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III.ÜNÝTE 

ÖÐRENME, DÜÞÜNME, BELLEK

1. Öðrenme

2. Bellek ve Süreçleri

3. Düþünme, Problem Çözme, Dil

4. Bilincin Deðiþik Biçimleri



III.ÜNÝTE : ÖÐRENME, DÜÞÜNME, BELLEK

1. ÖÐRENME

a) Öðrenmenin tanýmý

Öðrenme insan yaþamýnda büyük bir yer tutar. Psikolojinin de önemli bir
konusudur. Ýnsan davranýþlarýnýn oldukça büyük kýsmý öðrenilmiþ davranýþlardýr.
Öðrenilmemiþ davranýþlar refleksler, içdürtüler, içgüdülerdir.

Refleksler, dýþtan veya içten alýnan
bir uyarmaya kaþý vücudun yaptýðý uyum
hareketidir. Genzimize birþey kaçtýðýnda
hapþýrmamýz, elimizi gözümüze yak-
laþtýrdýðýmýzda gözümüzü kapamamýz
refleks davranýþýna örnek gösterilir. Açlýk,
susuzluk, cinsellik, annelik gibi içdürtüler
de organizmayý harekete geçirir. Bu
davranýþlarýn bazýlarý, öðrenme ile ilgili
olsa da çoðu doðuþtan kazanýlmýþtýr.   

Öðrenilmiþ davranýþlar (ki insan yaþamýnda büyük bir yer tutar) doðuþtan
sonra yaþantýlarla elde edilmiþ davranýþlardýr. Zeka ve irade (istenç) ile iliþkisi
vardýr. Belli bir dili konuþmak, belli yemek yeme alýþkanlýklarý kazanmak, düþünce-
ler karþýsýnda farklý tutum ve tavýrlar göstermek, bir matematik problemi çözmek
türünden davranýþlar öðrenilmiþ davranýþlardýr.

* Öðrenme, karmaþýk bir süreçtir. Bir yanýyla nörofizyolojik, diðer bir yanýyla
da psikolojiktir

* Öðrenme, nörofizyolojik bir olgudur. Öðrenme ile beyinde kimyasal ve elek-
triksel birtakým deðiþiklikler olur. Sinir sisteminde de yeni baðlar kurulur.

* Öðrenme, psikolojik bir olgudur. Ýnsan bir þeyi öðrendiðinde, o konu ile ilgili
tüm gerçekleri anlamaya, daha önceki algýlarý ile birleþtirip yorumlamaya çalýþýr. O,
yeni durumlarla karþýlaþtýðýnda ihtiyaçlarýný gidermek, doyuma ulaþmak,

Hazýrlýk Sorularý

1. Öðrenme, sizce nasýl gerçekleþiyorþ Bunu, daha önceki bil-
gilerinize dayanarak açýklamaya çalýþýnýz.                                        

2. Ýnsaný, diðer canlýlardan ayýran en önemli özellik niçin
"düþünme" dirþ

3. Ýnsan için belleðin önemi nereden kaynaklanmaktadýrþ 

Ýçgüdü : (instinct, sevkitabý).
Herhangi bir canlý türünün öðrenme
gerekmeden yaptýðý, uyuma ve sürek-
li olarak davranma eðilimi. Örneðin,
örümceðin  aðýný örmesi türe özgüdür.
Otomatiktir, geliþme olmaz.

35



36

uyum saðlamak için davranýþlarýný yeniden gözden geçirerek örgütler (anlama,
yorumlama, algý, uyum gibi psikolojinin temel olgularý öðrenme sürecinde etkin
olur). Örneðin, oyun kurallarýný bilmeyen, her isteðini aðlayarak yaptýrmaya alýþýk bir
çocuk arkadaþlarý ile oynamak isteyebilir. Oyunda da isteklerini aðlayarak dile
getirirse, oyun arkadaþlarý onu oyun dýþý býrakýrlar. Bu durum birkaç kez gerçek-
leþirse çocuk aðlamanýn iþe yaramadýðýný anlar. Davranýþlarýný gözden geçirir.
Aðlamayý býrakýr. Oyun kurallarýna uyar, yaný öðrenir.

Sonuç olarak öðrenme, tekrar ya da yaþantý sonucu davranýþta meydana
gelen devamlý bir deðiþikliktir biçiminde tanýmlanabilir. Bu tanýmda üç öðe öðrenme
açýsýndan önemlidir:

1. Öðrenme, davranýþta bir deðiþikliktir. Bu deðiþiklikler iyi yönde olabileceði
gibi kötü yönde de olabilir.

2. Öðrenmede söz konusu olan davranýþ deðiþikliði, tekrar ya da yaþantý
sonucu meydana gelmiþtir. Büyüme, olgunlaþma, hastalanma sonucu ortaya çýkan
davranýþ deðiþiklikleri öðrenme olarak kabul edilmezler.

3. Davranýþýn öðrenilmiþ olduðunu söyleyebilmek için sürekliliðinin olmasý
gerekir. Oldukça uzun süre devam etmelidir.

Yukarýda sayýlan üç özellik öðrenilmiþ davranýþý içgüdü, içdürtü, yorgunluk,
fizyolojik uyum gibi nedenlerden kaynaklanan davranýþlardan ayýrýr.

Öðrenmenin olmasý güdülerin olmasý-
na, genel uyarýlmýþlýk durumuna, türe özgü
hazýr olmaya, olgunlaþmaya baðlýdýr.

* Öðrenmede zihin ve tüm canlýlýk fonksiyonlarý uyarýlmýþ olmalýdýr. Her ne
kadar uykuda da öðrenme olduðu ileri sürülmüþse de bu öðrenme miktarý çok yeter-
sizdir. Öðrenmenin verimli olmasý, organizmanýn tamamen uyanýk olmasýna
baðlýdýr. Ancak genel uyarýlmýþlýk hali çok fazla olursa öðrenmede düþüþ gözlenir.
Aþýrý heyecan, kaygýlar öðrenmeyi engelleyebilir.

* Öðrenmenin olmasý güdülerin olmasýna baðlýdýr. Önemli güdülerden biri
merakdýr. Merak bizi öðrenmeye sevk eder. Ayrýca organizmanýn uyumunu bozan
ihtiyaçlarý giderme, bozulan uyumu yeniden saðlama çabalarý da öðrenmeye iter.
Güdüler ne kadar güçlü ise öðrenme de o denli güçlü olur.

* Öðrenmenin baþarýlý olmasý, zihni ve bedensel olgunluk düzeyinin yeterli
olmasýna baðlýdýr. Örneðin, altý aylýk bir bebeðe bisiklete binmeyi öðretemeyiz.
Çünkü, yeterli bedensel geliþme düzeyinde deðildir. Yine (normal durumda) yedi
yaþýnda bir çocuða cebir problemini çözmeyi öðretmeyi baþaramayýz.

* Öðrenme türe özgü hazýr olma durumuna baðlýdýr. Karbondan elektrik teli
yapamýyacaðýmýz gibi atlara da konuþmayý öðretemeyiz. Her türün öðrenme 
kapasitesi farklýdýr. Öðrenme buna uygun olarak gerçekleþir.

Organizmanýn uyanýk ve tetikte
olmasýna genel uyarýlmýþ hali
denir.



37

b) Öðrenme türleri ve süreçleri

Farklý öðrenme durumlarý vardýr. Her öðrenme durumunun, öðrenmeyi mey-
dana getiriþ tarzý, tarihçesi ve teorileri deðiþiktir. Bu öðrenme türleri, klasik koþul-
lanma edimsel koþullanma, model alarak öðrenme, biliþsel öðrenmedir.

1. KIâsik koþullanma yoluyla öðrenme (birleþtirerek, bað kurarak 
öðrenme)

Refleks davranýþlarýmýzýn bazýlarý çok karmaþýktýr. Limon gördüðümüzde
hatta adýný iþittiðimizde aðzýmýz sulanýr. Yolda giderken keskin bir fren sesi bizi
korkutur ve irkiliriz. Karnýmýz aç olmasa bile, çok sevdiðimiz bir yemeðin kokusu
acýkma duygumuzu uyandýrýr. Midemiz çalýþmaya baþlar. Bu davranýþlar basit
refleksler gibi görünse de öðrenme ile iliþkilidir.

Bu örneklerde fren sesi tehlikenin, limon
sözü, yemek kokusu beslenmenin sembolü
olarak uyarýcý durumuna geçer. Yani bu sem-
bollere karþý biz koþullanmýþýzdýr. Bu, ilkel  bir
öðrenme þeklidir. Uyarýcý durumundaki sem-
boller beklenmedik bir anda karþýmýza çýktýðýn-
da, çaðrýþým yoluyla içdürtü ihtiyaçlarýmýz
ortaya çýkarak etkinlik kazanýr. Bilinç haline
gelen duygunun etkisiyle refleks tepkileri  olur.
Böyle  bir  uyarýcýnýn (koþullayanýn) etkisiyle
tepkiler oluþur. Koþullu bir uyarýcýnýn etkisiyle
refleksin ve tepkilerin ortaya çýkmasýna koþul-
lu refleks denir. Koþullu reflekste uyaran bel-
lenmiþ yani öðrenilmiþ bir semboldür.
Koþulsuz refleksde ise uyaran sembol deðil
gerçek uyancýdýr. Ýlk örneklerimize dönersek,
limonu aðzýmýza alýrsak, yemeði yersek, oto-
mobil bize çarparsa koþulsuz uyaran yani doðal uyaran söz konusu olurdu.

Koþullanmada asýl neden, duygu ve davranýþlarý belli bir sembol ile uyar-
maya alýþmýþ olmaktýr.

Klâsik koþullanma adý, deneysel olarak incelenen ilk koþullanma türü
olduðu için kullanýlmaktadýr. Deneyi yaparak bir kuram (teori) geliþtiren Rus
Fizyologu Ývan P. Pavlov’dur. Pavlov'un köpek üzerinde yaptýðý deney klâsik-
leþmiþtir. Kanýtlayýcý örnek olarak hep kullanýlmýþtýr.

Pavlov'un köpek üzerinde yaptýðý deney, salya koþullanmasý ile ilgilidir.
Salya, yiyeceðin sindirilmesinde önemlidir. Normal koþullarda, salyanýn yiyeceðin
aðýza konulduktan sonra salgýlanmasýdýr. Oysa, Pavlov deneyden önce köpekleri
gözlediðinde, salya salgýlanmasýnýn yiyecek aðza konmadan olduðunu görmüþtür.
Burada ters bir þey vardýr. Ýþini güçleþtiren bir tür öðrenmenin olduðunu farkeden
Pavlov, bu olayý sistematik olarak inceler.

