratır. Zorlantılar bazen dışarıdan gözlemlenebilir bir davranış bazen de
sadece zihinsel bir eylem şeklinde olabilir. Örneğin, aslında temiz olduğunu bildiği herhangi
bir şeye dokunan bireyin elinin kirlendiği düşüncesi (saplantı) ve bu yüzden birçok kez elini
yıkaması (zorlantı) ya da abdest alırken aklına gelen küfürlerden dolayı (saplantı) içinden belirli
bir duayı tekrar tekrar okuması (zorlantı) verilebilir.
Zaman zaman hepimiz tekrarlanan düşüncelere (“musluğu açık mı bıraktım?”) kapılır
ya da ritüel bazı davranışlarda (uğurlu kalemle sınava girmek) bulunuruz. Ancak obsesif-kompulsif bozukluğu olan insanlar bu türden düşünce ve eylemlere o kadar çok vakit ayırırlar ki,
gündelik yaşamları etkilenir. Musluğun kapalı olduğunu kontrol edip sokağa çıksa bile tekrar
tekrar eve geri dönüp kontrol eden kişi, en son noktada muslukların açık kalma olasılığından
ötürü sokağa çıkamaz, işine ya da okuluna gidemez hâle gelir. Bu kişiler aklından geçenlerin
mantık dışı olduğunu bilirler ve utanç hissederler, fakat bu düşünceleri ihmal edemedikleri için
obsesyonlarının ve zorunlu eylemlerinin kontrolü altında bir yaşam geçirirler:
M.’nin başkasına zarar verme korkusuyla tetiklenen denetim ritüelleri var. Arabasını
sürerken sık sık kenara çekip insanların üstüne sürüp sürmediğini kontrol ediyor. M. tuvalete
girdiğinde, tuvalete canlı bir böceğin düşme ihtimaline karşın önce tuvaleti kontrol ediyor. Ayrıca kapıları, ocakları, ışıkları tekrar tekrar kontrol ederek kendi “sorumsuz” davranışı yüzünden ailesinin hırsızlık ya da yangın gibi olaylarla karşılaşmasını önlüyor. On aylık kızını kucağına aldığında düşüreceğinden korktuğu için kızını kucağına almıyor. M. herkesin tam anlamıyla güvende olduğundan emin olmak için yaptığı denetimlere günün yarısını ayırıyor.

12.3.5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Yaşanan sel, deprem, trafik kazası, terör işkence, cinsel saldırı, savaş gibi olağan dışı
durumlarda gecikmiş olarak ortaya çıkan bu hastalığın en önemli belirtisi yaşanan olayın sık
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sık hatırlanması ve her anımsanışta yeni baştan yaşanıyor gibi algılanmasıdır. Olayla ilgili görüntüler, düşünceler ve duygular günlük hayatta ve uykuda tekrar eder. Hasta aşırı telaşlı ve
korku içindedir ve aşırı duyarlı olduğu için en küçük uyarana irkilme tepkisi verir.
Travmatik bir olaya maruz kalan herkesin, travma sonrası stres bozukluğu yaşayıp hastalanması söz konusu değildir. Böyle durumlarda kimi insanda hiçbir ruhsal belirti görülmez,
kimilerinde ise kısa süreli uyum bozuklukları görülür. Bu nedenle gerçekte oluş nedeni yalnızca
zorlanmanın ağırlığına bağlanamaz. Belli bir yapının ve kişilik yatkınlığının olması gerekir.
Cinayet mahallinde çalışan polisler gibi işlerini travmatik ortamlarda sürdürenlerin TSSB yaşayıp yaşamadıkları düşünülebilir. Ancak olaya müdâhil olmadıkları ya da maruz kalmadıkları
sürece karşılaştıkları durumlar başlı başına travma sonrası stres bozukluğuna neden olmadığı
görülmüştür.
TSSB’de, travma yaratan olayların ortak özellikleri şunlardır:


Acı veren darbenin çok ağır oluşu



Stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen, beklenmedik nitelikte oluşu



Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmaması ya da çaresizlik hali



Çaresizliğin çevreden gelecek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması

1982 yılında İngiltere ile Arjantin arasında gerçekleşmiş olan Falksland Savaşı’na
katıldıktan sonra travma sonrası stres bozukluğu teşhisi almış bir asker şöyle söylemektedir:
Yanmış domuz etiyle, plastiğin yanarken çıkardığı kokuyu birlikte hayal edin. Bugün o
koku, hala burnumda. Tadı damağıma geliyor. Bizi helikopterle kurtarmaya geldikleri günü hiç
unutamıyorum. Helikopterin kapısı açıldığında, bir sürü yaralı insan vardı alt alta üst üste
yatan. Plastik bir kapta pişirilmiş domuz eti gibi kokuyordu içerisi. Şimdi bahsederken dahi,
ağzı tadıma geliyor… 1986 yılında ordudan ayrıldığımda sanki bir tür psikopattım. Çok saldırganlaşmıştım ve kimseyle geçinemiyordum. Çok sevdiğimi söylediğim karımdan boşandım. Bir
gün mutfağı baştan aşağıya yenilemeye karar verdim. Gittim bir sürü yeni ıvır zıvır şey aldım
ve elime eski olarak geçen her şeyi camdan dışarı fırlattım.
17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılan toplum taramalarında %20 oranında
TSSB’ye rastlanmıştır. Yapılan çalışmalarda depremin kendisi kadar depremden sonra
yardımların gecikmesi, insanların eşit yardım alamaması gibi durumların da travmaya neden
olduğu anlaşılmıştır.1

12.4. Somatoform Bozukluklar
Somatoform bozukluklarda kişi, gerçek sağlık durumuyla açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklara ve şikâyetlere sahiptir. Bir somatoform bozukluk teşhisi konulabilmesi için kişilerin
Emin Önder’in 2004 yılında yayınladığı Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tedavi Kılavuzu adlı eserinden
alınmıştır.
1
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şikâyetlerinin gündelik yaşamını engelleyecek düzeyde olması, bir diğer ifadeyle yeti kaybı
veya işlevsel gerilemenin görülmesi gerektiğini hatırlatalım.

12.4.1. Konversiyon Bozukluğu
Eskiden histeri olarak adlandırılan bu hastalık, herhangi fizyolojik bir sebebi olmaksızın, psikolojik sıkıntı kökenli bir rahatsızlıktır. Hasta yalancı belirtiler gösterir. Ses kısılması,
sağırlık, körlük, felç, karın ağrıları, mide bulantısı gibi sindirim sorunları, ya da cinsel isteksizlik gibi cinsel sorunlar görülebilir. Aynı zamanda hasta bayılma nöbetlerine neden olacak kadar
güçlü vücut ağrılarından da şikâyet edebilir:
H. sağ elinde durmak bilmeyen çok şiddetli ağrılar sebebiyle birçok defa hastaneye başvurmuş birisiydi. Nörolojik ve fizyolojik bir sürü tetkik yapılmış, fakat ağrının sebebi kesinlikle
bulunamamıştı. Görüşme sırasında hasta birdenbire elinin ağrımaya başladığını söyleyerek
kıvranmaya başladı. Ruhsal kökenli bir ağrı olma ihtimalini değerlendiren doktor bir deneme
yaptı. Doktor kendi elini H.’nin elinin üstüne koyunca ağrı yavaşlıyor ve kısa bir süre içinde
de geçiyordu. Hasta kendi elini diğer eliyle tuttuğunda ağrı dinmiyordu ve daha sonra H.’nin
kocası A. hastaneye davet edildi. H. bir gün boyunca klinik gözlem altında tutuldu. Ağrı tekrar
başladığında kocası elini tuttuğunda ağrının geçtiğini gören doktor, hastanenin psikiyatristini
çağırdığında ağrının sebebi ortaya çıktı. Hasta kocasından daha şefkatli ve destekleyen bir eş
olmasını bekliyordu ve fakat hiçbir şekilde bunu dile getirmediği için tamamıyla psikolojik kökenli bu el ağrısını bir seneden uzun bir süredir çekiyordu.

12.4.2. Hastalık Hastalığı (Hipokondria)
Bedensel bir bozukluk olmadığı hâlde, kişinin bu belirtilerini yanlış yorumlayarak
bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılmasıdır. Hasta vücudunda bir bozukluk ya da ağrı olup olmadığını anlamak için devamlı kendine dokunur. Hasta olduklarına
dair kaygıları o kadar yüksektir ki, bütün gündemleri sahip olduklarını düşündükleri bu hastalıklarla meşguldür. Başka şeylerle ilgilenmezler ve günlerinin çoğunu hastanelerde ya da acil
servislerde geçirirler. Doktorların yaptıkları hiçbir test hiçbir açıklama onları hasta olmadıklarına ikna edemez. Hep doktorların yanında olmak, onlarla konuşmak istedikleri için
doktorları ısrarcı tavırları karşısında çaresiz bırakırlar.
40 yaşlarında bir kadın her gün başka bir şikâyetle acil servise geliyordu. Kendisinde
olması gereken hastalıklardan durmadan bahsediyordu. Psikiyatriste başvurması gerektiği
söylendiğinde ise “benim aklımla zorum yok.” deyip bu olası görüşmeden kaçıyordu. En sonunda bir gün sabaha karşı yüzü gözü dayaktan şişmiş bir hâlde geldi. Fiziksel müdahale yapıldıktan sonra olanları anlatmaya başladı. Kocası eve gelmiyor, gelince de dövüyordu. Hasta
bu evlilikle birlikte ortaya çıkan sıkıntılar içinde bunalırke, yavaş yavaş bedenini dinlemeye ve
sonra düşünmeye hatta kocasının yaptıkları ya da yapacakları aklına gelmeyen günler geçirmeye başlamıştı.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bugün akıl sağlığı ve hastalığını, normal dışı davranışı normal davranıştan sadece niceliksel olarak farklı gören boyutsal bir yaklaşım tercih edilmektedir. Psikolojik bir teşhis/tanı,
gözlenen anormal davranış örüntülerinin, kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirmedir. Psikolojik rahatsızlıkların sınıflandırılması ve
tanılanması bir sistem oluşturulmasının yararı her şeyden önce ortak bir dil oluşmasını sağlamasıdır. Bugün, ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Amerikan Psikiyatri
Birliği tarafından hazırlanan ve kısaca DSM adıyla bilinen bir sistem kullanılmaktadır. Nevroz,
bireyde bedensel ve toplumsal işlevlerde aksamalara yol açacak kadar yoğun biçimde hissettiği
endişe duygusu temelinde ortaya çıkan ruhsal rahatsızlığa verilen isimdir. Psikoz kavramı ise
davranış ve düşünce süreçlerinin gerçeklikle bağlantısı kopacak kadar şiddetli ve bu nedenle
toplumsal işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta olan bireyler için kullanılmaktadır.
Genel anksiyete bozukluğunda tehlikenin ne olduğunu nereden geldiğini bilemeyen bireyin
hissettiği korku doğal değildir ve tehlikenin oranına göre abartılıdır. Kendiliğinden ortaya çıkan
ani panik nöbetleriyle seyreden panik atağa sahip bireylerin genel tavırlarında belirgin bir bozukluk yoktur. Hastanın en büyük korkusu nöbetin tekrar ne zaman geleceği yönündedir.
Korku, karşılaşılan bir tehdit ya da tehlike karşısında verilen doğal ve aslında koruyucu bir
tepkidir. Ancak fobik durumlarda kişi, kendisini aşırı derecede tehdit ettiğini düşündüğü belirli
bir nesne, etkinlik ya da durumdan nedensiz yere ve sürekli olarak korkmaktadır ve ürettiği
eylemler çoğunlukla amaca dönük değildir. Obsesif-kompulsif bozukluklarda, saplantılar ve
zorlantılar (irade gücüne rağmen eylemlerini durduramama) sonucunda bireyin günlük işlevleri
belirgin bir biçimde olumsuz yönde etkilenir. Obsesyon istenmeyen düşüncelerin, anksiyete
yaratan imgelerin ya da dürtülerin ısrarla zihni işgal etme haline verilen isimdir. Yaşanan sel,
deprem, trafik kazası, terör işkence, cinsel saldırı, savaş gibi olağan dışı durumlarda gecikmiş
olarak ortaya çıkan travma sonrası stres bozukluğunun en önemli belirtisi yaşanan olayın sık
sık hatırlanması ve her defasında yeni baştan yaşanıyor gibi algılanmasıdır. Eskiden histeri
olarak adlandırılan konversiyon bozukluğu, herhangi fizyolojik bir sebebi olmaksızın
psikolojik sıkıntı kökenli fizyolojik belirtiler gösteren bir rahatsızlıktır. Hastalık Hastalığı
(Hipokondria) bedensel bir bozukluk olmadığı hâlde, kişinin bedensel algılarını yanlış
yorumlayarak bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılmasıdır.
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Çalışma Soruları
1Normal dışı davranışın değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerden üçünü
açıklayıp tartışınız.
2-

DSM nedir?

3-

Nevroz ve psikoz arasındaki fark nedir?

4-

Korku ile fobi arasındaki fark nedir?

5-

Kompulsiyonu bir örnek ile açıklayınız.

6-

Travma sonrası stres bozukluğu yaratan olayların ortak özellikleri nelerdir?
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13. NORMAL DIŞI DAVRANIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Disosiyatif (çözülmeli) bozukluklar
13.1.1. Disosiyatif bellek kaybı
13.1.2. Disosiyatif kaçış
13.1.3. Disosiyatif kimlik bozukluğu
13.2. Duygudurum bozuklukları
13.2.1. Majör depresyon ve distimik bozukluk
13.2.2. Mani ve iki uçlu (bipolar) bozukluk
13.3. Kişilik bozuklukları
13.3.1. Anti sosyal kişilik bozukluğu
13.3.2. Sınırda kişilik bozukluğu
13.3.3. Narsistik kişilik bozukluğu
13.4. Şizofreni
13.4.1. Şizofreninin türleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Belli başlı dissosiyatif bozuklukların
özelliklerini tanımlar.
Belli başlı duygu durum bozukluklarının özelliklerini tanımlar.
Belli başlı kişilik bozukluklarının özelliklerini tanımlar.
Şizofreniyi genel özellikleriyle tanımlar.

221

Anahtar Kavramlar
•

Dissosiyatif bozukluklar

•

Duygu durum bozuklukları

•

Kişilik bozuklukları

•

Şizofreni
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Giriş
Geçen bölümde gündelik yaşamda daha sık gözlemlenebilen kaygı bozuklukları ve somatoform bozukluklardan söz edilmişti. Bu bölümde ise gündelik hayatta daha nadir karşılaşabilecek veya gözlemlenebilecek bazı bozukluklar üzerinde durulacaktır.
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13.1. Disosiyatif (Çözülmeli) Bozukluklar
Genel ifadesiyle disosiyatif bozukluklar organik bir neden olmaksızın bilinç, bellek ve
algılamada bozuklukların görüldüğü bir hastalık tipidir. Kimlik duygusunda bir tür bozulma
veya ayrışma da yaşanabilir.

13.1.1. Disosiyatif Bellek Kaybı
Günlük yaşamında her insan bazı şeyleri unutabilir veya dalgın olduğu dönemler geçirebilir. Örneğin kişi tanıdığı insanların adlarını, yerlerin isimlerini hatta en sevdiği eşyayı aldığı
yer ve zamanı dahi unutabilir.
Hâlbuki disosiyatif unutmada, kişi yaşamının bir bölümünü anımsamaz. Kimi durumlarda kendi kimliğine dair bilgiler de dâhil olmak üzere hemen her şeyi unutmuş gibidir. Belirli
bir dönem kişinin bilincinden tümüyle silinmiş, hatta hiç yaşanmamış gibidir. Unutulan bu yaşam dönemleri genellikle kişi için zorlayıcı ve yıpratıcı dönemlerdir:
Hastanenin acil servisine getirilen M. çok yorgun görünüyordu. Güneş yanıkları yüzünden derisinde yer yer çatlaklar oluşmuş biçimde kendisine gösterilen sandalyenin üstünde
öylece oturuyordu. Bugünün tarihini sorduklarında ise şubatın yirmisi olduğunda ısrarcıydı.
Hâlbuki bulunduğu sahil kenarından hastaneye getirildiği gün ayın yirmi üçü olmuştu ve bundan bihaberdi. Yapılan araştırmalar sonucu on beş şubatta birdenbire patlak veren ve fırtına
sonucu ulaşılamayan bir tekne mürettebatının bir üyesi olduğu anlaşıldı.
Yukarıda anlatılan tabloda teknenin alabora olması sonucu M.’nin kafasına yediği
darbeden ötürü unutkanlık yaşadığı düşünülebilir. Fakat doktorlar çarpmaya bağlı olarak ortaya
çıkan herhangi bir probleme rastlamadılar. Yapılan görüşmeler sonucunda, arkadaşlarını
tekneden düşerken görmesi nedeniyle oluşan sıkıntı sonucu unutmanın gerçekleştiği ortaya
çıkmıştır.

13.1.2. Disosiyatif Kaçış (Füg)
Hasta beklenmedik biçimde doğal ortamından uzaklaşarak başka bir semte ya da şehre
gider. Yeni yerde günlerce hatta aylarca kalabilir. Daha önce yaşadığı yeri ve önceden olduğu
kişiyi tamamıyla unutmuştur. Yeni edindiği kimlikle ilgili şüpheleri vardır. Disosiyatif fügün
başlangıcı stresli ya da travmatik hayat olaylarıyla ilintilidir. Füg genellikle aniden sona erer ve
kişi geçmişinin büyük bir kısmını ya da tamamını hatırlar.
Çalıştığı benzin istasyonunda sarhoşun biriyle birdenbire kavgaya tutuştu. Polis geldiğinde kendini tanıttı, fakat kimliğini gösteremedi. Çünkü kimliği yoktu. Birkaç hafta önce bu
şehre geldiğinde, hemen bir iş bulduğundan bahsetti. Ancak nereden geldiğini, ailesinin olup
olmadığı gibi kişisel bilgileri kesinlikle hatırlamıyordu. Daha sonra kayıp şahıslar bilgi bankasına bakıldığında, otuz yaşlarında evli ve bir çocuk babası B.C.’nin eşkâline uyduğunu fark
eden polis, Bayan R.C.’yi çağırdı ve Bayan C. kendini H. olarak tanıtan adamın kocası B.C.
olduğunu söylüyor ve bunu gösterdiği nüfus cüzdanı ile de doğruluyordu. Daha sonra doktorlar
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tarafından yapılan klinik değerlendirmede B.’nin bir ay önce haksız bir nedenle işten çıkartılmasıyla birlikte mutsuz ve öfkeli birine dönüştüğü ve füge bağlı olarak bir anda ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

13.1.3. Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
Çok sayıda sinema filmine (“Franklyn and Bash” gibi) konu olan bu hastalık son yıllarda klinik çevrelerce çok tartışılan bir mesele hâline gelmiştir. Bunun sebebi hastalığın doğası
itibariyle hayli ilginç olmasıdır. Bir kişide yineleyici biçimde birbirinden farklı kişilikler yaşamaktadır. O insanın yaşamında bu kişilikler uzun ya da kısa süreli olarak egemen olur. Hastalığın belirtileri bu kişiliklerin ya da kimliklerin birbirini hatırlamaması ve birbirlerinin eylemlerinden habersiz olmalarıdır. Her kimliğin kendi düşünce, duygu ve dünyayla ilişki kurma biçimi vardır. Bir kimlikten diğer bir kimliğe kayma aniden gerçekleşir. Bireydeki ayrı kimliklerin sayısı 2 ile 10 arasında değişmekle birlikte, nadir de olsa aynı kişide daha fazla kimliğe
rastlanmıştır.
A. evine dönmeden önce her gün arabasının benzin deposunu dolduruyordu, fakat sabah
işe gitmek istediğinde benzin deposunun neredeyse tamamıyla boşalmış olduğunu ve bunun
birçok kereler tekrar ettiğini fark etti. Bir gün uyandığında yüzünde bir şişlik hissetti. Aynaya
baktığındaysa sol gözü mosmordu ve kesinlikle ne olduğunu hatırlamıyordu. Arabanın deposunun her sabah boş bulması onu o kadar endişelendirmemişti. Ama bu başka bir şeydi. Dayak
yemişti ve hatırlamıyordu. Hastaneye gittiğinde olanları anlattı. Kimse anlattıklarına inanmamış gibi görünse de psikiyatrik muayene için randevu verdiler. İki gün sonra psikiyatristle
görüşmesinde doktorun sorusu üzerine “Artık benden haberdar olma vaktiniz geldi” dedi. Sesi,
konuşma şekli hatta tavırları tamamıyla farklıydı. “Ben A.han”. Konuşan A.han, A’nın aksine
saldırgan ve huysuz bir tavır sergiliyordu.

13.2. Duygudurum Bozuklukları (Mood Disorders)
Duygudurum bozukluklukları, kişinin düşünce, duyu ve davranışlarının neredeyse
tamamını etkileyen, uzun süreli ve duygulanım hâlleriyle ilgili bir bozukluktur. Hepimiz,
günlük hayatımızda yaşadığımız olaylara ya da bulunduğumuz durumlara bağlı olarak mutlu
ya da üzgün, canlı ya da sakin, neşeli ya da küskün, iyimser ya da kötümser vb. çok çeşitli
duygulanımlar içinde oluruz. Duygudurum bozuklukları olan kişilerde bu yelpaze oldukça
sınırlıdır ve belirli bir uç duruma saplanıp kalmış gibidirler. İçinde bulundukları durum ya da
yaşadıkları olay ne olursa olsun tutarlı olarak ya heyecanlı ve hareketli ya da üzgündürler. Bazı
kişiler ise belirli bir periyoda bağlı olarak bu iki uç arasında gidip gelirler.

13.2.1. Majör Depresyon ve Distimik Bozukluk
Depresyon, en yaygın görülen duygudurum bozukluklarından biridir. Ancak gündelik
hayatta belirli bir olaya bağlı olan, tabiri caiz ise “normal” depresif belirtileri klinik depresyon
ile karıştırmamak gerekir. Kişinin hayatında sevilen birinin ölümü, ciddi okul/iş ya da
ekonomik sorunları karşısında ya da romantik ilişkilerin sonlanması vb. durumlara bağlı olarak
veya bazen yalnızca her şey istenen/beklenen şekilde gitmediğinde üzgün ve mutsuz dönemler
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olabilir. Ancak bunlar gerçek bir olaya bağlı tepkilerdir ve belirli bir sürenin sonunda ortadan
kalkarlar. Lakin klinik depresyonda, belirtilerin aşırı olması, uzun sürmesi, stres yaratan bir
yaşam olayına verilecek tipik tepkilerin çok ötesinde bir derinliğine ulaşması söz konusudur.
Depresif hastalarda genellikle çökmüş, bunalmış bir ruh hâli, genel bir isteksizlik, enerji
azlığı, dikkati yoğunlaştıramama, psikomotor yavaşlama hatta ölüm ve intihar düşünceleri
görülür. Belirli bir süre bu durumda seyreden hastalık sonucu kişi, konuşmaktan kaçınan, kolay
ve sık ağlayan biri hâline gelebilir. En ağır durumda ise hasta tamamıyla hiçbir uyarana cevap
vermeyecek kadar ilgisiz ve duygusuz hâle gelebilir. Düşünce hızı yavaşlayan hastalar,
geçmişte duydukları pişmanlıklardan bahsederler. Anlattıkları tablo son derece karamsardır ve
geleceğe dair hiçbir umutları da yoktur. Kendi hayatlarında bütün yanlış giden şeylerden
kendilerini sorumlu tutma eğilimleri vardır. Bu dönemde öz saygılarını da tamamen kaybeden
bu hastalar değersizlik duygularını öyle yoğun yaşarlar ki, her türlü kötülüğü ve
cezalandırılmayı hak ettiklerini düşünürler. Bu ruh hâlini takiben ölüm ve intihar düşünceleri
başlar.
Distimik bozuklukta ise üzüntü ve ilişkili diğer belirtilerin yoğunluğu daha azdır. Ancak
bu hastalarda en az iki yıl süren, çok ağır olmayan ruhsal çökkünlük belirtileri vardır. Uyku
bozukluğu, hiç bitmek bilmeyen bir mutsuzluk ve şikâyet hâli görülür. Alkol ve uyuşturucu
madde kullanma eğilimi görülebilir. Sanki acı çekmekten hoşlanıyormuş gibi bir izlenim
verirler. Bazen birkaç gün iyi hissetseler de karamsar bir mutsuzluğa tekrar gömülürler. Major
depresyon ve distimik bozuklukta hiçbir şekilde manik bir döneme rastlanmaz.