*Koþulsuz uyaran: Belirli bir
öðrenme ya da koþullandýrma de-
neyimin baþýnda, belirli bir tepkiyi
doðal olarak harekete geçiren
uyaran. 

*Koþullu uyaran: Ýliþkisiz bir
uyarýnýn koþulsuz uyaranla birlikte
canlýya yeterince uygulanmasýnýn
sonucu olarak, koþulsuz uyarýnýnk-
ine benzer nitelikler edinen iliþkisiz
uyaran.

*Koþulsuz tepki (refleks):
Herhangi bir koþullandýrmanýn
baþýnda belirli bir uyaranla saðlanan
doðal tepki.
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Klâsik koþullanma yoluyla Öðrenme deneyi.

Pavlov, köpek yavrularý üzerinde incelemeler yapar. Onlarý sütle besler. Sütle
beslenen hayvanlara eti gösterdiðinde salya salgýlanmadýðýný görür. Sonra eti,
köpeklerin dilleri üzerine koyar. Bu kez salya salgýlanýr. Bunu birkaç kez yineler.
Sonunda ayný köpeklere eti uzaktan gösterdiðinde salya salgýlanýr. Halbuki daha
önce salya salgýlanmamýþtýr. Köpeðin eti gördüðünde salya salgýlamasýnda da
neyin etkili olduðunu araþtýrýr. Laboratuarda deney yapar. Köpeði özel düzenekli
odaya koyar. O, köpekte salya salgýlanmasýný ölçebilmek için bir ameliyat tekniði ve
bir aygýt geliþtirmiþtir. Ameliyat, salgýnýn aðýzdan dýþarýya akmasýný saðlamaktadýr.
Aðýzdan gelen salgý damlalarý önce bir kapta toplanmakta, sonra tüpten aþaðý
akmaktadýr. Akan salya tüpteki havayý iter. Hava da termometreye benzeyen bir
aracýn içindeki renkli sývýyý iter Böylece, Pavlov her salgýlamadaki salya miktarýný
ölçebilmektedir. Hayvana et vermeden önce zil çalar. Köpekte salgý tepkisi olmaz.
Sonra zil ile birlikte et verir. 25-30 denemeden sonra köpeðin sadece zil sesi ile
salya salgýladýðýný görür.

* Bu deneyde et, koþulsuz uyarýcýdýr. Zil ise nötr uyarýcýdýr yani önce tepki
uyandýrmaz. Koþullanmadan sonra ise zil sesi koþullu uyarýcý halinde gelir. Zil sesi
ile salya salgýlanmasý koþullu tepkidir.

a. Bað kurma

Koþullu tepkide nötr uyarýcý ile koþulsuz uyarýcý arasýnda bað kurulur. Bu bað
koþullu tepkiye yol açar. Örnekte köpek, et ile zil sesi arasýnda bað kurmuþtur.

b. Klasik koþullanmanýn uygulamalarý

Hayvanlarý eðitme geniþ ölçüde klâsik koþullanmaya yani koþullu tepkiye
(reflekslerin uygulanmasýna) baðlýdýr. Sirklerdeki gösteri hayvanlarýna yaptýrýlan
çeþitli hareketler bu yolla olur. Her hareketten sonra bir ödül verilerek koþullanma
saðlanýr.

Ýnsan yaþamýnda belli davranýþlarýn ve bilgilerin uzun zaman tekrar edilmesi
ile kendiliðinden koþullanmalar oluþur. Yemek kokusunun açlýk hissini uyarmasý,
dýþardan eve girildiðinde ellerin yýkanmasý bu türden koþullanmalar sonucudur. 
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Sýk sýk tekrarlanan reklamlarda insanlarý koþullandýrýr. Seçim öncesi partilerin
yaptýðý propagandalar da koþullanmaya yol açar.

Korkular çoðu kez koþullanma sonucu onaya çýkar. Normalde bir çocuk fare-
den korkmaz. Fare ile beraberken þiddetli bir gürültü yapýlýrsa irkilir. þiddetli gürültü
doðal korku nedenidir. Sonra ayný çocuk fareden korkmaya baþlar. Bazý korkularýn
oluþmasýnda bir kez yaþanmasý bile yeterli olur. Boðulma tehlikesi atlatan biri
yüzmekten korkabilir. Büyük bir otomobil kazasý geçiren sürücü, araba kullanmak-
tan korkar.

Tutumlarýmýz da koþullanabilir. Belli bir yazlýk dinlence yerinde iyi vakit geçir-
miþsek, o yeri iyi olarak görürüz. Bir hastanedeki hemþire bize iyi davranmýþsa o
hastane hakkýnda olumlu þeyler düþünürüz.

c. Koþullanmanýn sönmesi
Pavlov'un deneyini ele alalým: Köpeðe et vermeden yalnýzca zil sesi ile salya

refleksi deneyini birçok kez tekrarlar. Zil sesinden sonra etin gelmediðini görünce
köpek, salya salgýlamamaya baþlar. Koþullu tepki kaybolur. Buna koþullanmanýn
sönmesi diyoruz.

d. Koþullanmanýn canlanmasý
Koþullanmanýn sönmesinden sonra, tekrar köpeðe zil sesi ile birlikte et ve-

rirsek zil sesine karþý yeniden koþullanma olur. Buna da canlanma diyoruz. 
e. Koþullanmanýn genellemesi
Yalnýzca koþullu uyarýcýya deðil, ona benzer tüm baþka uyarýcýlara karþý ayný

tepkiyi göstermeye koþullama genellemesi denir. Örneðin, beyaz tavþandan korkan
çocuðun tüm beyaz hayvanlardan, hatta eþyadan korkar hale gelmesi bir
genellemedir. "Sütten aðzý yananýn yoðurdu üflemesi" deyiminde olduðu gibi. Bu
olayda, önce koþulsuz uyarýcý ile hiç eþleþtirilmemiþ olduklarý halde koþullu
uyarýcýya benzeyen uyarýcýlara da koþullu davraným gösterme söz konusudur.

2. Edimsel (araçlý) koþullanma
Edimsel koþullama, ödüle götüren veya cezadan kurtaran bir koþullanma

türüdür. Belirli bir durumla karþýlaþan canlý çeþitli davranýmlar ortaya koyar. Etrafta
dolaþýr, koklar, nesnelere bakar ... vb. Fakat klasik koþullanmada olduðu gibi belirli
bir uyandýrýlmýþ davranýþ göstermez. Sonunda yaptýðý davranýmlardan biri ödül alýr.

Ya da cezadan kurtulmasýný saðlar. Bu koþul-
lanma türünde uyarýcý ve davraným klâsik
koþullanmadan daha karmaþýktýr.

Organizma, daha önce ihtiyacýný
karþýlayan, bir tepki yaratan uyancýya karþý
belli bir tepkiyi yaparak doyuma ulaþmaya ya
da tepki göstermekten kaçýnmaya çalýþýr. Bu
koþullanma türüne operant veya aktif
koþullanma da denir. Canlý bu koþullu
davraným türünde aktif olmak zorundadýr.

Skinner deney kutusu.
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* Bu tür koþullanmanýn temelinde, organizmanýn hoþuna giden, haz veren
durumlara yöneliþi, hoþlanýlmayan durumlardan kaçýþ eðilimi yatar.

a. Pekiþtireç

Edimsel koþullanmada, ödül veya doyuma ulaþtýrýcý koþullar terimi yerine
pekiþtireç terimi kullanýlýr. Pekiþtireçlor ödülden daha geniþ bir anlama sahiptir.
Pekiþtireçter, belli davranýþlarý izleyen organizmada bir güdüye doyum saðlayan
durumlardýr. Koþullanmanýn saðlanmasý için edimin pekiþtirilmesi gerekir.

Olumlu pekiþtireç : Kendiliðinden yapýlan edim ödüllendirilir. Örneðin, hay-
van belli davranýþlarý yaptýðýnda beslenir.

Olumsuz pekiþtireç : Belli bir edimin sonucunda organizma kendine sýkýntý
veren durumdan kurtulursa o edim tekrarlanýr. Daha doðrusu böyle durumlarda bu
edimin tekrarlanmasý olasýlýðý artar. Skinner'in örneðindeki fare, kafesten kurtulmak
için yaptýðý davranýþlar arasýnda rastlantýyla kafesi açacak mandala dokunursa
kafes açýlýr. Fare dýþarýya çýkar. Ayný fare bir kez daha kafese býrakýlýrsa mandala
dokunma davranýmý gösterme eðilimi artar. Olumsuz pekiþtireç ceza ile ayný anlam-
da deðildir. Cezada, organizma istenmeyen davranýþý yaptýðýnda, kasýtlý olarak
rahatsýz edici durumla karþýlaþtýrýlýr.

Günlük yaþamda edimsel koþullanma örneklerini sýkça görürüz. Masum bir
tavýr takýndýðýmýzda isteðimizi ailemize kabul ettirdiðimizi görürsek, bu davranýþý
tekrarlarýz. Saçýmýz ýslak, sokaða çýktýðýmýzda nezle olmuþsak bu davranýþý tekrar-
lamayýz.

3. Klâsik ve edimsel koþullanmanýn karþýlaþtýrýlmasý

Uyarýcý türü, öðrenilen davranýmýn türü ve bu davranýmýn pekiþtirmeyle ilgisi
açýsýndan iki koþullanma birbirinden ayrýlýr:

* Klâsik koþullanmada, uyarýcý, zil sesinde olduðu gibi belirgin deðildir.

* Klâsik koþullanmada, organizma belli bir davranýmda bulunmak zorunda
deðildir. Örnekte et, köpek salya salgýlasa da salgýlamasa da verilir. Oysa, edimsel
koþullanmada organizma doyuma ulaþmak için belli bir davranýþý göstermek zorun-
dadýr. Ya da belli davranýþlarý yapmaktan kaçýnmak durumundadýr.

4. Model alarak öðrenme (gözleyerek öðrenme)
Ýnsanlar doðal ve toplumsal çevrelerine uymak zorundadýr. Özellikle toplum-

sal çevrelerine uyarken toplumsal kurallar, deðerler önem taþýr. Ýnsanýn toplumsal
davranýþlara uyumunda taklit etmenin önemli rolü vardýr. Çocuklar daha Çok
çevresindeki baþka insanlarý, büyükleri taklit ederek öðrenirler. Taklit ederken
baþkalarýný kendilerine model olarak alýrlar. Ýnsan davranýþlarýnýn, kiþiliðinin çekil-
lenmesinde çevreyi gözleme etkili olur. Çoðu zaman bu davranýþlar farkýnda
olmadan yapýlýr. Örneðin, annemiz gibi yemek piþiririz, öðretmenimiz gibi ders
anlatýrýrýz, beðendiðimiz bir sanatçý gibi konuþuruz.