13.2.2. Mani ve İki Uçlu (Bipolar) Bozukluk
Mani, genel olarak kişinin aşırı heyecanlı ve aşırı aktif olduğu, dikkatinin uçucu ve
değişken olduğu hâlleri tanımlar. Manik kişiler, aynı zamanda “grandiyöz” denilen bir ruh hâline sahiptir. Bir diğer ifadeyle öz saygıları şişmiştir; sınırsız umut ve planları vardır ancak
bunların gerçekleştirebilirliği ile çok ilgilenmezler. Hastalar genel olarak enerjik, coşkulu ve
özgüven doludur. Sürekli konuşur, çok az uyur ve hareket hâlinde olurlar. Uygulanabilir olup
olmadığına bakmadan çok çeşitli projeler ve fikirler üretebilirler. Bu aşırı mutluluk hali tamamıyla dürtüseldir. Şiddetli manik epizotlarda ise kişi neredeyse çıldırmış gibidir. Aşırı derecede
hareketli ve heyecanlı olan bu bireyler durduk yere şarkı söylemeye başlayabilirler, saatlerce
durmadan dolaşırlar. Aşırı hareketliliği bir şekilde engellenmeye çalışılırsa tepkileri çok sert
hatta şiddet içerecek şekilde olabilir.
35 yaşında erkek hasta Lityum (manik depresiflerin tedavisinde kullanılan ilaç) içmeyi
kesmişti ve iki üç hafta içinde manik epizota girip iyicene taşkın bir hâl almıştı. Çevresindeki
hiç kimseyi dinlemiyordu ve evden kaçtı. Bir başka şehirde lüks bir otele yerleşip iki gün içinde
çılgınca para harcayıp sınırsızca yaşadı. Daha sonra şikâyet üstüne şikâyet alan otel yönetiminin uyarılarını dinlemediği için polis çağrıldı. Polislere fiziksel saldırıda bulunduğu için
geceyi nezarette geçirmek zorunda kalan hastanın ailesine haber verilmesi sonucu, durum anlaşıldı ve polis eşliğinde hastaneye götürülerek manik epizot döneminde kendine ya da bir
başkasına zarar vermesine engel olundu.
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Bir bozukluk olarak mani tek başına çok nadiren görülür. Daha çok iki uçlu (bipolar)
bozukluğun bir dönemi olarak karşımıza çıkar.
İki uçlu duygu durum bozukluğu, çok yaygın görülen bir diğer rahatsızlıktır. Bu hastalar
yoğun üzüntü ile coşku dönemleri arasında gidip gelir ve bazen bu iki aşırı uç arasında normal
zamanlar yaşarlar. Dolayısıyla hasta, yukarıda anlatıldığı belirtileri göstererek depresif dönemler ve manik dönemler yaşar. Örneğin manik dönemden çıktıktan sonra belirli iyileşme belirtileri gösterebilir ancak bir süre sonra depresyon dönemine girdiğinde ise tam tersi bir ruh hâli
içinde olacaktır. Zaman zaman iki uçlu bozukluk hafif bir biçimde görülür. Kişinin gerçekçi
olmayan yükselmiş duygu durumunu orta şiddette bir depresyon izler.

13.3. Kişilik Bozuklukları
Kişilik özellikleri, insan davranışlarının tutarlılığını sağlayan nisbeten kalıcı taraflarımızdır. Ne zaman kişilik özellikleri, kişinin işlev yeteneğini önemli ölçüde bozacak kadar
katı ve uyumsuz hâle gelirse ancak o zaman bir kişilik bozukluğundan bahsedilebilir.
Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir husus, kişilik yapısı ile kişilik bozukluğu arasındaki ayrımdır. Örneğin kişilik yapısından ötürü içe kapanık, az arkadaşı olan hayatını laboratuvar ortamında geçiren bir bilim adamını, kişilik bozukluklarının alt tipi olan “çekingen kişilik
bozukluğu” tanısıyla değerlendirmek mümkün değildir.
Kişilik bozukluğuna sahip bireylerin anksiyete bozukluğu gibi diğer rahatsızlıklardan
ayırıcı en önemli özellikleri, genellikle davranışları ve tutumları karşısında endişe yaşamamaları ve kendilerinde olup bitenleri çözülmesi gereken bir sorun olarak algılamamalardır. Kişilik
bozukluğu tanısına her ne kadar 18 yaşından sonra rastlansa da bu kişilerin çoğunlukla ergenlik
çağında strese karşı aşırı duyarlı ve sorunlarla yüzleşme ve çözme konusunda yetersiz kaldıkları
da bilinmektedir.
Her şeyden önce bir bireyin kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için toplumsal uyum,
yaşam sorumluklarını yerine getirme, ilişki kuramama gibi konularda ciddi zaaflar yaşaması
beklenmektedir. Aynı zamanda bu davranış örüntülerinin değişmeden uzun süre devam etmesi
gerekmektedir.

13.3.1. Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
Anti sosyal kişilik bozukluğunda, kişilerin sorumluluk, bireysel ya da toplumsal ahlak
gibi bir anlayışları yoktur. Bu kişilerin davranışlarının tümü neredeyse kendi gereksinimlerine
göre güdülenir; kendileri dışındaki hiçbir şeyin sınırlarını tanımayı/kabul etmeyi önemsemezler.
Anti sosyal kişilik ile anti sosyal davranışlar gösteren bireyler çoğunlukla karıştırılır.
İnsanlar ülkelerinin kanunlarına uymayan yasa dışı siyasi ya da dinsel temelli bir topluluğa
katılmak ya da yasadışı işler (uyuşturucu, hırsızlık) gibi anti sosyal davranışlar sergileyebilirler.
Fakat bu durum onların başkalarını umursamayan ya da pişmanlık duymayan bireyler olduğu
anlamına gelmez.
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Anti sosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler çevresindeki insanları kandıracak kadar
zekice yalan söyleyebilir. Yalanlarının yakalanma ihtimalini ve kendilerine ya da çevrelerine
zarar verme olasılığını umursamazlar. Kendilerinin zevk olarak tanımladığı her şeyi yapabilecek potansiyele sahiplerdir ve sonucunda alınacak ceza onları arzularından vazgeçirmez.
Ne kadar dışarıdan çekici, cazipli ve çok rahat insanlarmış gibi bir görüntü verebilirler ve
tanıştıkları insanların üzerinde olumlu bir etki bırakırlar. Örneğin kolayca işe alındıkları gibi
kolayca işten çıkartılmalarına neden olacak davranışları yapabilirler. Ailelerini terk ederler,
çevresindeki insanları dolandırırlar ve yasaları kolaylıkla çiğneyebilirler. Yakalandıklarında da
karşılarındaki insanları bir şekilde kandırmayı başarır ve davranışlarını sürdürürler. Çünkü her
hangi bir suçluluk duymazlar ya da pişmanlık belirtisi göstermezler.

13.3.2. Sınırda Kişilik Bozukluğu
Sınırda kişilik bozukluğu olan insanların ruhsal durumu son derece istikrarsızdır ve bu
durum, bu bozukluk için tipik bir özelliktir. Bu kişiler ağır depresyon krizleri ya da nedensiz
öfke nöbetleri geçirebilirler. Bu kişilerin benlik algısıyla ilgili de ciddi problemleri vardır:
Kendilerini ya yerin dibine sokup, dünyanın en değersiz insanıymış gibi hissederler ya da tam
tersi kendi önemlerini o kadar çok abartırlar ki kendilerini dünyanın en değerli ve en önemli
insanı gibi hissedebilirler. İki ucun arasında istikrarsızca gidip geldikleri konu sadece bununla
sınırlı değildir. Aynı şekilde kendi dışlarındaki insanlarla kurdukları ilişki, onları yüceltme ya
da tam tersi yerin dibine sokma üzerine kuruludur. Karşılarındaki insanlara ne zaman kızacakları ne zaman hayran olacaklarını kendileri dâhil kimse bilemez. Çünkü bu durum diğer kişilik
bozukluklarında olduğu gibi planlı ve amaçlı değildir. Sadece düşünürler, hissederler ve o an
bir bakış açısı oluşturup eyleme geçilecek bir durum var ise eyleme geçerler. Hareketleri
dürtüsel bir yol izler.
Sınırda kişilik bozukluğunda olan insanlar çoğunlukla kendini boşlukta ve savrulmuş
hissettikleri için bu boşluk duygusunu doldurmak adına çevresindeki insanlara tutunurlar hatta
sığınırlar. Devamlı terk edilme korkusunun etkisinin altında oldukları için başka insanların masum eylemlerini terk edildikleri ya da reddedildikleri yönünde yorumlama eğilimindedirler.
Yukarıda anlatılanların ışığında ruhsal istikrarsızlıklarına benlik kavramına dair
yaşadıkları yanılsamalar ve kişiler arası problemler de eklenince kendini yakma, kesme gibi
kendine zarar verme davranışlarını çok rahat sergileyebilirler ya da doğrudan intihar etmeyi
seçebilirler. Hastalık tanısı alındıktan sonra ilk iki ya da üç sene intihar riski açısından en tehlikeli dönem olarak kabul edilir. En ağır vakalarda gerçeklik duygusunun yitimi ve kim
olduğunun unutulduğu dönemler yaşanabilir.

13.3.3. Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsizm sözcüğü, eski Yunan mitolojisindeki suda gördüğü kendi görüntüsüne aşık olan
ve gördüğü bu yüze ulaşamamaktan dolayı güçten kesilen Narcissus isimli bir karakterden
gelmektedir. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler, kendilerini herkesten üstün gören,
kendilerine aşırı düşkün kimselerdir. Sürekli beğenilme ve değeri anlaşılma arzusuyla yaşarlar.
Oldukları her yerde en özel insan olduklarına dair bir his taşırlar. Kendilerini herkesin ve her
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şeyin üstünde gören bu hâl, diğer insanlardan beklentilerine de yansır. Onlardan bekledikleri
her şey kendileri için doğal bir haktır. Kendilerini yüceltmek ya da üstün hissetmek için
başkalarını sömürebilirler. Başkalarının duygu, düşünce ve hayatları kendi menfaatlerine ummadığı sürece onlar için bir önem taşımaz. Kıskançlık, kendini beğenmişlik ve herhangi biriyle
gerçekten ilgilenme duygusundan yoksun olmak temel özellikleridir.
A. doktora tezini tamamlamaya çalışan bir öğrencidir ve çalışmaları iyi gitmediği için
bu konuda psikolojik destek almaya başlamıştır. Yapılan görüşmelerdeki açıklamaları şöyledir;
tezinin alanında devrim yapacağını ve kendisini üne kavuşturacağını iddia ederek övünmektedir. İlerleyememesinden dolayı akademik danışmanını suçlamakta; kendisinin danışman
olduğu lisans öğrencilerini asalaklar olarak tanımlamakta ve herkesin onun parlaklığını
kıskandığını söylemektedir. Karşı cinsle kısa süreli ilişkiler kurabilmekte ancak kalıcı arkadaşlar edinememektedir.

13.4. Şizofreni
Şizofrenik bozukluklar, aylarca hatta yıllarca süren düşünce ve iletişim bozuklukları,
uygunsuz duygulanım ve tuhaf davranışlarla kendini gösteren ağır durumlardır. Şizofrenilerde
ayırt edici husus, kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olmasıdır. Genç yaşta başlayan bu bozuklukta, birey insanlar arası ilişkilerden uzaklaşarak kendi içine kapanır ve kendine özgü bir
dünyada yaşar. Düşünme, duygulanım ve davranışlarda önemli bozulmalarla seyreden şizofreni, çoğunlukla 18-25 yaş aralığındayken kişinin herhangi bir biçimde psikolojik olarak zorlanmasıyla tetiklenir ve ortaya çıkar.
Şizofreni ister hızlı ister yavaş gelişsin, belirtiler çok ve çeşitlidir. Tipik bir başlangıç
biçimi yoktur. Belirtiler çok kısa zaman içinde çok renkli sanrılar, acayip davranışlar,
taşkınlıklarla gelişebileceği gibi, çok sinsi ve yavaş biçimde de seyredebilir. Sık görülen
başlama biçimi, ilgi azalması, dikkat dağınıklığı, kendi bedeni ve kendi düşünceleriyle aşırı
uğraşma, zamanın akışına aldırmazlık gibi belirtilerdir. Şizofreni hastaları, hastalık öncesi süreçte genellikle içe dönük, sessiz, yalnızlığı yeğleyen, ilgileri sınırlı kişilerdir. Hastalık
başladıktan sonra bu tablo ağırlaşarak devam eder. Duygulanım açısından genellikle olaylara
tepkisiz (künt) bir hâle gelirler. Bu duygu azalmasından ötürü vurdumduymaz ve aldırmaz gibi
görüntü sergileyebilir ancak bu onların acı çekmedikleri ya da sıkıntıda olmadıkları anlamına
gelmez. Yersiz veya anlamsız gülmeleri/ağlamalarının yanı sıra duygulanım açısından uygunsuz bir tutum sergilerler. Diğer bir deyişle kişinin verdiği tepkilerin içinde olduğu durum ya da
düşünce içeriğiyle bir bağlantısı yoktur.
Şizofreni hastalarında görülen diğer bir önemli ve ayırt edici belirti, algı bozukluklarıyla
ilgilidir. Şizofreni hastalarında iki tip algı bozukluğundan bahsedebiliriz: Halüsinasyon
(varsanı) ve yanılsama (illüzyon). Halüsinasyon, ortada bir uyaran yok iken bir algının mevcut
olmasıdır. Sesler/konuşmalar işitmek, hayaller görmek gibi olmayan duyuları algılarlar.
İllüzyon ise mevcut bulunan bir uyaranın yanlış/farklı algılanmasıdır. Örneğin hasta, bir
yakınını veya bedeninin bir parçasını bir hayvan gibi algılayabilir. Buradaki temel sorun, şizofrenik bireylerin varsanı ve yanılsamalarını gerçek olarak kabul etmelerinden kaynaklanmak229

tadır. Bu yüzden duyduğu seslerin söylediklerine uygun davranabilir ya da gördüğünü düşündüğü bir hayvandan kaçabilir. Kimi durumlarda bu tepkiler çevredekilere veya kendine fiziksel
zarar veren sonuçlar doğurur (mesela şeytan olduğunu söylediği için birini öldürmek gibi).
Aynı zamanda, şizofrenik kişilerde hezeyanlar (sanrılar) da görülmektedir. Hezeyanlar, gerçek
temeli olmayan, çarpıtılmış yanlış kanaatlerdir ve şizofrenlerin diğer insanlarla ve çevreleriyle
kurdukları ilişkileri bozar. Bu tür durumlar daha çok paranoid şizofrenlerde görülmektedir.
Örneğin doktorların/eşinin/arkadaşlarının aslında casus oldukları ve projelerini çalmak isteyen
bir ülke adına çalıştıkları ve bu yüzden kendisine ilaç vererek konuşturmak istediklerini
düşünmek gibi.
Şizofreni hastalarının zekâlarında belirgin bir gerileme olmamakla birlikte hastalığın
ileri dönemlerinde belirgin bir yıkıma maruz kalan bireylerde bilişsel bazı işlevlerde bozulmalar (akıl yürütme, soyut düşünme, problem çözme, istemli olarak harekete geçme gibi) ve bellek
ile ilgili sorunlar yaşanabilir.
Şizofreni hastalarının düşünce içeriğinde fakirleşme görülebilir. Konuşma kavramsal
açıdan zayıf hatta anlamsız olabilir. Bunun sebebi düşüncenin biçimsel bozukluğudur. Düşünce
biçimi bozukluğunda sözcükler ve cümleler birbirinden kopar. Düşüncede zaman zaman
durma, bir düşünceden diğerine atlama, birçok düşüncenin aynı anda zihne üşüşmesi gibi durumlar yaşayan şizofrenik hastalar, düşüncelerin anlamından çok, seslerin ve sözcüklerin ahengine ya da kafiyesine kendilerini kaptırırlar. Kimi zaman karşısındaki insanların söylediklerini
olduğu gibi tekrar ederler. Bazen sözcükleri parçalayıp yeniden bir araya getirerek yeni
sözcükler ya da kavramlar tanımlarlar. Kalıplaşmış sözcükler kullanırlar. Fakat şunu belirtmek
gerekir: Şizofreni hastaları konuşurken her zaman kesinlikle bu düşünce bozuklukları görülecek
diye kesin bir şart yoktur. Öte yandan düşüncelerinin en dağınık parçalanmış olduğu zamanlarda bile, hasta dikkatli izlenirse, düşünce ve davranışları arasında kendi içinde anlamlı bir
bağlantı olduğu da görülebilir.
Şizofren bir hastanın düşünce ve davranışları arasında kendi içinde anlamlı bir ilişkinin
olmasına dair bir örnek verelim:
Yanıma yöreme korkular düşüyor, ondan sonra bu korkuları yenmek, başarmak için
sigara telkini düşüyor. Sigara üstüne sigara iç diyor bana. Böyle pastaf pastafın dışında ben
hiçbir şey aramam. (Pastaf ne demek sorusuna) Pastaf, bilip bilmediğin konuyu dışından uzaklaşmak demek. Yani bilmediğin konularla baş başa kalmak demek.
Şizofreni hastalarının düşünce içeriğinin bozulmasına dair bir örnek ise şöyle olabilir:
Her şey zamanlanarak gerçekleşiyorsa; daha önceki bir dokümana gönderme
yapıyorum. O zaman bazı sınanmış görüşlerden bazı öneriler getirmiştim. Kızımı ilgilendiren
bir tane kulağı var. İsmi Ann. Bu süt ürünü şurubunu tekrar gözden geçirmek lazım.
Şizofreni hastalarında duygu ve durumlar arasındaki uyumsuzluğa bir örnek olarak ise:
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Çoğu zaman bir şey hakkında konuşurken, aynı anda beş altı farklı şey düşünüyorum.
Konuştuğum konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir konuya güldüğüm zaman insanlar beni anlamıyor. Bu onlara garip geliyor olmalı. Ancak içimde olanları ve kafamın içinde dönüp duranları görmüyorlar.

13.4.1. Şizofrenin Türleri
Şizofrenilerde türlerin sınıflanması baskın olan belirtilere göre yapılır ve zaman içinde
bu belirtiler değişkenlik gösterebilir. Şizofreni türleri hakkında klinik çevrelerde tartışmalar
devam etmektedir. Bu yüzden burada herkesin hemfikir olduğu türlere kısaca değininilecektir.
Paranoid Tür: Düşünce içeriğinde bozukluk baskın olan bu tipte saplantılı bir şekilde
başkalarını kötü/düşman görme, büyüklük, etki altında kalma gibi fikirlere dayalı sanrılar
vardır. Örneğin “beni izliyorlar, bana komplo kurmuşlar, beni öldürecekler” gibi çevrenin
kötülüklerle dolu olduğu kanaatleri; “ben Tanrı’yım, ben peygamberim” gibi büyüklük hezeyanları; “beni ışınlarıyla etkileri altında bırakıyorlar. Benim düşümlerimi kontrol ediyorlar” gibi
etkilenme hezeyanları görülür.
Dağınık Tür: Duygusuz ve yüzeysel tavırlar sergiler. Dağınık ve düzensiz bir düşünce
akışı olan hasta, basmakalıp sözcüklerle kurduğu şeyleri tekrarlar durur. Dağılma ve yıkım çok
hızlı gelişir. Kendi iç dünyasında yaşar ve dışarıyla bağlantı kurmaz. Çırılçıplak soyunma,
acayip duruşlar, aşırı hareketlilik, başkalarının dediklerini ya da hareketlerini tekrar etme gibi
belirtiler görülür.
Katotonik Tür: Katatoni (donakalım) kişinin belli bir pozisyonda uzun süre kıpırdamadan kalması demektir. Hasta dışarıdan ilişki kurmak isteyen hiç kimseye cevap vermez. Yemez,
içmez, uyumaz, konuşmaz. Bazen komadaymış gibi yatakta saatlerce kıpırdamadan yatar.
Bu iki bölümde normal dışı davranışları ayırt ederken ölçütlerimizin ne olabileceği ve
güncel bir sınıflamaya dayalı olarak belirli normal dışı davranışları tanımlamayan hastalık belirtileri incelendi. Tanılamak yeterince önemlidir ancak esas amaç bu belirtilerin ortadan
kaldırılması ve nelerin yapılabileceği, nelerin yapılamayacağı meselesidir. Bu ise, normal dışı
davranışların nedenleriyle yakından ilgilidir. Bundan sonraki bölümde bu nedenler ve terapi
süreçleri üzerinde durulacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Genel ifadesiyle disosiyatif bozukluklar organik bir neden olmaksızın bilinç, bellek ve
algılamada bozuklukların görüldüğü bir hastalık tipidir. Duygu durum bozukluklukları, kişinin
düşünce, duyu ve davranışlarının neredeyse tamamını etkileyen, uzun süreli ve duygulanım
hâlleriyle ilgili bir bozukluktur. Kişilik özelliklerimiz, davranışlarımızın tutarlığını sağlayan
nisbeten kalıcı taraflarımızdır. Ne zaman kişilik özellikleri, kişinin işlev yeteneğini önemli
ölçüde bozacak kadar katı ve uyumsuz hâle gelirse o zaman kişilik bozukluğundan bahsedilebilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir husus, kişilik yapısı ile kişilik bozukluğu arasındaki ayrımdır. Kişilik bozukluğuna sahip bireylerin anksiyete bozukluğu gibi diğer rahatsızlıklardan ayırıcı en önemli özellikleri, genellikle davranışları ve tutumları karşısında
endişe yaşamamaları ve kendilerinde olup bitenleri çözülmesi gereken bir sorun olarak algılamamalardır. Anti sosyal kişilik bozukluğunda kişilerin sorumluluk, bireysel ya da toplumsal
ahlak gibi bir anlayışları yoktur. Sınırda kişilik bozukluğu olan insanların ruhsal durumu son
derece istikrarsızdır ve bu durum, bu bozukluk için tipik bir özelliktir. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler, kendilerini herkesten üstün gören, kendilerine aşırı düşkün kimselerdir. Sürekli beğenilme ve değeri anlaşılma arzusuyla yaşarlar. Şizofrenik bozukluklar,
aylarca hatta yıllarca süren düşünce ve iletişim bozuklukları, uygunsuz duygulanım ve tuhaf
davranışlarla kendini gösteren ağır durumlardır. Şizofrenilerde ayırt edici husus, kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olmasıdır. Ayrıca şizofreni hastalarında iki tip algı bozukluğundan bahsedebiliriz. Halüsinasyon, ortada bir uyaran yok iken bir algının mevcut olmasıdır. İllüzyon ise
mevcut bulunan bir uyaranın yanlış/farklı algılanmasıdır. Aynı zamanda, şizofrenik kişilerde
hezeyanlar (sanrılar) da görülmektedir. Hezeyanlar, gerçek temeli olmayan, çarpıtılmış yanlış
kanaatlerdir ve şizofrenlerin diğer insanlarla ve çevreleriyle kurdukları ilişkileri bozar.
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Çalışma Soruları
1-

Disosiyatif füg ile disosiyatif kimlik bozukluğu arasındaki fark nedir?

2-

Distimik bozukluğun belirtileri nelerdir?

3-

Mani hâlini betimleyiniz.

4-

Şizofreninin ayırt edici tanıları nelerdir? Örnek vererek sıralayınız.

5-

Halüsinasyon ile illüzyon arasındaki fark nedir?
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14. TERAPİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Normal dışı davranışlar ve tedavisinin geçmişi
14.2. Normal dışı davranışların etiyolojisi
14.2.1. Biyolojik yaklaşımlar
14.2.2. Psikolojik yaklaşımlar
14.2.3. Bütünleştirici yaklaşım
14.3. Normal dışı davranışların tedavisi
14.3.1. Biyolojik tedaviler
14.3.1.1. Ilaç tedavisi
14.3.1.2. Ekt ve rtms
14.3.1.3. Psikocerrahi
14.3.2. Psikoterapiler
14.3.2.1. Psikoanaliz
14.3.2.2. Davranışçı terapiler
14.3.2.3. Bilişsel terapiler
14.3.2.4. Grup terapileri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Normal dışı davranışların tedavisi anlayışlarının tarihsel değişimini kavrar.
Normal dışı davranışların etiyolojisiyle tedavi anlayışının bağlantısını
açıklar.
Belli başlı etiyolojik yaklaşımların
genel kabullerini tanımlar.
Biyolojik tedavilerle ilgili temel kavramları açıklar.
Psikolojik tedavilerle ilgili temel kavramları açıklar.
Belli başlı psikolojik tedavilerin uygulamalarını birbirinden ayırabilir.
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Anahtar Kavramlar
1.