Birçok davranýþlar toplumun genel yapýsýný yansýtýr. Hatta en doðal gibi görü-
nenleri bile, böyledir. Yürüyüþümüzden, öfkemizi belirtmeye, yemek yiyiþimizden,
ders çalýþma biçimimize kadar.
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Gözleyerek öðrenmede, örnek (model) alýnan kiþilerin davranýþlarý önem
taþýr. Eðitim açýsýndan bu nokta çok önemlidir. Model bildiðimiz kiþilerin kötü
denilebilecek davranýþlarý ödüllendirilmiþse, biz de öyle davranýrýz. Örneðin,
ticarette isim yapmýþ, çok kazanan birini örnek alabiliriz. O kiþinin yaptýðý, acý-
masýzca olan davranýþlarý cezalandýrýlmýyorsa hatta ödüllendiriliyorsa biz de öyle
oluruz.

5. Biliþsel öðrenme

Ýnsan öðrenmelerinin çoðunda, biliþsel öðrenme söz konusudur. Bu öðrenme
durumunda yeni bilgiler depolanýr ve eski bilgiler yeni anlamlar ve baðlar kazanýr.
Örneðin, sigara içme alýþkanlýðýndan kurtulma ile ilgili bir yazý okuduðumuzda
durum böyledir. Bu yazýdan öðrendiklerimizin klâsik veya edimsel koþullanma ile bir
iliþkisi yoktur.

Pekiþtirecin görünür biçimde kullanýlmadýðý ve aðýrlýk noktasýnýn bilgi depola-
ma, bilgi iþlemenin oluþturduðu öðrenme durumlarýna, biliþsel öðrenme denir.

Biliþsel Öðrenmeler çoðu kez biliþsel gereksinmeden kaynaklanýr.

Biliþsel gereksinme: Ýnsaný, karþýlaþtýðý nesneleri inceleyip gözden geçir-
meye yönelten ve ilgili bilgileri saðladýðý zaman doygunluk duymasýna yol açan
güdü ya da gereksinmedir.

a. Ýçgörü deneyleri (sezgisel öðrenme)

Aniden problemi kavrama, çözüme ulaþma yoludur, içgörü yolu ile öðrenme
deneylerinde deneðe bir problem sorulur. Bir süre görünürde hiçbir ilerleme
olmadan geçer, sonra birdenbire çözüm gelir. Kavrama yoluyla Öðrenmenin
temelinde, benzer durumlarýn genellenmesi yatar. Problemin parçalarý arasýndaki
iliþkinin ani olarak görülmesinde sezgi (içgörü)nin ve organizmanýn muhakeme
(uslamlama) gücünün rolü büyüktür.

Kavrayýþ yolu ile öðrenmenin þempanzelerde de olduðu gözlenmiþtir.
Wolfgang Köhler, yaptýðý deneyde maymunun deneme yanýlma yoluna baþvur-
madan problemi çözdüðünü, basit anlamda da olsa uslamlama yeteneðine sahip
olduðunu göstermiþtir: Köhler deneyi þöyle gerçekleþtirmiþtir. Aç bir þempanzeyi

kafese kapatýr. Hayvanýn ulaþamýyacaðý
bir yere muz asar. Kafesin içine de iç içe
girebilecek iki çubuk, üst üste konulabile-
cek nitelikte birkaç sandýk býrakýr. þem-
panze aç olduðu için muza ulaþmak ister.
Sandýðýn üzerine çýkar. Çubuklardan biri-
ni alýr. Muza ulaþmaya çalýþýr ama
baþarýlý olamaz. Sonra sandýðýn üzerine
probleme ilgisizmiþ gibi çömelir. Bir süre
böyle kalýr, sonra gider iki çubuðu alýr.
Bunlarla oynamaya baþlar. Çubuklarý
doðru bir hat olacak þekilde tutar. Bu
arada çubuklarýn iç içe girebildiðini farke-Wolfgang Köhler
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Maymunun problemi çörbilmesi için sandýk ve çubuklardan yararlanmasý gerekir.

Canlýlar arasýnda kavrayýþ farký
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der. Ýnce çubuðu kalýn çubuðun içine iter ve derhal kalkýp sandýðýn üzerine çýkar.
Muzu çift çubukla kendine doðru çeker. Bu deneyde, þempanze içinde bulunduðu
durumdaki iliþkileri birdenbire kavramýþtýr. Ýki çubuðun iç içe sokulduðunda muzlarý
düþürebileceðini anlamýþtýr. Þempaze, bu çözümünde geçmiþ yaþantýlarýndan
yararlanmýþtýr (Bu deneyde en önemli nokta, hayvanýn ilgisizmiþ gibi göründüðü
durumdayken birden çubuklara bakmasý, onlarý almasý ve uygun biçimde kullan-
masýdýr. Yani deneme yanýlmalarla uðraþmamasýdýr).

b. Soyut kavramlarýn öðrenilmesi

Ýnsan ve hayvan öðrenmeleri için ayný ilkeler geçerlidir. Yani öðrenme,
güdüyü doyuma ulaþtýran süreçtir. Öðrenme süreçleri (koþullanma ve bunlarla ilgili
terimleri) aynýdýr. Fakat insan öðrenmesi. kelimelerin hem uyarýcý hem de dav-
raným olarak kullanýlmasý nedeniyle daha çok "sözel"dir. þempazelerin bir kaç
kelimeyi öðrenebildiklerine iliþkin bir kaç deney dýþýnda, hayvanlar, herhangi bir
þekilde kelime öðrenemezler. Oysa insanlar, devinimle ilgili öðrenmelerini bile sözel
yolla yapabilirler. Sözgelimi bir makinenin nasýl onarýlacaðýný, nasýl kullanýlacaðýný
açýklayan sözel yönergelerden yararlanabilirler. Sözel öðrenmeler sonunda dil
oluþur (Düþünme, problem çözme dil konusunda ayrýntýlý olarak açýklanacak).

Sözel öðrenme içinde birkaç basamak vardýr. Birincisi kelime olarak söyle-
meyi öðrenmektir. Ýkinci olarak, kelimeler nesnelerin adý olarak kullanýlmaya
baþlanýr. Daha sonra, üçüncü adým olarak da kelimeler, nesnelerin genel özellik-
lerini ifade etmek amacýyla kullanýlýr. Yani kavram aþamasýna gelinmiþtir. Kavram
bir olay, nesne, durum ya da koþula, karakteristik (ayrýtsal) özelliklerini birleþtirerek
kavranabilirlik kazandýran düþünsel bütünlüktür. Kavram bir nesne ya da bir sem-
boldür. Aðaç, kedi, iyilik, güzellik... gibi. Kavramlar tek tek somut nesnelere iþaret
edebiliyorsa ("Bu aðaçtýr", "Bu kedidir.") somuttur. Bir özelliði, bir deðeri dile getiri-
yorsa soyuttur. Erdem, ahlak, iyilik ... gibi.

Kavram öðrenmede, ayýrdetmeyi öðrenme esastýr (Klâsik koþullanma de-
neyinde köpek belli bir türde zil sesine koþullandýrýldýðýnda, yalnýz o tür zil sesine
tepkide bulunur. Farklý zil seslerinde tepki göstermez. Yani iki farklý sesi birbirinden
ayrýr). Bu öðrenmede insanlar kavramý uygun özelliðe sahip tüm nesneler için kul-
lanýrlar. Örneðin "küçük" sözcüðü çocuðun annesi tarafýndan "küçük ev", "küçük
oda", "küçük kutu", "küçük bebek", ... için kullanýlýr. Bu durum çocuðun aklýný
baþlangýçta karýþtýrýr. Birbirinden farklý þeylerin adýnýn "küçük" olmasýný anlayamaz.
Ancak kelime, yeterince çeþitli nesneler için ve yeterli sýklýkta kullanýldýðýnda çocuk,
"küçük" sözcüðünün sadece küçüklük özelliði ile ilgili olduðunu anlar.

c. Motor öðrenme

Motor öðrenmeye psikomotor öðrenme de denir. Motor öðrenmede, orga-
nizma bir þeyin nasýl daha iyi yapýlacaðýný öðrenir. Gündelik hayat motor öðren-
me gerektiren etkinliklerle doludur. Yazý yazmayý öðrenmek, çatal kaþýkla yemek
yemeyi öðrenmek, otomobil kullanmayý öðrenmek, bir müzik aleti çalmayý
öðrenmek, elektrikli ev araçlarýný kutlanmayý öðrenmek gibi öðrenmeler motor
öðrenme türündendir. Bir aleti kullanmayý öðrenmede, hem zihinsel durum hem
de el, kol vb. hareketler önemlidir. Bu nedenle motor öðrenmeye devimsel (hare-
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ki öðrenme de denir. Ýnsanlar, motor öðrenme kapasiteleri bakýmýndan diðer can-
lýlardan çok üstündürler. Çünkü motor becerilerde, çevre, bedensel iç uyarýcýlar ve
yapýlacak iþ arasýnda bir eþgüdüm (coordination) söz konusudur.

6. Öðrenmede biyolojik faktörler 

a. Öðrenme ve olgunlaþma, zeka ve yaþ

Bu konuya daha önce deðinmiþtik. Öðrenme ancak zeka, yaþ ve olgunluk
düzeyinde tam amacýna ulaþýr. Kiþinin öðrenme yeteneði zeka, yaþ ve genel
uyarýlmýþlýk haline baðlýdýr. Zeka ile öðrenme arasýnda pozitif korelasyon vardýr.
Zeka ne kadar yüksekse öðrenme de o kadar hýzlý olur (Zaten zeka tanýmlarýndan
biri öðrenmeye dayandýrýlýr. öðrenme kapasitesi kabiliyeti olarak açýklanýr). Öðren-
me yeteneði yetiþkinlik çaðlarýna kadar artar. Sonra, bir süre deðiþmez. Orta yaþlar-
dan sonra biraz düþüþ gösterir. Bireyin öðrenme yeteneði genel uyarýlmýþlýk haline
ve daha önceki öðrenmelerine de dayanýr (Temelin saðlam olmasý sözünü çok sýk
kullanýrýz. Matematikte baþarýlý olamýyorum çünkü temelim saðlam deðil deriz).
Daha önceki öðrenmeler, yeni öðrenmeleri bazen kolaylaþtýrýr, bazen de bozucu
etki yapabilir. Yani güçleþtirir. Ýki parmakla daktilo yazmayý öðrenen biri, sonra on
parmakla yazmayý öðrenmeye çalýstýðýnda, hiç daktilo yazmayý bilmeyenlere göre
daha zorlanýr.