Etiyoloji

2.

Biyolojik yaklaşım

3.

Psikolojik yaklaşım

4.

Bütünleştirici yaklaşım

5.

Biyolojik tedavi

6.

Psikolojik tedavi

7.

Psikanaliz

8.

Davranışçı terapi

9.

Bilişsel terapi
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Giriş
Psikoloji biliminin en çok dikkat çeken ve bilinen yüzü psikolojik tedaviler olmaktadır.
Hemen herkesin psikoterapi süreci hakkında belirli bir fikri vardır. Örneğin, konuşularak yapılan bir şeydir; terapist sorunlarını anlatan hastayı konuşmaksızın dinler ve ilgili bir yüzle
“hımm” gibi konuşmayı destekleyici mesajlar verir; sorular sorar ve sizi anlar; yapmanız/yapmamanız gerekenleri söyler; bir-iki kez gitmek ve denilenleri yapmak yeterlidir; komşu
abla/abilerden psikoloğun farkı, hem dinlemeyi ve hem de yapılması/yapılmaması gerekenlerin
“bilimsel” cevaplarını bilmesidir... Gerçekten böyle midir?
Bu bölümde, normal dışı davranışların tedavi edilmesi anlayışlarının zaman içindeki
gelişimini gözden geçirdikten sonra, normal dışı davranışların etiyolojisi üzerinde durulacak ve
klinik sürecin nasıl olduğu ile psikoterapilerde kullanılan belli başlı yaklaşımlar incelenecektir.
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14.1. Normal Dışı Davranışlar ve Tedavisinin Geçmişi
Gündelik ifadelerde akıl/ruh hastalığı ya da delilik olarak kavramlaştırılan normal dışı
davranışlar, bin yıllardır insanlar tarafından bilinmiş; deneyimlenmiş, tanımlanmış ve çeşitli
müdahale biçimleri uygulanmıştır. Bu anlayış ve uygulamalar hem normal dışı davranışların
nedenlerinin ne şekilde açıklandığı sorusunun cevabı hem de birikmiş bilginin düzeyine göre
zaman içinde değişim göstermiştir.
Milattan önceki dönemlerde akıl hastalıklarının nedeninin insanların içine kötü ruhların
girmesiyle açıklandığı ve bu ruhları kaçırmak için dua ya da belirli ritüellerin düzenlenmesinden şiddet içeren müdahalelere kadar çok çeşitli tedavi amaçlı uygulamaların yürütüldüğü bilinmektedir.
MÖ 5. yüzyılda Hipokrat, bütün hastalıkların doğaüstü nedenlerden değil doğal nedenlerden kaynaklandığı ve dolayısıyla akıl hastalıklarının da bedensel kökenli hastalıklar gibi ele
alınması gerektiği fikrini ortaya atmıştır. Hipokrat, beyni bilinçliliğin, entelektüel yaşamın ve
duyguların organı olarak kabul etmiş; böylece düşünce ve davranışlardaki bozulmaların bir tür
beyin patolojisi olduğunu düşünmüştür. Bu çerçevede uygulanan tedaviler hem bedeni ve hem
de duyguları ele alacak şekilde düzenlenmektedir. Örneğin ilk tanımladığı rahatsızlıklardan biri
olan melankoliyi sükûnet, ayıklık, yiyecek perhizi ve cinsel faaliyetten uzak kalarak tedavi etmiştir. Hipokrat, günümüzde epilepsi, alkolik sanrılar, inme ve paranoya olarak bilinen belirtilerin birçoğunu tanımlayan ayrıntılı kayıtlar bırakmıştır. Bu şekilde başlayan tıp anlayışı yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Batılı kaynaklara göre MS 2. yüzyılda Galen’den sonra karanlık
çağlar başlamaktadır. Yunan ve Roma uygarlıklarının çöküşü ve kilisenin etkinlik kazanmasıyla manastırlar tedavi kurumları olarak da işlev görmeye başlamışlardır. Tedavi, dua etmek,
dinî ritüeller, kutsal eşyalara dokunma veya bazı kutsal kişilerin mucizeleri yoluyla gerçekleşmekte; rahip ve misyonerler tarafından yürütülmektedir. 13. yüzyıldan itibaren akıl hastalıklarının bütünüyle şeytanın marifeti olduğu fikri yaygınlaşmış; hasta birey Tanrı’yı inkâr eden ve
şeytanla iş birliği yaparak O’na karşı gelen kimse olarak ele alınmaya başlanmıştır. Pek çok
hasta insan, cadı/büyücü oldukları iddia edilerek zulüm görmüş, çoğuna işkence edilmiş ve öldürülmüştür. 15 ve 16. yüzyıllarda dinî anlayışın değişmesi, akıl hastalığı ile şeytanın doğrudan
bağını ortadan kaldırsa bile akıl hastalarının (ve aynı zamanda dilencilerin) tımarhanelere kapatılması uygulamaları yaygınlaşmıştır. 16. yüzyılda yalnızca akıl hastalarının kapatıldığı hastaneler kurulmaya başlanmıştır. Hastaların acımasız bir muamele gördükleri bu hastanelerin,
aynı zamanda bu insanların garip ve kontrolsüz davranışlarını seyrettirmek üzere bilet keserek
ziyaretçi kabul ettikleri bilinmektedir. 18. yüzyılda Londra’daki Bethlehem hastanesini ziyaret
eden turist sayısı hem Westminister Manastırı ve hem de Londra kulesiyle rekabet edecek düzeydedir. Bu gelenek 19. yüzyılda da devam etmiş ancak bugünkü manada bilimsel anlayışın
ortaya çıkışı yavaş yavaş akıl hastalıklarına bakış açısını da değiştirmiştir. Ancak bu değişimin
çok yavaş olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin 18. yüzyılda Amerikan psikiyatrisinin babası sayılan B. Rush (1745-1813), akıl hastalığının beyinde kan birikmesi nedeniyle olduğunu düşünmüş ve tedavi olarak insanların “sakinleştirici” sandalyelere bağlanıp litrelerce
kan alınması gibi yöntemler kullanılmıştır. Avrupa’da da durum çok farklı değildir. Hastalar
genellikle bağlı tutulmakta, tedavi amaçlı olarak kimi zaman korkutulma ve kimi zaman da
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sakinleştirilme gibi amaçlarla tabut benzeri kutulara yatırılmaktadır. Fransız devriminden sonra
P. Pinel (1745-1826), Paris’te La Bicetre adıyla bilinen bir hastanede, bu alanda devrimci işlere
imza atarak; hastaların zindanlardan koğuşlara taşınması, zincirlerden çıkartılması gibi uygulamalar başlatmıştır. Aynı zamanda hastaların ağır kişisel ve toplumsal sorunlar yüzünden bu
hâle geldikleri ve dolayısıyla rahatlatıcı tavsiyelerle ve amaçlı faaliyetlere yönlendirilerek düzeltilebilecekleri gibi görüşler ortaya koymuştur. Fakat bu tür yenilikçi çalışmaların yaygınlaşma hızı düşük olmuştur. Akıl hastalıklarının biyolojik/fizyolojik kökenlerini inceleyip bağını
görmek tedavilerin niteliğini insancıl hâle getirmemiştir. Psikanaliz gibi psikoterapi yöntemlerinin 1930‘lu yıllarda ortaya atılışı, yine yakın yıllarda klorpromazinin şizofreni tedavisinde
kullanılabileceğinin bulunması gibi etmenler akıl hastalıklarının tedavisinde insanlık dışı uygulamaların ağırlıklı olarak ortadan kalkmasını sağlamıştır.
Ancak, çok kısaca gelişimini gözden geçirdiğimiz bu anlayış, en azından belirli tarihsel
aralıklar için, dünyanın geri kalan parçalarında geçerli değilmiş gibi görünmektedir. Türk topluluklarında, farklı bir akıl hastalığı ve tedavi anlayışı olduğunu anlıyoruz. Kutadgu Bilig’de
(1070) de iki tip tedavi olduğundan söz edilmektedir. Otacılar, rahatsızlıklara ilaç benzeri maddelerle tedavi ederken Efsuncular hastalıkların cinlerden geldiğini kabul ederek telkin vb. yöntemler ile tedavi etmektedir.
Türk toplulukları Yakın Doğu’ya geldiklerinde gerek buralardaki mevcut gelenekler
(Herodot ve Galen Anadolu topraklarında yaşamaktaydı) gerek İslam dünyasında geliştirilmiş
ve birikmiş olan tıp bilgisi, oldukça farklı bir tedavi anlayışı edinmelerine neden olmuştur. 11.
yüzyılda, İbni Sina’nın tıp anlayışını kabul eden Selçuklular, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
darüşşifalar inşa etmişlerdir. Bünyesinde diğer rahatsızlıkların yanı sıra sinir rahatsızlıkları, akıl
hastalıkları ve psişik problemleri tedavi edebilen doktorları barındıran bu yerler, dönemin tıp
kitaplarına göre eğitim de vermektedir. Kastamonu ve Tokat Darüşşifaları epilepsi ve felç hastalarını tedavi etmektedir. Ancak ağır psikozlar Afyon’daki tekkelerde tedavi edilmektedir. Bu
tedavinin, türbe benzeri yerlerde bir süre bağlı tutulmak ile başlayıp, plasebo ilaç, tuzsuz perhiz,
tecrit ile devam ettiği ve bir süre meşguliyet tedavisinden sonra hastaların ailelerine teslim edilmesiyle sonlandığı bilinmektedir.
Osmanlı döneminde tıp ilmine, hekimliğe ve hastaneler inşa etmeye önem verilmeye
devam edilmiştir. Akıl hastalıkları (kafa hastalığı denilmektedir) da dâhil olmak üzere hemen
bütün hastalıklar tedavi edilebilmektedir. 1485 yılında Edirne’de akıl/ruh hastalıklarının müzikle tedavi etmek üzere bir hastane kurulmuştur. Bu çalışmalarda hangi makamların hangi
hastalıklarda kullanımının daha etkili olduğu gibi konular üzerinde pek çok çalışma yürütülmüştür. Ancak aynı zamanda kafa hastalıklarının tedavisinde telkin, dua, korkutma gibi yöntemler kullanan tekkeler de bulunmaktadır. Bu iki tedavi anlayışı her zaman yan yana gitmiş
gibi görünmektedir.
Geçen bütün bu yüzyıllar boyunca aslında önemli olanın tedavi anlayışları kadar akıl
hastalığı ya da deliliğe verilen anlam farkı olduğunu hatırlamak uygun olacaktır. Gerek halk
anlayışı gerek tıbbi anlayış içerinde deli, yardım isteyen ve marjinal özellikleri olan bir tiptir.
Halk anlayışına göre deli, metafizik dünya ile temas hâlinde olabilen ve aldığı bu mesajları
herhangi bir kısıtlamaya gerek görmeksizin söyleyebilen kimsedir. Dolayısıyla delilik iki dünya
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arasında gidip gelebilen bir hâle işaret eder. Bu tür rahatsızlıklar kötü ruhlarla bağlantılandırılmakta ancak İslam dininin kabul edilişinden sonra bile şeytan yerine kötü cinlerin etkisinde
kalmakla açıklanmaktadır. Böylece hastalar, eziyet edilecek, kapatılıp uzaklaştırılacak kimseler
değil uygun şekilde müdahale edilerek tedavi edilebilecek kimseler olarak konumlandırılmaktadır.