7. Öðrenme araþtýrmalarýnýn sonuçlarý

Bunlar, her türlü eðitimde, etkili
öðrenme yöntemlerinin geliþtirilip öðre-
nilmesinde kullanýlýr.

Burada bazý noktalara deðinmekte yarar vardýr:

a. Öðrenmede güdülenmenin etkisi

Yapýlan araþtýrmalar göstermiþtir ki, öðrenme ile ilgili güdüler ne kadar güçlü
ise öðrenme de o kadar güçlüdür. Eðitim programlarý genellikle bu açýdan eleþtirilir.
"Kurbaðanýn iskelet yapýþýný öðrenmek bizim ne iþimize yarayacak" ... denilir.
Gerçekten gereksinim olmadan öðrenme, ezberciliðin ötesine geçmez. Öðrenecek-
lerimiz bizi doyuma ulaþtýracak olursa öðrenme isteðimiz artar. Örn. Bir yabancý 
ülkeye eðitim görmeye gideceksek o ülkenin dilini öðrenmeyi isteriz. Ama hiç kul-
lanmayacaksak o dilin bize öðretilmesi çabalarý genellikle boþa gider.

Ýnsanlarýn öðrenmeye güdülenmelerinde; beðenilmek, statü kazanmak,
baþarýlý olmak, ilgi çekmek, ödüllendirilmek gibi etkin rol oynar.

b. Öðrenilecek materyalin (malzemenin) özellikleri

Öðrenme, öðrenenin niteliklerine (yaþ, zeka, hazýr bulunuþluk, olgunlaþ-
ma) baðlý olduðu gibi öðrenilen malzemenin özelliklerine de baðlýdýr. Öðre-
nilenler ne kadar anlamlý ise öðrenme o denli baþarýlý olur. Örneðin 12 anlam-
lý hece, 12 anlamsýz heceye göre daha iyi öðrenilir. Ayrýca öðrenilecek konu,
öðrenenin zihin ve beden geliþmesine uygun olmalýdýr. Öðrenilenler, öðrenenin
ihtiyacýný karþýlýyorsa, doyuma ulaþtýrýyorsa öðrenme çabuk olur. Öðrenilecek

Eðitim: Her türlü  davranýþlarda
deðiþiklikler kazanma, kazandýrma
süreci.
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konu insaný usandýracak kadar uzunsa, ya da ciddiye alýnmýyacak kadar kýsaysa,
öðrenmede baþarýlý olunmaz.

* Öðrenilen konu insanýn çalýþtýðý meslekle ilgili ise, o konuda bilgi birikimi
varsa öðrenme daha rahat olur.

* Öðrenilen konunun amacýna ulaþýldýðýný, öðrenen, açýk olarak görebili-
yorsa öðrenme daha kolay gerçekleþir.

* Öðrenilenler birbirine baðlý, birbirini izleyen üniteler halinde ise bir önceki
ünitenin öðrenilmemesi, sonraki ünitenin öðrenilmesini güçleþtirir.

8. Ders çalýþma alýþkanlýklarý ve öðrenme

Öðrenme konusu ile ilgili bildiklerimizi, öðrenmede baþarýya ulaþmak için kul-
lanabiliriz. Baþarýlý öðrenme yollarýný (öðrenme stratejilerini) þöyle sýralayabiliriz:

a. Çalýþma zamanýnýn daðýlýmý

Aralýklý öðrenmeler, yeterli dinlenme zamanlarýna bölünmüþ çalýþmalar daha
iyi sonuçlar verir.

b. Konuyu bütünüyle öðrenme

Öðrenmede konunun bütünüyle ele alýnmasý, daha olumlu sonuç verir.
Çünkü konu bütünüyle öðrenilirken, konunun amacýný ve anlamýný daha iyi kavrarýz.

c. Öðrenmede ilerlemenin bilinmesi

Sýnav sonuçlarýndan haberdar olma baþarýyý etkiler. Nelerin iyi bilinip nelerin
bilinmediðini anlamamýza yardýmcý olur.

d. Konunun tekrarý

Öðrenilenlerin tekrarlanmasý öðrenmeyi pekiþtirir. Unutmayý azaltýr. Yalnýz
gereðinden çok tekrar, insaný usandýrýr ve zaman kaybýna yol açar.

e. Okuma ve anlatma

Bazý konularýn öðrenilmesinde okuma ve anlatmanýn yararý vardýr. Ýlkokul
öðretmenleri bu özelliði bilerek derslerde kullanýrlar. Sýk sýk öðrencilere sorular
sorarak, onlarýn konuyu anlatmalarýný isterler. Ancak pasif bir okuma yerine aktif
okuma yani anlayarak, irdeleyerek okuma önemlidir.

9. Programlý öðrenme

Bazý öðrenme stratejileri diðerlerinden daha yararlýdýr. Programlý öðrenme,
öðrenilen malzemenin en iyi stratejilerin kullanýlmasýný saðlayacak biçimde düzen-
lenmiþ tekniklerdir. Ýnsan kendini, öðrenme kapasitesini ve öðrenilecek konuyu
tanýrsa, öðrenmede baþarýsý artar.

* Aralýklý öðrenme daha verimli olur.

* Konuyu bütün olarak öðrenme, genelde daha iyi sonuç verir.
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* Öðrenmede ilerlemenin bilinmesi yararlýdýr.

* Anlamlý malzemenin öðrenilmesi daha kolaydýr.

* Yeterli tekrarlar yapmak baþarýyý artýrýr.

* Okuduðumuz metinleri anlatýrsak öðrenme pekiþir.

Yukarýda sýraladýðýmýz yargýlara göre düzenlenmiþ öðrenme þekli iþimize
yarar. Öðrenme teknikleri, programlarý bu ilkelere göre hazýrlanmalýdýr. Bu amaçla
basit öðrenme makinalarýndan geliþmiþ bilgisayarlara kadar birçok araçtan yarar-
lanýlýr.

2. BELLEK VE SÜREÇLERÝ

a. Belleðin tanýmý ve türleri

Bellek; yaþantýlarý, öðrenilen konularý, bunlarýn geçmiþle iliþkisini bilinçli
olarak zihinde (anlýkta) saklama gücü ve anýmsama (hatýrlama) yetisidir. Bellek,
insanlar için çok önemli bir yetidir. Alýþkanlýklar, adetler, eðitim hep ona dayanýr.

1. Duyum belleði, özellikleri, sýnýrlarý

Bu, uyarýcý ortadan kalktýðý halde duyumun çok kýsa süre de olsa devam
etmesidir. Göz, kulak belleði þekillerinde olur. ikinci bir uyaran gelmediði taktirde
göz yüz milisaniye, kulak bin milisaniye süreyle uyarýcýyý tutabilir. Görme algýsý,
nasýl algýlama açýsýndan diðer algýlara göre daha etkinse, duyum belleði konu-
sunda da öyle etkindir.

2. Kýsa süreli bellek

Rehberden bir telefon numarasý arama durumunu örnek verirsek, numarayý
bulduðumuzda onu algýlarýz. Fakat, telefon ederken onu tamamýyla hatýrla-
madýðýmýzý farkederiz. Numara, kýsa süreli bellekten çýkmýþtýr. Kýsa süreli belleðin
kapasitesi çok sýnýrlýdýr. Ayrýca, kýsa süreli bellek aksatýlmaya çok duyarlýdýr. Telefon
numarasýný çevirirken dikkatimiz baþka yöne çekilirse yanlýþ numara çevirebiliriz.
Örnekte görüldüðü gibi, hemen kaybolan hatýrlama faaliyetine "kýsa süreli bellek"
deriz. Normal durumda, insanlarda kýsa süreli bellek iþlevi, aþaðý yukarý yedi 
birimle (yedi anlamlý sözcük, yedi harf gibi) sýnýrlanmýþtýr.

* Kýsa süreli bellekte bilginin kalabilmesi için tekrarlanmasý gerekir. Tekrar
yapýldýðýnda bilgi içindeki düzenlilikler daha kolay görülebilir, gruplama yapýlabilir.
Örneðin, 2277995 gibi bir telefon numarasýný, 22 77 99 5 biçiminde ya da 227 77
95 biçiminde grupladýðýmýzda hatýrlama kolaylaþýr. Kýsa süreli belleðin zaman sýnýrý
30 saniyedir.

* Kýsa süreli bellekte zaman sýnýrýný aþmak için tekrarlama,

* Bilgi birimi miktarýný aþmak için de gruplama yöntemi kullanýlýr.
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3. Uzun süreli bellek
Bazý psikologlar, belleði kýsa süreli - uzun süreli bellek olarak ayýrmazlar. Tek

bir belleðin olduðunu ileri sürerler. Kýsa süreli belleði yetersiz öðrenme olgusuna
baðlarlar.

Bazý psikologlar ise bu ayrýmý (kýsa süreli bellek / uzun süreli bellek) yaparlar.
Kýsa süreli belleðin, uzun süreli belleðe bilgi giriþini saðladýðýný söylerler.

Uzun süreli bellekte öðrenilmiþ bilgiler; saatler, günler, hatta yýllarca saklanýr.
Yani zaman sýnýrý, kýsa süreli belleðe göre çok geniþtir.

* Uzun süreli belleðe bilgiler nasýl yerleþirþ
Telefon numarasýný arama örneðine tekrar dönelim: Aldýðýmýz uyarým (telefon

numarasi) ile beyinde bazý sinir hücreleri aktif hale gelir. Bu geçici aktifliktir ki, sonu-
cunda kýsa süreli bellek doðar. Ancak, ayný hücreler birçok kez aktif hale getirilirse,
bu hücreler farklý bir yapý kazanýr. Beyin hücrelerindeki bu yapýsal deðiþme uzun
süreli belleðin oluþmasýna yol açar.

* Uzun süreli bellek, zaman ve bilgi sýnýrý açýsýndan kýsa süreli bellekten fark-
lýdýr. Ayrýca, öðrenilen bilgilerin yeniden geriye getirilmesi konusunda da fark vardýr.
Kýsa süreli bellekte bir þey kaybolmuþsa gerçekten kaybolmuþtur. Hatýrlamaya
çalýþmanýn yararý yoktur. Örneðimizdeki durumda, telefon numarasýný unutmuþsak,
tek çare, rehbere tekrar bakmaktýr. Oysa uzun süreli belleðin durumu çok farklýdýr.
Bazen çok iyi tanýdýðýmýz, bildiðimiz birinin ismini hatýrlayamayýz. Yani bellekte geri
getiremeyiz; ama hatýrlama çabalarý sonuç verebilir. Ýsmi geri getirmek için beyni
taradýðýmýzda önce benzer, fakat tam doðru olmayan isimler aklýmýza gelir. Bir süre
sonra aniden doðru ismi buluruz. Aradýðýmýz isim belleðimize geri gelmiþtir.

* Uzun süreli belleðe giren bilgiler anlam iliþkileri yönünden örgütlenmiþtir.
Yani rastgele, düzensiz bir biçimde durmazlar. Eðer bunlar düzenli olmasaydý
belleðe geri getirme olanaksýzlaþýrdý. Belleðe giren bilgilerin örgütleniþi hatýrlamaya
ipucu saðlayacak niteliktedir. Söz gelimi güzel, iyi, sýcak, altýnda, renkli... sözcük-
lerinin size neyi hatýrlattýðýný söyleyin denildiginde hatýrlayacaðýnýz sözcükler bun-
larýn karþýt anlamýný taþýyan sözcükler olacaktýr çoðu kez. Belki de ''güzel"
dediðýmizde karþýt anlamýný deðil de, güzel bir tablo hatýrlayabilirsiniz. Bu da normal
durumdur.

Bellekte hatýrlamaya ipucu saðlayacak gruplamalar;
Benzerlik,
Zýtlýk,
Eþ zamanlýlýk,
Ayný yerde olma türünden çaðrýþým ilkelerine uygun olarak yapýlýr.
* Bizde ilgi uyandýran, kuvvetli olan, bizi etk-

ileyen, sýk tekrarlanan uyarýcýlar uzun süreli belleðe
kaydedilirken anlam iliþkileri yönünden de
sýnýflandýrýlýr. Meyve, sebze; hayvan, bitki; canlý,
cansýz türünden sýnýflandýrmalardan  anlam iliþkisi
kurmada yararlanýlýr.  

Çaðrýþým: Davranýþlar, düþün-
celer ve kavramlar arasýnda, yer ve
zaman birliðinin etkisiyle kurulan
baðýntýlar sonucu, bilinç alanýna
bunlardan birisi girince ötekini de
bilince çekmesi olayý.
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b) Belleðin temel iþlemleri

Bilim, eðitim, sanayide benzeþtirme
yöntemi olarak kullanýlýr. Bir teknik araç,
doðadan örnek alýnarak yapýlabilir. Örneðin;
uçaklar, kuþlar örnek alýnarak yapýlabilir.
Günümüzde yaygýn olan bilgisayar, insan
beyni örnek alýnarak yapýlmýþtýr. Eðitim
açýsýndan bu yöntemin tersini uygulayabiliriz.
Bellek konusunu daha açýk hale getirmek için bilgisayarý, bilgisayar belleðini örnek
alabiliriz. Bilgisayarda veriler kodlanarak iþlenir. Bilgisayar belleðinde bilgiler
depolanýr. Istenildiðinde de geri çaðrýlýr. Ayný þey insan belleði için de söz
konusudur. Yani belleðin temel iþlemleri, kodlama, saklama, çaðýrmadýr. Bunlarý
sýrasýyla açýklayalým:

1. Kodlama

Uzun süreli belleðe kaydedilen bilgiler kodlanarak kaydedilir. Kodlama çoðu
kez otomatik olarak yapýlýr. Biz istemesek de kodlanýr. Örneðin, görülen nesnelerin
adý, otomatik olarak aktif hale gelir (çaðrýþým iliþkileri yoluyla). Dikkatimizi yön-
lendirerek ve gelen bilgiyi daha sonra hatýrlamamýz (Örneðin sýnav olacaðýmýzý
düþünerek) gerektiðini düþünerek bazý ek kodlamalar da yapabiliriz.

* Bilgi kodlamada herhangi bir
çaðrýþým ya da nitelikten yararlanýlýr. Hayvan,
sebze, maden gibi sýnýflandýrmalarýn kullanýl-
ma olasýlýðý, dilbilgisi sýnýflandýrmalarýndan
(sýfat, ad... vs) daha yüksektir.

2. Saklama

Elektrik impalslarý (tepki) olarak beyne gelen uyarýcýlar, orada benzer izler
bulamýyorsa, yaklaþýk yirmi saniye sonra söner gider. Yani unutulur (bize yabancý
olan dilin kelimeleri gibi). Eðer gelen uyarýcýlar bellekte kayýtlý olanlarla benzeþiyor-
sa güçlenirler.

Elektriksel biçimde gelen uyarýcýlar, kimyasal bir deðiþime uðrayarak belleðe
kaydedilir. Uzun süreli bellek böyle meydana gelir.

* Öðrenilen her þeyin zihinde izi kalýr.

* Öðrenilen malzemenin saklanmasý,
korunmasý olayýna belleme denir.

* Ýyi öðrenilmiþ þeyler çok tekrar
edilirse, alýþkanlýk meydana gelir.
Alýþkanlýklar, çok iyi bellenmiþ bilgi ve
davranýþlardýr.

Bilgisayar: Veri kartýna iþlenmiþ
olan bilgileri, öngörülen iþlemleri
tanýmlayan izlenceye göre her
düzeyde isteyerek sayýmsal çözüm-
lemeleriyle birlikte çizelgeleyen araç.

Belleme : Herhangi bir öðrenme
konusunu ya da algýsal gereçleri daha
sonra anýmsanacak durumda yineley-
erek belleðe yerleþtirme.

Kodlama: Bilgiyi belleðe iþlenebilir
hale dönüþtürme.
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3. Çaðýrma (Hatýrlama)
Bu, geçmiþe ait bir yaþantýyý bazý ipuçlarý yardýmý ile bütün olarak canlandýr-

madýr. Daha önce anlatýlan "öðrenme" konusu ile ilgili sorulan sorulara cevap vere-
bilirsiniz. Oysa, soru sorulmadan önce o konu aklýnýzda olmayabilir. Bu örnekte
olduðu gibi, önceden bellenmiþ olan ama o anda aklýmýzda aktif durumda olmayan
bilgilerin bir uyarý ile zihinde canlanmasýna hatýrlama diyoruz.

c. Hatýrlama ve tanýma
Tanýma: Daha önce öðrenilenlerin, yeniden karþýlaþýnca ayýrdýna varmadýr.

Çoktan seçmeli sýnavda doðru cevabý bulmak tanýmadýr. Hatýrlama ise bellekte olan
bilgilerin bir uyarý ile zihinde canlanmasýdýr. Klasik (soru-cevap) biçimindeki
sýnavlarda sorulara verilen cevaplar hatýrlamaya dayanýr.

Hatýrlama, tanýmadan daha zordur. Bu nedenle Öðrenciler çoktan seçmeli
test sýnavlarýný tercih ederler.

d. Unutma ve nedenleri 
1. Unutma
Önceden öðrenilmiþ olan herhangi bir þeyi hatýrlama ve tanýma gücünün

geçici veya sürekli olarak yitirilmesi unutma demektir. Unutma, belleðin her düzeyi
için bilgi kaybýdýr. Günlük dilde hatýrlayamama ve unutma kavramlarý psikolo-
jidekinden farklý kullanýlýr. Günlük dilde unutma deyince kýsa süreli bellekteki bilgi
kaybý anlaþýlýr. Uzun süreli bellekte (normal durumda) tam unutma olmaz, ancak
hatýrlayamama (anýmsayamama) olur.

2. Unutma nedenleri
* Organik nedenler: Beyinde hücre kaybýnýn olmasý unutmaya neden olabilir.

Eskiyen ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin gelmesi unutma nedenidir. Ayrýca,
beyinde, belirli bölgelere kan akýþýndaki aksamalar, geçici genel bellek kaybýna yol
açabilir. Alkolizm, fiziksel nedenler de etkin olabilir.

* Geriye ket vurma: Yeni öðrenilenler, daha önce öðrenilenleri unutturmak-
tadýr. Eðer, yeni öðrenilenler eski öðrenilenlere benziyorsa unutma daha azalýr;
zýtlýk varsa daha çoktur.

* Ýleriye ket vurma: Önce öðrenilenlerin yeni öðrenilenleri unutturma duru-
mudur.

* Öðrenilenlerin kullanýlmamasý
* Baský altýnda tutma (bilinç altýna atma)
Ýnsan, hoþlanmadýðý þeyleri unutmak ister. Bunlarý bilinç altýna atar.
Yukarýda sözü edilen unutma nedenleri, unutmayý kolaylaþtýran nedenlerdir.

Bir de unutmayý güçleþtiren nedenler vardýr:
* Öðrenmenin yeterli olmasý.
* Öðrenilen malzemenin anlamlý olmasý,
* Öðrenmeden sonra dinlenilmesi.
* Öðrenmeden sonra tekrarlar yapýlmasý, 

hatýrlamayý kolaylaþtýrýr, unutmayý güçleþtirir. 
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Bellek bozukluklarý

Amnezi (Bellek yitimi) : Sarsýntý, yüksek ateþ, beyin zedelenmesi, baský gibi
nedenlerle hatýrlama gücünün bir kýsmýnýn ya da tümünün yitirilmesidir. Bellek yiti-
mi, organik hasarlardan baðýmsýz olarak ortaya çýkabilir (Örneðin isterilerde). Bu
durumun ille de bunama ile ilgili olmasý gerekmez.

Paramnezi (belleðin çarpýtýlmasý, aný karýþýklýðý) : Gerçek olmayan bir anýnýn
gerçekmiþ sanýlmasý halidir. Paramnezi, bilinçsizce yapýlan uydurmalarýn yanýsýra
geriye dönük çarpýtmalarý da içerir. Anýlarýn bilinçli þeklide süslenmisi; yeni bir olayýn
daha önce yaþanmýþ olduðunu sanma (de ja vu) ve daha önceki bir yaþantýyý
gerçeklere aykýrý bir biçimde tanýmlama durumu (jamais vu) gibi olgular, bellek
bozukluklarý ya da bellek özellikleri olarak görülür.

e) Benek güçlendirici yöntemler

* Belleði daha güçlü yapmak için kullanýlan yollardan biri, yeni bilgileri eski
anýlara kodlamaktýr. Bu tür kodlamaya "hatýrda tutma tekniði" de denir. Örneðin
sözcüklerin tekerlemelerle öðrenilmesi gibi.