14.2. Normal Dışı Davranışların Etiyolojisi
Etiyoloji, psikolojik ve tibbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı
olan etmenleri ifade eden bir terimdir. Normal davranışla normal dışı davranışın bir derece farkı
meselesi olarak ele alındığında bütün davranışların benzeri kökenlerle dayanabileceğini kabul
etsek bile normal dışı davranışların oluşumunu sağlayan ve tetikleyen etmenlerin incelenmesi
önemlidir. Bir hastalığın oluşma nedenleri ve köklerinin bilinmesi; düşünceleri, duyguları ve
davranışları nasıl etkilediğinin anlaşılması nasıl tedavi edilebileceğini de şekillendirmektedir.
Günümüzde çok daha etkileşimsel düşünmemiz gerektiğini ve her hangi bir davranışın
“tek” bir neden yerine pek çok nedenin ortak etkisiyle ortaya çıktığını daha iyi kavrayabiliyoruz. Ancak her şeye rağmen belirli bir rahatsızlıkta biyolojik ya da psikolojik ve sosyal etmenlerin ağırlığının bir diğerinden daha fazla olabileceğini de kabul etmemiz gerekmektedir. Şimdi
iki temel yaklaşımın normal dışı davranışların açıklanmasındaki temel bakış açılarını kısaca
gözden geçirelim.

14.2.1. Biyolojik Yaklaşımlar
Ağırlıklı olarak tıbbi uygulamaların dayandığı bu yaklaşım psikolojik rahatsızlıkların
arkasında biyolojik etmenlerin bulunduğu görüşünü içermektedir. Bu kuramsal bakış açısı, ruhsal bozukluklara hatalı/yanlış biyolojik ya da bedensel süreçlerin neden olduğunu öngörür. Normal dışı davranışların çalışılması tarihsel olarak tıp üzerinden olmuştur. Bu yüzden anormal
davranış alanında tıp terminolojisi kullanılması oldukça yaygın ve yerleşiktir. Birçok klinisyen
akıl/ruh hastalıklarını anlamak ve açıklamak için fiziksel veya organik hastalık modellerinden
yararlanmışlar ya da bir temel olarak kullanmışlardır. Bu bakış açısına göre tıbbi hastalıklar (ve
tabi akıl/ruh hastalıkları) birbirlerinden önemli farklılıklar gösterse bile hepsinin paylaştığı ortak özellik şöyle ifade edilebilir; bir biyolojik süreç bozulmuştur veya işlevini görememektedir;
dolayısıyla bozukluğu onarmak ve işlev görmesini sağlamak gerekir.
Psikopatolojiyle ilgili biyolojik etkenleri ele alan gerek kuramsal, gerekse araştırma tabanlı hatırı sayılır miktarda yayın bulunmaktadır. Kalıtım, bir ihtimal fizyolojik işlev bozukluğu yoluyla kişiyi şizofreni geliştirmeye yatkın hle getirebilir; duygu durum bozukluğu olan
kişilerde norepinefrin ve seretoninin az salgılanması sonucu depresyon, fazla salgılanması sonucu mani görülebilir; kişinin kolayca heyecanlanmasına neden olan otonom sinir sistemindeki
bir bozukluktan kaynaklanabilir; bunamanın nedeni beyin yapısındaki bozulmalara bağlanabilir. Ancak artık biliyoruz ki, beyin birbiriyle ilişkili pek çok yapının denge içinde işlev gördüğü
karmaşık bir ağ sistemidir. Harici etmenlere daha duyarlı hormonlar, nörötransmitterler ya da
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dokularda meydana gelecek değişiklikler bu ağın işleyişi üzerinde değişikliklere neden olabilmektedir. Bu yüzden artık özellikle akıl/ruh hastalıklarında “Hastalık değil hasta vardır.” anlayışını içselleştirmek daha yerinde gözükmektedir.

14.2.2. Psikolojik Yaklaşımlar
Psikolojik yaklaşımlar, psikopatolojinin gelişme aşamasında psikolojik ve sosyal faktörlerin nedensel rollerine odaklanırlar. Bu yaklaşımlar psikolojik bozuklukların temelinde kişisel tecrübelerin, travmaların, çatışmaların ve çevresel faktörlerin yattığını öngörmektedir. Bu
temel anlayışın üzerine oturan ancak davranışların kaynağı olarak farklı etmenlere vurgu yapan
üç bakış açısından söz edilecektir; psikodinamik, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar.
Psikoanaltik veya Psikodinamik yaklaşım, biyolojik yaklaşımda olduğu gibi psikopatolojinin nedenlerinin bireyin kendisinde/içinde olduğu varsayımına dayalıdır. Genellikle anormalliğin nedenini bulmak için hastanın bilinç dışını ve yaşamının erken dönemlerini inceleme
amacını taşır. Bu yaklaşıma göre psikopatolojinin kaynağı bilinçdışı çatışma ve düşüncelerde
yatmaktadır. Eğer bilincinde olunmayan bir çatışma yaşanıp gerginlik seviyesi artarsa kişi örneğin anksiyete bozukluğu yaşamaya başlamaktadır. Bu psişik çatışmaların önemli bir kısmı,
id ve süper ego arasındaki çekişmeden kaynaklanmaktadır. Bu çekişmede söz sahibi olması
gereken ego olmalıdır; ancak ego işlevlerini yerine getirebilme yetisi çocuklukta (psikoseksüel
gelişim dönemlerini hatırlayınız) geçirilmiş bazı deneyimler nedeniyle sarsılmış olabilmektedir. Birey, çatışma hâlindeki dürtülerin neden olduğu acı ve kaygı ile savunma mekânizmalarını
kullanarak baş ederken bastırma, inkâr gibi kaçma yolları kullanabilir ve böylece sistematik
olarak gerçekliği çarpıtabilir. Ayrıca bu çatışmalarla baş etmek için harcanan yüksek psişik
enerji kişinin üretken ve tatminkâr bir hayat sürmesine engel olur. Psikanalitik kurama dayalı
terapötik müdahalede genellikle hastanın bastırmalarını kaldırmak yoluyla ilk yaşam dönemlerine ait korkuları ele alınır.
Davranışçı ya da öğrenmeye dayalı yaklaşım, normal dışı davranışların normal davranışların kazanılmasında olduğu gibi öğrenme ve pekiştirmeler yoluyla edinildiğini kabul eder.
Bir diğer ifade ile normal dışı davranış, klasik koşullanma, edimsel koşullanma veya model
alma yoluyla gelişmektedir. Davranışçı yaklaşımlar, içsel psikolojik süreçlere ya da çocukluğun
ilk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanırlar. Psikopatolojinin nedeni,
bireyin belirli durumlar için kendini engelleyici veya başarısız davranışlar icra etmeyi öğrenmiş
olmasıdır. Davranışçı terapilerde, açık davranışın, düşünce ve duyguların doğrudan değiştirilmesi için öğrenme ilkelerini uygulanır. Terapist, herhangi bir istenmedik ve normal dışı davranışı teşvik eden ihtimalleri inceleyerek bu ihtimalleri ortadan kaldırmayı ve/veya bireye mevcut
durumda yeni tepkiler kazandırmayı hedefler.
Bilişsel yaklaşım, psikolojik problemlerin bir gerçeğin kavranmasında ortaya çıkan çarpıtmalar, hatalı akıl yürütmelerden veya problem çözme yetersizliklerinden kaynaklandığını
kabul etmektedir. Psikopatolojik belirtilerin ortaya çıkışında önemli olan bireylerin sorun du-
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rumla ilgili şemaları, akılcı olmayan yorumlamaları, kendisinin çevresi üzerindeki kontrol düzeyine yönelik algısı gibi etmenlerdir. Hem uygulamada ve hem de kuramda, bilişsel paradigma
davranışçılıkla harmanlanmış ve bilişsel davranışçı yaklaşım olarak adlandırılmıştır.

14.2.3. Bütünleştirici Yaklaşım
Genel olarak bakıldığında her bir yaklaşımın normal dışı davranışları daha iyi açıklayabilmek için bir şeyler sunduğu görülebilir.
. Araştırmacılar ve klinisyenler arasında etkileşimci bir anlayış geliştirerek psikopatolojiyi biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkileşime girmesi sonucu oluşan karmaşık bir ürün
olarak görme eğilimi giderek artmaktadır. Günümüzde, bütünleştirici bir yaklaşım olan yatkınlık-stres yaklaşımı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Yatkınlık-stres yaklaşımı, biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenleri birbirine bağlayarak tek bir bakış açısının sınırlılıklarını ortadan kaldırır. Bu yaklaşıma göre önemli olan, kalıtım gibi biyolojik yatkınlıklarla çevresel ya da yaşamsal rahatsızlıkların etkileşimi meselesidir. Yatkınlık, bir hastalığa ait yapısal/biyolojik bir
ön hazırlığın olmasıdır. Ancak yatkınlık kavramını, kişinin bir bozukluk geliştirme olasılığını
arttıran kişisel ya da çevresel birtakım özellikler olarak genişletmek mümkündür. Strese yatkınlık modelinin anahtar özelliği, hem yatkınlığın ve hem de stresin psikopatolojinin gelişmesinde gerekli olduğudur. Örneğin bazı insanlar onları şizofreniye ilişkin biyolojik bir yatkınlığa
kalıtsal olarak sahiptirler, bu durumda belirli bir düzeyde zorlayıcı/tehdit edici durumla karşılaştıklarında şizofren olma olasılıkları yüksektir. Kalıtsal olarak risk grubunda yer almayan diğer insanlarda ise benzeri bir çevresel koşul şizofreni geçirme olasılığını arttırmaz. Bir başka
örnek vermek istersek biyolojik etmenler bir kişinin nörotransmitter ve hormon düzeylerini etkileyerek depresyon ya da duygu durum bozukluğu gibi bir rahatsızlık yaşamasına neden olabilir ancak bu durumun şiddeti (hatta kimi durumlarda açığa çıkıp çıkmaması), içinde yaşanılan
çevresel stres koşullarına, öğrenilmiş belirli davranışlara ya da bazı kişilik özelliklerine bağlı
olabilmektedir.

14.3. Normal Dışı Davranışların Tedavisi
Normal dışı davranışların etiyolojik açıdan farklı şekillerde ele alındığını ve aslında birbirini tamamlayacak şekilde de ele alınabileceğini gördük. Bu durum şüphesiz tedavi yaklaşımlarına da yansımaktadır. Belirli normal dışı davranışlarda biyolojik etmenlerin veya yapısal sorunların rolü fazla gibi görünmektedir veya insanlığın yüzlerce tedavi deneyimi, nedeni tam
açıklanamasa bile belirli bazı sorunlarda biyolojik müdahalelerin daha etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Benzeri şekilde, belirli rahatsızlıklarda psikojenik etmenler daha ağırlıklı rol oynamakta ve psikoterapiler daha etkili olmaktadır. Kimi durumlarda ise her ikisinin birbirini destekleyici şekilde kullanılması gerekmektedir. Şimdi biyolojik tedaviler ve psikoterapileri inceleyelim.

14.3.1. Biyolojik Tedaviler
En yaygın olarak kullanılan biyolojik tedaviler, ilaç tedavisi, elektrokonvulsif tedavisi
ve psikocerrahiyi içermektedir. Bu tür tedavi biçimleri kimi durumlarda psikoterapiyle birlikte,
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kimi durumlarda da tek başına kullanılabilir. Hangi seçeneğin duruma daha uygun olacağı klinisyenin ve/veya hastanın kararına bağlıdır. Hastanın bu konuda tercih hakkının olması tuhaf
görünebilir. Ancak örneğin depresyon gibi rahatsızlıklarda hasta yan etkiler vb. gerekçelerle
ilaç kullanmak istemeyebilir ve yalnızca psikoterapiye girmeyi tercih eder veya kendini psikoterapiye hazır hissetmediği için yalnızca ilaç kullanmak isteyebilir.
Biyolojik tedavilerin tercih edilmesindeki nedenlerden biri şizofreni, duygu durum bozuklukları gibi bazı rahatsızlıklarda bu tür tedavilerin belirtileri ortadan kaldırmada daha etkili
olduğunun bilinmesidir. Bir diğer neden hastanın kendine veya çevresindekilere zarar verme
olasılığının yüksek olması; bir diğeri ise rahatsızlığı ne olursa olsun hastanın aşırı derecede
uyarılmış olması, yönelimini veya kontrolünü kaybetmiş olmasıdır. Böyle durumlarda belirtiler
kontrol altına alındıktan ve kişi psikoterapiden yararlanabilir duruma geldikten sonra biyolojik
tedaviyle psikoterapinin birlikte yürütülmesi ve sonunda tamamen psikoterapiye geçilmesi gibi
seçeneklerden yararlanılabilir.
Biyolojik tedaviler psikiyatri alanında uzmanlığını almış hekimler tarafından düzenlenip uygulanabilir. Ancak psikolog ya da psikoterapistin de yardım isteyen birinin ne tür tedaviden daha çok yararlanabileceği hakkında değerlendirme yapabilecek temel bir bilgisi/görüşü
vardır ve gerekli durumda uygun yönlendirmeleri yapar.

14.3.1.1. İlaç Tedavileri
Zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlanması özellikle ağır
hastaların tedavisinde önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzde çeşitli zihinsel rahatsızlıkların
belirtilerini (semptomlarını) hafifletmek üzere yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Halen psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçlar üç grupta ele alınmaktadır; antipsikotikler, antidepresanlar ve kaygı gidericiler.
Antipsikotik ilaçlar, şizofrenilerde sanrı, halüsinasyon, sosyal çekilme, gerilim azaltma
gibi semptomları en aza indirir veya ortadan kaldırır. Genellikle nörotransmitterleri düzenlemek üzerinden işlev gören (dopamin etkisini azaltmak, serotonin seviyesini artırmak gibi) maddeler kullanılmaktadır. Her ne kadar geliştirilen yeni kuşak ilaçlar sayesinde öncekilerin yan
etkileri azaltılmaya/kontrol edilmeye çalışılsa bile, her birinin ciddi ve önemli yan etkileri bulunmaktadır. Antipsikotik ilaçlar şizofreniyi tedavi etmez; altında yatan patolojiyi yok etmez.
Fakat en azından hastanın en yıkıcı belirtilerinin kontrol altına alınmasında ciddi derecede etkilidir.
Antidepresan ilaçlar, adından da anlaşılabileceği üzere depresif belirtilerin ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar da nörotransmitter etkinliklerini düzenleyerek
işlev görürler; norepinefrin ve serotonin etkilerini arttırmak gibi. Ancak anti psikotik ilaçlarda
olduğu gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkiler kimi durumlarda bireyler/yaşlar
arası farklılıklar gösterebilmektedir. Bu bakımdan kişinin özellikleri dikkatlice değerlendirilerek verilmelidir. Anti deprasanlar, depresif belirtilerin kontrol altına alınmasından sonra kişileri
temeldeki sorunlarının ele alınmasına yarayacak olan psikoterapiye hazırlamak için de elverişli
olabilir.
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Duygu durum bozukluklarının tedavisinde ise lityum tuzları tedavisi özellikle manik
fazda görülen belirtileri ortadan kaldırarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Kaygı giderici ilaçların temel işleyiş mekânizması diğer gruplarla aynıdır. Genel anksiyete bozukluklarında bir diğer nörotransmitter olan gamaaminotrübikasit etkinliğini arttıran
benzodiazepin türevi ilaçlar kullanılmaktadır. Fobiler ve panik ataklarda antidepresanlar kullanılmaktadır. Benzeri şekilde benzodiazepinlerin bir dizi yan etkisi görülmektedir; uyku hâli,
konuşma bozukluğu, dikkat ve bellek süreçlerinde bozulmalar gibi. Ayrıca ilaç bağışıklığının
görülebilmesi de dikkatli kullanım gerekliliğini arttırmaktadır.

14.3.1.2. EKT ve rTMS
Elektrokonvulsif tedavi (EKT), gündelik dilde “elektroşok” denilen ve çok uzun süredir
kullanılan bir tekniktir. Kullanım biçimi, başın iki yanına yerleştirilen elektrotlar yoluyla çok
kısa süreli ve orta dereceli elektrik akımı verilmesi şeklindedir. Verilen akım beyinde kısa bir
konvülsiyon oluşturur; geçiçi bir bilinç kaybı olur ve vücutta şiddetli kasılmalar görülür. Uyanıldıktan sonra kişi önceki süreci hatırlamayabilir, tedavinin tekrarlanması yönelim kayıplarına
neden olabilir. Ancak tedavi tamamen bittikten sonra genellikle bu belirtiler ortadan kalkar.
Filmlerde gösterilmesi tercih edilen ve dehşet uyandıran EKT uygulamaları bugün hemen hemen ortadan kalkmıştır. Seanstan önce genellikle hasta kısa süreli olarak uyutulmakta; ağıza bu
iş için geliştirilmiş bir gereç yerleştirilmekte; bittikten sonra ortaya çıkan kasılmaları azaltıcı
ilaçlar verilmektedir.
EKT’nin nasıl veya ne şekilde etkili olduğu hâlâ tam olarak açıklanamamaktadır. Her
ne kadar bilimsel değeri olan bir açıklama değilse de bu metnin yazarı lisans yıllarında psikiyatri stajı yaparken bu soruyu sorduğunda, birlikte çalıştığı psikiyatristin verdiği “cızırtı olunca
radyoya vurmak gibi düşün” cevabı hala geçerli gibi görünmektedir. Ancak uygun durumlarda
kullanıldığında etkili olduğu da aşikârdır. Bu teknik özellikle ilaç tedavisi veya diğer tedavi
tekniklerinin başarısız olduğu ya da ilacın hızlı etki göstermediği durumlarda kullanılmaktadır.
EKT, gerek uygulama biçimi gerekse yan etkileri dolayısıyla çok eleştirilmektedir. Kullanılırken şok dozunun azaltılması, tek taraflı uygulanması gibi telafi edici uygulamalar geliştirilse bile bellek kaybı, zihin karışması, beyin hasarı gibi çok ciddi yan etkileri ancak en son
çare olarak görülmesini gerekli kılmaktadır.
Son yıllarda, EKT’ye bir alternatif olarak tekrarlanan transkranyal manyetik uyarım (repetetive transcranial magnetic stimulation - rTMS) isimli bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknikte
kişinin beynindeki uygun bölgeye tekrarlayan manyetik uyarımlar verilmektedir.

14.3.1.3. Psikocerrahi
Psikocerrahi, psikolojik bir rahatsızlığı hafifletmek için beyin dokusuna uygulanan cerrahi müdahaledir. En yaygın olarak kullanılan yöntem, alın lobotomisidir. Alın lobotomisi, beynin ön loblarının talamus ve hipotalamus gibi derin bölgelerden sinir dokularının kesilmesi su-
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retiyle ayrılmasıdır. Yöntemi geliştiren E. Moniz (1874-1955), bu başarısıyla 1949 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır. Alın lobotomisi, yoğun duygusal uyarılmışlık hâlini, kaygı, suçluluk,
öfke gibi duyguların sıkıntısını ortadan kaldırarak ani bir iyileşme ortaya çıkarmaktadır. Ancak,
aynı zamanda ileriye dönük plan yapamama, sosyal kontrol eksikliği, zihinsel ve duygusal yüzeysellik gibi ciddi davranış sorunlarının görülmesine de neden olabilmektedir. Ağır şizofreni
hastaları, şiddetli ve kötüye giden OK bozukluklarında kullanılması en son çarelerden biri olarak düşünülmektedir. Çünkü müdahalenin olası sonuçları tam olarak kestirilememekte ve etkileri geriye dönüşsüz olmaktadır. (Moniz’in ameliyat ettiği bir hastasının saldırısına uğrayıp yaralanması sonucu ömrünün sonuna kadar felçli kaldığını hatırlatmakta fayda var.)

14.3.2. Psikoterapiler
Psikoterapi, kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde psikolojik tekniklerin kullanılmasıdır. Psikoterapi süreci üç temel özelliğe sahiptir; Terapist ve hasta/danışan arasında
sözel etkileşim olması; hastanın/danışanın mevcut problemlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabilecek travmatik veya rahatsız edici deneyimlerini gündeme getirebileceği ve üzerinde konuşabileceği destekleyici bir ilişkinin olması; hastanın/danışanın deneyimlerinin belirli
bir yöntem/teknik ile analiz edilmesi ve/veya sorunlar hakkında belirli bir yöntem/teknik çerçevesinde geliştirici/iyileştirici bir sistematik oluşması.
Psikoterapi denilince akla ilk elden bir terapist ve bir hasta/danışan gelmekle birlikte,
psikoterapiler bireysel ya da grup olarak yapılabilmektedirler. İster bireysel ister grup terapisi
olsun, her psikoterapide daha önce sözü edilen bir yaklaşımlardan biri veya birkaçı kullanılmakta ve süreç sistematik olarak ele alarak düzenlenmektedir. Psikoterapi, bu konuda uzmanlık
eğitimi almış bulunan klinik psikologlar tarafından veya psikolojik danışma, psikiyatri gibi yakın dallarda derece aldıktan sonra psikoterapi alanında eğitim görmüş kişiler tarafından yapılabilir.
Psikoterapi sürecini herhangi bir görüşme/danışma ya da bir yakınına derdini anlatma
sürecinden ayıran temel özellik, terapistin sürece belirli bir terapi sürecine dayalı olarak sistematik ve bütünsel olarak yaklaşmasıdır. Aynı zamanda terapist, danışanın, tepkilerine, anlattıklarına eşlik eden duygulara, soruların nasıl cevapladığına ya da cevaplanmadığına dikkat ederek
bunları izler.
Hangi tür terapi tekniği kullanılırsa kullanılsın terapist ile yardım arayan birey arasında
karşılıklı olumlu bir ilişki, bir terapötik ittifak kurulmalıdır. Terapötik ittifak, birey ile terapistin
süreci ileriye götürecek “iyilik hâlini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliğidir.
Çok çeşitli psikoterapi türleri vardır, yenileri ortaya atılmakta, araştırmalar yoluyla etkililikleri sınanarak kullanımları yaygınlaşmaktadır. Her terapi tekniği aslında insan, davranışları ve normal dışı davranışların gelişimine ilişkin kabulleri içeren bir teorik zemin üzerine inşa
edilmiştir. Biz burada temel yaklaşımlara dayalı temel türleri kısaca gözden geçireceğiz.
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14.3.2.1. Psikanaliz
Psikanaliz, S. Freud tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yaklaşımıdır. Kaygı ve diğer
sorunların çocukluk döneminde yaşanan içsel çatışmaların belirtileri olduğu inancı üzerine temellenir. Çocukluk döneminde bastırılan dürtüler ve yaşanan çatışmalar, yetişkinlik döneminde
bilinç altındadır ve çeşitli psikolojik bozukluklar olarak ortaya çıkabilir. Psikanalitik süreç, bu
gizlenmiş duyguların bilince çıkartılarak farkına varılmasını ve böylece bireyin bunları ele almasını sağlama amacını güder.
Klasik psikanalizde, hastadan mümkün olduğunca sansür koymaksızın düşüncelerini,
duygularını, hayallerini, arzularını anlatması istenir. Bu süreç serbest çağrışım olarak adlandırılır. Serbest çağrışım, bilinçaltına girmenin bir yoludur. Genellikle hasta bir koltukta uzanmışken analist sessizce yanında oturur çünkü analistin sessizliği, hastanın bilin çaltı dürtüleri ve
duygularını üzerine yansıtabileceği boş bir aynadır. Serbest çağrışımların rastgele olmadığı, ne
kadar alakasız gözükse bile birbiriyle bağlı olan yaşantılar olduğu kabul edilir. Bu bakımdan
terapist bunların izini sürerek bilinç altındaki temalara ulaşabilir. Serbest çağrışım esnasında
hasta belirli bazı olay/duygu vb. anlatırken tepki ya da isteksizlik gösterebilir. Bu dirençtir.
Terapist, direncin, bilinç ile bilinçaltı arasındaki bariyer olduğunu düşünür. Bu yüzden direncin
aşılması, hastanın bastırılmış dürtülerinin açığa çıkması bakımından önemlidir. Psikanaliz süreci yoğundur ve yavaş ilerler. Bu süreç boyunca hasta terapiste karşı çeşitli duygusal tepkiler
geliştirir. Mesela hasta kendini geçmişte yaşanmış bir çatışmanın kahramanı gibi görebilir. Bu
duygusal tepki aktarımdır. Aktarım, süreç boyunca değişebilir; olumlu veya olumsuz aktarımlar
görülebilir. Analistin aktarımla başa çıkmayı nasıl düzenlediği terapinin en önemli kısımlarından biridir. Terapist, hastaya, aktardığı bu duyguların daha önceki yaşantıları ve duygularıyla
bağını göstererek kaynaklarını anlamasını sağlamalıdır.
Psikanaliz uzun sürer ve yoğun bir süreç izlenmesi önerilmekedir. Bu yüzden acil sorunlara acil çözümler üretme gibi amaçlara hizmet etmez.