* Öðrenmenin iyi olmasi için kullanýlan tekniklerden bellek güçlendirme ko-
nusunda da yararlanýlýr (Bir konuyu güçlü ve geniþ öðrenmek; zihnin doðal çalýþma
esaslarýna ve çaðrýþým ilkelerine uymaya baðlýdýr).

* Benzerlikler kurma, mekan iliþkilerinden yararlanarak göz önünde can-
landýrma; öðrenilen maddelere hareket ve görüntü ekleme gibi davranýþlar hatýrla-
mayý kolaylaþtýrýr; unutmayý ise zorlaþtýrýr.

Beliek araþtýrmalarý sonuçlarýný günlük yaþamýmýzda özellikle eðitim alanýn-
da kullanýrýz. Çünkü, eðitimde amaç, öðretilenlerin uzun süre bellekte kalmasý,
otomatik davranýþlara yol açmasýdýr.

3. DÜÞÜNME, PROBLEM ÇÖZME, DiL

a) Düþünmenin Tanýmý

Düþünme, bu güne kadar iþlenen konulardan farklý bir özelliðe sahiptir.
Gerek algýlama olayýnda gerek öðrenmede insan dýþ çevre ile iç içedir. Algýlama
yoluyla, öðrenmeyle bellekte depolanan bilgiler, simgeler düþünürken adeta 
sahneye yeniden çýkarlar. Artýk doðrudan dýþ dünya ile iliþki yoktur. Ýþte düþünme
bu sembollerle gerçekleþir. Bu nedenle daha soyut bir özellik taþýr.

Düþünmeyi, en genel anlamda, eþya ve olaylarýn sembolleri arasýnda bað
kurma olarak tanýmlayabiliriz. Doðrudan eþya ve olaylarla deðil de onlarýn zihinde-
ki sembolleri ile düþünülür.

b) Düþünmenin temel birimleri

Düþünme sýrasýnda semboller kullanýl-
maktadýr. Semboller bir anlamý, varlýðý veya
kavramý ifade ederler. Algýladýðýmýz,
öðrendiðimiz, kavramlaþtýrdýðýmýz oluþlarýn zi-

Sembol : Bir imge düþünce ürünü
olarak  gerçekleri yansýtan zihinsel bir
görüntü.
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hinde yerleþen sembollerine imge adý verilir. Ýmgel-
er sanki nesnelerin, kavramlarýn, olaylarýn zihin
tarafýndan çekilmiþ filmi gibidir. "limon" kelimesini
duyduðumuz zaman zihnimizde limon imgesi belirir;
hatta buna baðlý olarak aðzýmýz bile sulanýr.

Ýmgeler bellekte kodlanýrlar ve gerektiði zaman yeniden bilinç düzeyine 
çýkabilirler. Ýmgelerin yeniden zihinde canlandýrýlmasýna tasarým (tasavvur)
denir.

Deðiþik durumlarda çeþitli olaylarýn, nesnelerin tekrar tekrar algýlanmasý
sonucu zihin bir sýnýflama iþlemi yaparak;

* Benzerlikleri, farklýlýklarý ayýrt eder.

* Ortak yanlarýný birleþtirerek geneller.

* Farklý varlýklar arasýndaki ortak özellikleri ayýrarak yeni imgeler oluþturur.

* Yeni bileþimler yapar ki; buna artýk kavram adý verilir.

Ýmge ve tasarýmlar bireysel ve somut bir özelliðe sahipken, kavram, soyut ve
genel özellik taþýr. Ýmge ve tasarýmlar üzerinde yeniden düþünülerek karþýlaþtýr-
malar, gruplamalar yapýlarak daha genel tasarýmlara ulaþýlýr. Bir tek kedinin (bizim
kedimiz) zihindeki izi imgedir. Baþka kediler de
gördükçe benzerliklere dayanan bir gruplama
yapýlýr. "Kedi" kavramý oluþur. Kedi, kavramý bütün
kedileri içine alan genel bir kavramdýr. Bu kavrama
genelleme yoluyla ulaþýlmýþtýr.                   

Bir baþka örnekte de farklý varlýklarda bulunan ortak özellikler ayrýlarak
kavram elde edilir. Mesela, limon sarýdýr, kanarya sarýdýr, çiçek sarýdýr, kumaþ
sarýdýr. Varlýklardan (limondan, kanaryadan çiçekten, kumaþtan) sarý ayrýlarak renk
kavramý oluþur. Sarý kavramýný varlýklardan ayýrmak mümkün olmadýðý halde,
düþüncede bu ayrýmý yaparak, ayrýca renk, sayý gibi kavramlar üzerinde düþün-
memiz mümkündür. Bu þekilde kavramý otuþturmaya soyutlama denir.

Kavramlar, akýl yürütme ve zekayý oluþturan öðelerin problem çözme amacýy-
la çalýþmasý için birer yapý taþý durumundadýr.

Doðrudan nesnelere dayanan kavramlar, basit kavramlardýr. Üzerinde
düþünülerek ulaþýlan daha genel kavramlar karmaþýk kavramlardýr.

Kavramlarýn öðrenilmesinde de oluþturulmasýnda izlenen yol takip edilir.
Öncelikle somut kavramlar, daha sonra soyut kavramlar öðrenilir. Piaget'in kuramý-
na göre; çocuk, önce somut iþlemler döneminde somut kavramlarý, soyut iþlemler
döneminde de soyut kavramlarý öðrenir ve kullanýr.

Ýmge : Duyu organlannýn
dýþtan algýladýðý bir nesnenin
bilince yansýyan yaný.

Kavram : Bir türe ait ortaklaþa
niteliklerin bir ad altýnda toplan-
masý.
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c. Problem çözme

Problem çözme nedirþ Yaþadýðýmýz hayat
otomatik ve monoton deðildir. Hepimýzýn yaþan-
týsýnda her an, karþýlaþtýðýmýz yeni durumlar,
uyum saðlamak zorunda olduðumuz olaylar
vardýr. Bazen alýþýlmýþ tepkilerle problemi çözebiliriz. Ama bazý durumlarda bu yol-
lar problemi çözmeye yetmez. Bu durumda elimizde bulunan verileri yeniden deðer-
lendirmek, yeni çözümler aramak gerekecektir. Ýþte burada çözülmesi gereken bir
problem vardýr. Bunun için;

* Akýl yürütmek.

* Yeni çözüm yollarý aramak,  

* Problemi yeniden gözden geçirmek,
yapýlmasý gereken iþlemlerdir.

Ýnsan, problem çözme davranýþýna sadece kiþisel problemlerini çözmek için
baþ vurmaz. O, insan olmak nedeniyle merak eden bir varlýktýr, içinde yaþadýðý
çevreyi, dünyayý, evreni, doða olaylarýný da merak eder; anlamak, nedenlerini,
niçinlerini bulmak ister.

Problem çözme, iki deðiþkenin varlýðýna dayanýr. Birincisi kiþinin temel öðren-
me kapasitesi, diðeri kapasitenin gerektirdiði ölçüde öðrenmenin gerçekleþmesidir.
Gerekli temel bilgiler kazanýlmadan, sadece kapasite ile problem çözme baþarýlý
olamaz. Kapasitesi yeterli olmayan kiþinin kendini aþan problemler çözmesi bek-
lenemez. Bunun yanýnda, uygun kapasiteye sahip olduðu halde, temel bilgilerde
yeterli düzeyde öðrenme olmadýkça problem çözülemeyecektir.

Problem çözme davranýþýnýn olmasý için, çözüm bulunmasý gereken bir prob-
lem ve onu çözmek için motivasyonun olmasý gerekir.

1. Problem çözmedeki biliþsel iþlemler

Problem çözme oldukça karmaþýk bir düþünme oluþumudur. Zihinsel olarak
problemi çözmek için yaptýðýmýz giriþimleri içerir. Biliþsel iþlemler, þu aþamalarda
belirginleþir:

a. Problemin ve amacýmýzýn ne olduðunu belirlemek; burada verilenlerle iste-
nilenler arasýndaki iliþkinin kavranmasý ve problemin tanýmlanmasý gerekir.

b. Problemin parçalannýn neler olduðunu, olabilecek baþka etkenleri belirt-
mek; bu aþamada, nelerin bilinip nelerin çözülmesi gerektiði saptanýr.

c. Çeþitli çözümlerin üretilmesi ve deðerlendirilmesi; bu aþamada amaca
götürmesi olasý yollar denenir. Bunlar problemi çözmüyorsa yeni çözüm yollarý
aranýr. Eðer yine çözüm bulanamamýþsa bir önceki evreye geri dönülür. Çözüm
bulunan yollar varsa bunlar yeniden deðerlendirilir.

d. Çözümler, bu aþamada, varýlan noktaya hangi adýmlarla ulaþýldýðý hangi
problemlerin nasýl çözüldüðü, açýk ve anlaþýlýr bir biçimde kavranýr. Problemi çözen
yollardan biri seçilerek uygulanýr. Böylece çözüm gerçekleþmiþ olur. Problemin
çözümünde adým adým akýl yürütme kullanýlýr.

Problem çözme : Bilgilerin
amaçlara ulaþmak için kullanýl-
masý.

Akýl yürütme (usavurma) :
Zihinde var olan yargýlara daya-
narak yeni bir yargýya varma.
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2. Kesin çözüme götürücü yöntemler ve kestirme iþlemleri
Akýl ilkelerine, mantýk kurallarýna uygun olarak yapýlan mantýklý (rasyonel)

düþünme biçimi ile problemleri kesin çözüme ulaþtýrýr. Mantýk derslerinde de öðre-
nildiði gibi, akýl yürütme (uslamlama)nýn iki türü vardýr. Biri "tümdengelim" yolu ile
akýl yürütmedir; bu, tümel bir önermeden ilkel bir önermeye; kavramlardan olaylara;
genel ilkelerden özel hallere varma yoludur. Örneðin,

Bütün canlýlar solunum yapar. 

Bitkiler solunum yapar. 

O halde, bitkiler canlýdýr.

Akýl yürütmesinde olduðu gibi, son cümle, ilk genel yargýdan çýkarýlan özel bir
yargýdýr.