14.3.2.2. Davranışçı Terapiler
Davranışçı terapiler, mevcut olduğu varsayılan içsel süreçler üzerine odaklanmak yerine, dışarıdan gözlemlenebilir davranışlar üzerinde çalışırlar. Onlara göre davranış bozuklukları, bilinç dışı güçler sonucunda değil de yanlış öğrenmeler sonucunda oluşmakta ve bireyin
ilgili durumda daha uygun ve geçerli tepkiler üretmesini sağlayarak çözümlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, davranışçı terapiler, normal ya da normal dışı, bütün davranışların öğrenilmiş
olduğu ana fikrinden hareket ederler; örneğin hastalık hastaları, hastalıklarından söz ederek ilgi
çekmeyi öğrenmiştir; paranoidler kuşkucu olmayı öğrenmiştir... Terapistin görevi, hastaya
yeni, etkili ve doyurucu davranışları öğretmektir.
Klasik koşullanma ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş sistematik duyarsızlaştırma, en
eski ve yaygın kullanımı olan tekniklerden biridir. Yöntemin özü, kaygıya neden olan uyarıcı
ile yeni bir tepkinin (gevşeme) dereceli olarak bağlantılandırılarak öğrenilmesine dayanır. Sistematik duyarsızlaştırma, korkular ve fobilerde son derece etkili olan ve nispeten kısa sürede
düzelme sağlanabilen bir yöntemdir. Taşırma tekniği ise hastanın tehdit edici bulduğu uyarana
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karşı yavaş yavaş ve sistematik bir şekilde maruz bırakılması sonucu tepkisinin sönmesinin
sağlanmasıdır. Fobilerde, kaygı bozukluklarında, OKB’lerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Edimsel koşullanma ilkelerine dayalı olarak belirlenmiş yeni davranışların yapılması
durumunda pekiştirmelerin kullanılması ana noktasından hareketle davranış anlaşmaları, simgesel ödül biriktirme gibi teknikler kullanılmaktadır. Küçük çocuklarda altını ıslatma, sigarayı
bırakma, bazı davranış sorunları gibi durumlarda etkin olarak yararlanılmaktadır.
Sosyal öğrenme ve model alma ilkelerinden yararlanılarak düzenlenen terapi süreçlerinde, kişiye güçlük çektiği alanda farklı ve uygun davranan modeller izletilmekte ve bu davranışların tekrar edilmesi sağlanmaktadır. Özellikle belirli özel bir becerinin icrası gerekiyorsa
etkili olabilmektedir. Örneğin zihinsel özürlü bireylere belirli bazı davranış kalıplarının öğretilmesinde yararlı olmaktadır.

14.3.2.3. Bilişsel Terapiler
Bilişsel terapiler, bir hastanın önemli hayat tecrübeleriyle ilgili düşünce tarzlarını ya da
bakış açılarını değiştirerek sorunlarını yeni bir bakış açısıyla ele almalarını sağlar. Bu yeni düşünceler onların gelecekte daha uyumlu davranışlar göstermelerine yol açacaktır. Kişilerin
dünya hakkındaki düşünceleri değiştirilebilir ve bu değişiklikler davranışlar üzerinde olumlu
etkiler yaratır.
Bilişsel terapi yaklaşımına göre hastalar, kendileri ve dünya hakkında yanlış kavramlaştırmalara sahiptirler ve bu yanlış düşünceler/kanılar psikolojik sorunlara neden olmaktadır.
Örneğin, her zaman/her işte mükemmel olmalıyım; çevremdekiler tarafından sevilmeliyim gibi
kanılar akılcı olmadıkları için gerçek yaşam içinde insanların sağlıklı varoluşlarını desteklemez. Terapistin görevi, bu tür düşünce hatalarını tanımlamak ve onların düzelmesini sağlamaktır. Yeni düşüncelerin öğrenilmesine odaklanılması davranışçı terapilerle benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan bilişsel terapiler içinde aynı zamanda bilişsel-davranışçı terapiler ismiyle
bir yaklaşım da ortaya çıkmıştır.
Strese karşı güçlendirme terapisi; mantıksal-duygusal terapi gibi çeşitli yaklaşımlar pek
çok rahatsızlıkta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda Beck tarafından geliştirilen
ve depresyonlarda son derece etkili sonuçlar veren bilişsel terapiden de söz edilmelidir. Bilişsel
terapiler, hastaya sorunlarıyla yüzleşmeyi sağlayan daha gerçekçi ve esnek düşünce becerileri
kazandırmayı hedeflerler.

14.3.2.4. Grup Terapileri
Grup terapileri, birden fazla danışanın düzenli olarak bir araya gelerek bir terapist liderliğinde etkileşimde bulundukları; davranış ve duygularını birbirlerine aktararak iç görü kazandıkları bir terapi türüdür. Grup terapilerinde ana unsur grupta güvene dayalı bir anlayışın ve
terapötik ittifakın oluşması ve korunmasıdır. Bu durum, ileri aşamalarda grubun iç ilişkileri
önemli olsa bile özellikle grup dinamiğinin oluşum sürecinde terapistin etkin olmasını gerekli
kılar.
248

Grup terapileri hastaların gerçek sorunlarının daha kolayca ortaya çıkmasını sağlayabildiği gibi bireysel terapiye oranla daha kısa süren bir süreç içinde tamamlanabilir. İyi bir grup
sosyal destek sağlar ve onu dünyada duygusal sorunlar yaşayan tek insanın kendisi olmadığına
ilişkin bir kavrayış yaşatır. Grup süreçleri içinde insanlar başkalarını gözleyerek olumlu/olumsuz duygu ve düşünceleri için yeni ifade yolları ya da baş etme çareleri edinebilirler; kendi
davranış ve ifadelerinin sonuçlarını fark ederek onlarla yüzleşebilirler.
Birkaç tür grup terapisi vardır: Bazı gruplar daha önce değinilen temel yaklaşımlardan
herhangi birinin anlayışını takip ederek süreci düzenler. Bazıları ise aynı zamanda sorun odaklı
tasarlanır; sigarayı bırakma, yeme bozuklukları grupları gibi. Bazı gruplar ise belirli bir özelliği
olan kişiler için geçerlidir; evlilik-çift terapileri ya da aile terapileri gibi. Aynı zamanda belirli
bir özelliği olan gruplar için destek grupları da yapılabilir; şizofrenler için sosyal beceri
geliştirme grupları; madde bağımlıları için temiz kalma grupları gibi. Ayrıca psikodrama gibi
söz (konuşma) yerine eylem ve oyunu kullanan grup terapi türleri de bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat, bütün hastalıkların doğaüstü nedenlerden değil
doğal nedenlerden kaynaklandığı ve dolayısıyla akıl hastalıklarının da bedensel kökenli hastalıklar gibi ele alınması gerektiği fikrini ortaya atmıştır. Batılı kaynaklara göre, MS 2. yüzyılda
Galen’den sonra karanlık çağlar başlamaktadır. 13. yüzyıldan itibaren akıl hastalıklarının
bütünüyle şeytanın marifeti olduğu fikri yaygınlaşmış; hasta birey Tanrı’yı inkâr eden ve şeytanla işbirliği yaparak O’na karşı gelen kimse olarak ele alınmaya başlanmıştır. Pek çok hasta
insan, cadı/büyücü oldukları iddia edilerek zulüm görmüş, çoğuna işkence edilmiş ve öldürülmüştür. 15 ve 16. yüzyıllarda dinî anlayışın değişmesi, akıl hastalığı ile şeytanın doğrudan
bağını ortadan kaldırsa bile akıl hastalarının (ve aynı zamanda dilencilerin) tımarhanelere kapatılması uygulamaları yaygınlaşmıştır. Fransız Devrimi’nden sonra P. Pinel (1745-1826),
Paris’te La Bicetre adıyla bilinen bir hastanede, bu alanda devrimci işlere imza atarak hastaların
zindanlardan koğuşlara taşınması, zincirlerden çıkartılması gibi uygulamalar başlatmıştır. Kutadgu Bilig’de (1070) de iki tip tedavi olduğundan söz edilmektedir. Otacılar, rahatsızlıkları
ilaç benzeri maddelerle tedavi ederken efsuncular hastalıkların cinlerden geldiğini kabul ederek
telkin vb. yöntemler ile tedavi etmektedir. 11. yüzyılda, İbni Sina’nın tıp anlayışını kabul eden
Selçuklular, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde darüşşifalar inşa etmişlerdir. 1485 yılında
Edirne’de akıl/ruh hastalıklarının müzikle tedavi etmek üzere bir hastane kurulmuştur. Ancak
aynı zamanda kafa hastalıklarının tedavisinde telkin, dua, korkutma gibi yöntemler kullanan
tekkeler de bulunmaktadır. Normal dışı davranışların çalışılması tarihsel olarak tıp üzerinden
olmuştur. Bu yüzden anormal davranış alanında tıp terminolojisi kullanılması oldukça yaygın
ve yerleşiktir. Birçok klinisyen akıl/ruh hastalıklarını anlamak ve açıklamak için fiziksel veya
organik hastalık modellerinden yararlanmışlar ya da bir temel olarak kullanmışlardır. Psikolojik
yaklaşımlar, psikopatolojinin gelişme aşamasında psikolojik ve sosyal faktörlerin nedensel rollerine odaklanır. Psikoanaltik veya psikodinamik yaklaşım, biyolojik yaklaşımda olduğu gibi
psikopatolojinin nedenlerinin bireyin kendisinde/içinde olduğu varsayımına dayalıdır. Bu yaklaşıma göre psikopatolojinin kaynağı bilinçdışı çatışma ve düşüncelerde yatmaktadır. Davranışçı ya da öğrenmeye dayalı yaklaşım, normal dışı davranışların normal davranışların kazanılmasında olduğu gibi öğrenme ve pekiştirmeler yoluyla edinildiğini kabul eder. Bilişsel
yaklaşım, psikolojik problemlerin bir gerçeğin kavranmasında ortaya çıkan çarpıtmalar, hatalı
akıl yürütmelerden veya problem çözme yetersizliklerinden kaynaklandığını kabul etmektedir.
Yatkınlık-stres yaklaşımı, biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenleri birbirine bağlayarak tek
bir bakış açısının sınırlılıklarını ortadan kaldırır. Bu yaklaşıma göre önemli olan, kalıtım gibi
biyolojik yatkınlıklarla çevresel ya da yaşamsal rahatsızlıkların etkileşimi meselesidir. En
yaygın olarak kullanılan biyolojik tedaviler, ilaç tedavisi, elektrokonvulsif tedavisi ve psikocerrahiyi içermektedir. Psikoterapi, kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde psikolojik
tekniklerin kullanılmasıdır. Davranışçı terapiler, mevcut olduğu varsayılan içsel süreçler
üzerine odaklanmak yerine, dışarıdan gözlemlenebilir davranışlar üzerinde çalışırlar. Bilişsel
terapiler, bir hastanın önemli hayat tecrübeleriyle ilgili düşünce tarzlarını ya da bakış açılarını
değiştirerek sorunlarını yeni bir bakış açısıyla ele almalarını sağlar. Grup terapileri, birden fazla
danışanın düzenli olarak bir araya gelerek bir terapist liderliğinde etkileşimde bulundukları;
davranış ve duygularını birbirlerine aktararak iç görü kazandıkları bir terapi türüdür.
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Çalışma Soruları
1-

Hipokrat akıl hastalıklarını nasıl tanımlamıştır?

2-

Ortaçağ’da İslam dinini akıl hastalıklarına nasıl bir getirmiştir? Açıklayınız.

3-

Akıl hastalıkları ve tıp arasındaki ilişkiyi tartışınız.

4-

Psikoanalitik yaklaşım ile tıbbın akıl hastalıklarına yaklaşımlarını karşılaştırınız.

5Akıl hastalıklarının oluşması ve tedavisinde çevresel şartların önemini davranışçı
yaklaşım çerçevesinde tartışınız.
6-

Biyolojik tedavilerin neden tercih edilebileceğini kısaca açıklayınız.

7-

Psikoterapiyi herhangi bir sohbetten ayıran temel özellikleri nelerdir?

8-

Bilişsel ve davranışçı terapilerin benzer yönlerini açıklayınız.
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