Diðer bir akýl yürütme ise, "tümevarým" yoludur. Yapýlan tek tek gözlemlerden
elde edilen bilgileri bir araya getirerek bir genel yargýya varmaya denir. Örneðin;
bakýrýn, demirin, altýnýn, gümüþün, ýsý karþýsýnda genleþtiðini gözlemiþ olan bilim
adamý, "bütün madenlerin ýsý karþýnda genleþtiði" genel yargýsýna varýr.

* Mantýklý düþünürken durum muhakemesi yapar.

* Amacýmýzý belirler,

* Sebep-sonuç iliþkilerini kurar,

* Yararlý ya da zararlý durumlarý göz önüne alarak problemimizi çözeriz.
Sistemli düþünmek ve kararlý olmak problemi çözmemizi saðlar.

3. Yaratýcý problem çözme (Alýþýlmýþ kalýplarýn dýþýnda veya farklý düþünme)

Normal ve duygusal yaþantý; duygularýn, ihtiyaçlarýn, genel kanaatlarýn,
kültürün, heyecanlarýn.... etkisinde oluþmuþtur. Bunun için de düzensizdir. Duruma
göre bazen duygusal, bazen mantýklý düþünme þekilleri olur. Mantýklý düþünme,
bazý zorunlu hallerde uygulanýr. Duygu ve heyecanlar, zihne etkili olduðu oranda
mantýklý düþünme gücünü kaybeder, "öfke ile kalkan zararla oturur" atasözünde
olduðu gibi.

Ýnsanlarýn çoðu ister günlük yaþantýda
ister bilimsel alanda olsun alýþýlmýþ kalýplara
göre düþünür. Algý konusunda da benzer
örnekleri görmüþtük. Hayatta hiç antilop
görmemiþ biri antilop gördüðünde keçi olarak
algýlayabilir.

Bilimsel alanda da düþünme kalýplarýnýn etkisini görürüz. Bilim tarihi, yeni
buluþlarýn hemen kabul edilmeyiþi ile ilgili sayýsýz örnekle doludur. Galileo'nin
Newton'ýn, Einstein'in görüþ ve kuramlarýnýn önce reddediliþi bu nedenledir.

Bilim, teknoloji ve sanat alanýndaki yeni buluþlar, geliþmelerde alýþýlmýþ 
kalýplarýn dýþýnda düþünmenin rolü büyüktür. Alýþýlmýþ kalýplarýn dýþýnda düþünm-
eye, "yaratýcý düþünme" diyebiliriz. Zira yaratýcýlýk daha önce denenmemiþ,
keþfedilmemiþ, yepyeni bir yolla sonuca gitmeyi amaçlar. Ünlü matematikçi
Gauss'un öðrenciyken çözdüðü problemi buna örnek olarak verebiliriz.

Yaratýcý düþünme : Duþünme-
nin, türetici, yeni durumlarý arþtýrýcý,
yeni çözüm yollarý bulan bir özellik
göstermesi.
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Problem : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 sayýlarýnýn hesaplanýp en
kýsa zamanda sonuca ulaþýlmasýdýr. Diðer öðrenciler çözümle uðraþýrken Gauss
sonucu bulduðunu belirtir,

Çözüm :

Gauss’un çözümü Klasik çözüm

1 + 10 = 11 1 + 2 = 3

2 + 9   = 11 3 + 3 = 6

3 + 8   = 11 6 + 4 = 10

4 + 7   = 11

5 + 6   = 11

11 x 5  = 55 45 + 10 = 55

Gauss'un çözümünde, alýþýlmýþ çözüm
yolundan ayrý ve farklý bir iliþkinin kavranmasý
söz konusudur. Bu biçimde bir problem
çözme, yaratýcý problem çözmedir.

Zekâ; yaratýcýlýk, bilgi birikimi, istek,
ilgi, özel yetenekler yaratýcý düþünmenin
ortaya çýkmasýnda yardýmcý olurlar. Yaratýcý
düþünmede yaratýcý hayal gücünün de rolü
büyüktür. Yaratýcý düþünme; saðlam, güve-
nilir bigilere yönelik, atýlýmcý bir düþünmedir.
Sanatçýlar, bilim adamlarý, politikacýlar
yaratýcý düþünmeye baþvururlar. Yaratýcý
düþünme; hazýrlýk evresi, kuluçka evresi,
ilham (esin) evresi, yeniden gözden geçirme
evrelerinden geçilerek tamamlanýr.

a) Yaratýcý Kiþilerin Özellikleri

Birþeyler keþfeden insan, daima yeni yollar aramak, alýþýlmýþýn dýþýna çýk-
mak zorundadýr. Yaratýcý insanlar sayesindedir ki uygarlýklar dev adýmlarla iler-
lemiþlerdir.

Yaratýcý kiþiler de diðer insanlar gibi akýl yürütür, problem çözerler. Ama diðer
insanlarda olmayan, yaratýcý insanlarda bulunan bir yetenek vardýr ki bu da
yaratýcýlýktýr.

Yaratýcýlýkla zekâ iliþkisi araþtýrýldýðýnda, yaratýcý insanlarýn bir ölçüde zekî
insanlar olduðu görülmüþtür. Ama her zekî insanýn yaratýcý olmadýðý, araþtýrýcýlarýn
dikkatini çeken bir nokta olmuþtur. Bu bize gösteriyor ki yaratýcýlýk yeteneði zekâ ile
ilgili bir yeti deðil, ayrý bir yetenek durumundadýr.

Hazýrlýk evresi : Araþtýrýlan konu
ile ilgili bilgiler toplanýr.

Kuluçka evresi : Araþtýrýlan
konunun çözümlenememesi karþýsýn-
da bir yana býrakýlýr. Ancak düþünme
gizli ya da açýk konuyla ilgilidir.

Ýlham (esin) evresi: Araþtýrýlan
konu aniden çözümlenir. 

Gözden geçirme evresi: Bulunan
çözümün geçerliliði araþtýrýlýr.
Eksikler tamamlanýr.
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Kiþilik özelliði olarak yaratýcý insan, orjinal fikirleri olan, anlayýþlý, hüküm-
lerinde baðýmsýz, yeni deneyimlere açýk, þüpheci, kavrayýþlý insandýr. Bu tip çalýþ-
malarýnda karmaþýk konulan seçer, en ufak bir ayrýntýyý bile atlamadan adým adým
ilerlemeyi amaçlar. Motivasyon son derece yüksektir. Kararlý, çalýþkan ve hýrslýdýr ve
baþladýðý iþi yýlmadan sürdürür.

b. Yaratýcý düþünmeyi engelleyen faktörler

Ýnsanlar arasýnda nadýr olarak görülen yaratýcýlýk, her zaman geliþtirilerek
toplumun hizmetine sunulamaz. Çeþitli nedenler, erken yaþlarda yaratýcýlýðýn or-
taya çýkarýlarak geliþtirilmesini engellemektedir. Bu engeller þöyle sýralanabilir;

1. Duygusal engeller: Bazý durumlarda insan duygularýna aykýrý gelen,
hoþlanmayacaðý durumlarla karþýlaþmak istemez. Bu nedenle görmezlikten gelme
eðilimindedir. Devekuþunun baþýný kuma gömmesi gibi. Bu tutum yaratýcýlýðý
engeller.

2. Kültürel engeller: Topluma, toplum deðerlerine aykýrý gelen gerçeklerin
ortaya konmasý ve benimsenmesi son derece zordur. Bilim tarihi bu tür örneklerle
doludur.

3. Geçmiþ deneyimlerin etkisi: Kültürel etkiler, kiþisel özellikler, zihnin o anda
deðiþik etkiler altýnda olmasý, problem çözmede soruna tarafsýz bakmayý engeller.

4. Algýsal engeller

Algýlamada oluþan sýnýrlamalar doðruyu görmeyi engelleyebilir.

9. nokta probleminde bu açýkça görülür.
Açýklama 4 çizgi ile bütün noktalar el kaldýrmadan bir-
leþtirilecektir. Burada kare biçiminde birleþtirileceðini
belirten bir açýklama olmamasýna raðmen noktalarýn
diziliþi algýlarýmýzý etkileyerek doðru çözümü bul-
mamýzý engellemektedir.

Bu engeller bilimsel alanda da söz konusudur. Önceki teorilerin varlýðý,
çerçeve oluþturur. Dolayýsýyla yorumlamayý sýnýrlar (Sf-66. ya bakýnýz).

d) DÝL : Sembolik iletiþim 

1. Dilin Özellikleri

Dil, insan düþüncesinin ürünü olan, insanlar arasýnda iletiþimi saðlayan sem-
boller sistemidir. Semboller bir varlýðý, bir eylemi, bir oluþu belirten iþaretlerdir.
Bunlar harf, rakam, þekil, resim olabileceði gibi bazý hareketler de olabilir. Bir sem-
boller sistemi olduðuna göre dilin sembolleri de bir varlýðý, bir eylemi, bir durumu
bildirirler. Örneðin, "aðaç" sözcüðü bir varlýðý, "konuþma" sözcüðü bir eylemi, çeþitli
nitelikleri belirten sözcüklerde varlýklarýn durumunu bildirirler.

Yazý dili, konuþma dili, iþaret dili olarak sýnýflayabileceðimiz dilin amacý her
durumda iletiþim saðlamaktýr. Ýnsanlar arasýnda iletiþimin kurulmasý için ortak sem-
boller sisteminin bulunmasý gerekir. Ancak o zaman iletiþim kurulabilir, ifade

•    •    •
•    •    •
•    •    •
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edilen sözcüðün ayný duruma, varlýða veya eyleme iþaret etmesi gerekir. "Aðaç"
sözcüðünün zihinlerde uyandýrdýðý imge ayný olmalýdýr. Örneðin yabancý dil
bilmeyen biriyle karþýlaþan turistin "otobüsün nereden kalktýðýný" sormak amacýyla
"bus (bas)" sözcüðünü kullanmasý halinde, karþýsýndaki insana "nereye basmasý
gerektiði" ni düþündürmesi gibi. insanlarda sözcüðün oluþturduðu imgeler farklýdýr.
Bu durumda iletiþim kurulamaz. Ancak iþaret dili ile o andaki sorun çözülebilir.

Ýnsan zihni ortak anlam verilen sözcüklerin, kavramlarýn deposu gibidir. Kendi
kendimize düþünürken, düþüncelerimizi anlatýrken bu ortak anlam verdiðimiz dili
kullanýrýz. Ýhtiyacýmýz olan kavramlarý, sözcükleri seçerek duygu, ve düþüncelerinizi
anlatmaya, diðer insanlarýn bizi anlamasýný saðlamaya çalýþýrýz. Diyebiliriz ki, dil
hem bir anlatým, hem de uyum aracýdýr.

Toplumsal çevre ile etkileþim ve iletiþim aracý olan dil sadece fikirleri aktar-
maz, ayný zamanda duygularý da etkiliyebilir. Güzel bir þiir, güzel bir konuþma insaný
duygusal olarak da etkiler.

Dilin düþünme, davranýþ, duyuþ bütünlüðünü oluþturmadaki rolü unutulma-
malýdýr.

2. Dilin Kazanýlmasý
Çocukta dilin geliþimi hem olgunlaþmaya, hem öðrenmeye dayanýr.

Konuþulan dili çocuðun öðrenebilmesi için belirli ölçüde zihin ve beden olgunluðu-
na eriþmesi gerekir. Bebek, ilk 2 ay içinde her sesi çýkarma düzeyine eriþmiþ
olmasýna raðmen, zihinsel geliþme tamamlanmadýðý için, dilin geliþimi ancak 1.
yaþýn sonuna doðru kendini göstermeye baþlar. Bebeðin hem konuþma organ-
larýnýn olgunlaþtýðý hem temel iletiþim becerilerinin geliþtiði yaþ 3. yaþtýr. Bu neden-
le dilin geliþiminde ilk yaþlar son derece önemlidir.

Çocukta konuþma geliþimi yaklaþýk 2 yaþlarýnda baþlar. 3-4 yaþlarýna kadar
devam eder. Bu yaþlarda konuþmayý öðrenemeyen çocuklar, (konuþma ortamýnda
bulunmayan, uygun çevrede olmayan) konuþma eþiði aþýldýktan sonra, son derece
güç ve sýnýrlý bir konuþma öðrenebilmektedirler. Dil öðrenmek, algýsal yeteneklere
ve öðrenme yeteneðine baðlýdýr. Bu yeteneklerin ve zekanýn geliþmesine paralel
olarak dil de geliþir.

6 -7 yaþýna gelmiþ çocuklar;
* Nesneler üzerinde düþünebilirler,
* Nesneleri kendi düþünceleriyle deðerlendirir, sýnýflandýrýr, sonuçlar çýkarabilirler.
6 -7 yaþýna kadar olan dönemde çocuðun dil geliþimini etkileyen etmenler

vardýr. Bunlardan bir kýsmý çocuðun özelliklerinden kaynaklanýr. Bunlar;
* Yeterli zeka düzeyi,
* Normal iþitme,
* Saðlýklý konuþma organlarý,
' Dinlediðim anlama ve zihinde tutabilme gücü ,
* Dengeli bir duygusal yaþam,
* Uzun süren hastalýk durumunun olmamasi gibi özelliklerdir.
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Dilin öðrenilmesinde çevre son derece etkilidir. Konuþma ortamý olmayan bir
yerde büyüyen çocuk, konuþmayý öðrenemez. Sadece bir çevrenin olmasý da yet-
meyebilir. Bu çevrenin bazý etkenlerinin rolü gözardý edilemez. Bunlardan bazýlarý;

* Çocuðun sevgi ve güvenlik içinde olmasý,

* Saðýlýklý aile iliþkileri içinde olmasý,

* Baskýdan uzak, yeteneklerini geliþtirme imkanýna sahip olmasý,

* Tutarlý bir disiplin anlayýþý içinde yetiþmesi,

* Çocuðun konuþmaya teþvik edilip cesaretlendirilmesi,

* Düzgün konuþma örnekleriyle karþýlaþmadýr.

Zihinsel yapý geliþmesi açýsýndan dilin geliþmesinde çocuðun þu tepkileri
göstermesi gerekir:

* Sözcüðü oluþturan sesleri çýkarabilmek,

* Sözcüðün anlamýný bilmek ve kullanmak,

* Söz dizimine uygun sözcükleri kullanmak,

Bu tepkileri gösterebilen çocuk konuþmayý ve dili öðrenir.

Zeka, dilin geliþimi ve öðrenilmesinde önemli bir etkendir. Zeka geliþimi ile dil
geliþimi arasýnda sýký bir korelasyon vardýr.

Dilin geliþiminde þu evreler vardýr:

* ilk 10 aylýk dönem daha çok konuþmaya hazýrlýk niteliðinde olan dönemdir.
Çocuk, çeþitli heceler çýkarýr. Son aylarda bazý heceler yan yana getirilerek anlam-
lý gibi görünen fakat bilinçli olmayan hece tekrarlarý görülür.

* 1 - 2 yaþ arasýndaki dönemde tek sözcüklü cümlelerle isteklerini anlatýr:
baba, mama, su vb...

* 3 - 4 yaþlarýndan itibaren artýk iki - üç - dört vb. sözcüklü cümleler kullan-
maya baþlar. Önceleri isim ve fiil kulanýrken daha sonra ünlem, sýfat, zarflarý cüm-
lelerinde kullanýrlar. 6-7 yaþýndan itibaren nesneler üzerinde düþünme, hüküm
verme, sýnýflama iþlemlerini gerçekleþtirir. 11 yaþýndan sonra da soyut iliþkileri kura-
bilir, soyut deðerlendirmeler yapabilir.

3. Hayvanlarda iletiþim

Hayvanlarda iletiþim içgüdüsel bir özellik taþýr. Yani hayvanlarýn dili doðuþtan
ve otomatiktir. Hayvanlarda dil yoktur. Çünkü kavram oluþturamazlar. Hayvanlarda
hem kavram oluþturma yeteneði hem de konuþma merkezi olmadýðý için konuþa-
madýklarý düþünülür.

Maymunlar üzerinde yapýlan araþtýrmalar, eðitme ve konuþmayý öðretme
çabalarý sonuçsuz kalmýþtýr. Maymun ne istendiðini anlamakta, uygun tepkiler
göstermekte, ancak konuþmayý öðrenememektedir.
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Ýnsan düþüncesinin ürünü olan dil yapay sembollerden oluþur. Bu semboller
de düþünmenin ürünüdür. Hayvanlarda böyle bir yetenek olmadýðýndan dilin var-
lýðýndan da söz edilemez.

4. Dil düþünme iliþkisi
Düþünmekle konuþmak arasýnda sýký bir iliþki vardýr. Ýnsan, kavramlarla ve

sözcüklerle düþünür. Bu anlamda düþünme, sessiz konuþma gibidir. Konuþmanýn
ise düþünceleri seslendirmek olduðu düþünüldüðünde bu iliþkinin önemi kolayca
anlaþýlýr. Platon'un "Ruh düþünürken konuþur gibidir; adeta kendi kendine sorular
sorar, bunlarý cevaplandýrýr. ..." sözü, düþünmenin konuþma ile iliþkisini açýklayýcý
niteliktedir.

Aristo, "Dil düþünmenin elbisesidir." derken; düþünmenin dilden önce var
olduðunu vurguluyor. Düþünce, dil olsa da olmasa da vardýr. Onu ifade etmek söz
konusu olduðu zaman, sözcükler, kavramlara giydirilerek ifade edilir. Her türlü dil,
konuþma, yazma düþüncenin ürünüdür.

Ama her düþünce mutlaka dille ifade edilmeyebilir. Düþünmenin alaný dilin
alanýna göre çok daha geniþtir.

4. BÝLÝNCÝN DEÐÝÞÝK BÝÇÝMLERÝ
a. Bilinç Nedirþ
Bilinç, insanýn içinde yaþadýðý çevresi, yaþadýklarý ve kendi varlýðý üzerinde

bilgi sahibi olma yeteneðidir. Yani varlýðýmýzýn, ne durumda olduðumuzun,
düþüncelerimizin, duygularýmýzýn, ne yaptýðýmýzýn veya yapmakta olduðumuzun
farkýnda olmaktýr. Bilinç, algýlayýp yorumlama ve uygun tepkide bulunmamýzda en
etkili mekanizmadýr. Çünkü kendimizde meydana gelen psikolojik olaylarý bilir,
düþünerek ve isteðimiz çerçevresinde karar veririz. Bu adýmlarýn hepsinde, ne
düþündüðümüzün, ne yapmak istediðimizin ve ne yaptýðýmýzýn farkýnda olmak söz
konusudur. Ýþte bu durum bilinçli olmaktýr. Ýnsan bilinci sayesindedir ki, kendi ben-
liðini tanýr, kendini diðerlerinden ayýrdeder.

Kýsa bir zaman süresi içinde insan bir çok þeyi görür, iþitir, düþünür. Bu olay-
larýn hepsinde ayný derecede bilinçli deðildir. Karanlýk bir gecede farlarýn zaman
zaman aydýnlattýðý çevre gibi, bilinç de içimize çevrilmiþ bir ýþýldaða benzetilebilir.
Ancak bilinç alanýna giren konular, olaylar veya nesneler açýk ve net olduðu halde,
diðerleri "su üstüne yazý yazmak" gibi gelip geçicidir. Çoðu zaman farkýnda ola-
mayýz.

Dikkatin bilinç alanýný belirlemede önemli bir rolü vardýr. Ýnsan, dikkatinin
yoðunlaþtýðý konularda bilinçli olmaktadýr. Örneðin televizyonda severek izlediðiniz
bir diziye dikkatiniz yoðunlaþmýþsa, onun dýþýndaki uyarýcýlar yeterince algýlan-
madýklarý için farkýnda olunmazlar. Duyulan sesler, kokular anlam kazanmazlar. Bu
sebeple bilinçle eþanlamlý olarak uyanýklýk, haberdarlýk, tetikte olma gibi kavramlar
da kullanýlýr.

Bilinç, psikolojik ve nörolojik bir
oluþumdur. Ýnsanýn bilinçlilik sýrasýnda gerekli
zihinsel iþlevlerinin tümü aktif hale geçer. Sinir
sisteminin ve psikolojik yeteneklerimizin tümü

Bilinç (þuur) : Algý ve bilgilerin
zihinde açýk seçik izlenme sürecidir. 
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belirli bir olaya, kiþiye veya nesneye yönelmiþtir. Bu yöneliþte sinir sisteminin,
dikkatten algýlamaya ve düþünmeye kadar bütün psikolojik yeteneklerinin dengeli,
düzenli, eþgüdümlü, geri iletiþimli olarak çalýþmasý, iþlevlerini yerine getirmesi
gerekir. Böyle olduðunda bilinçlilik gerçekleþir.

Ýnsan, bilinçli bir varlýk olmasý sebebiyle yapýp - ettiklerinden sorumludur.
Bilinçliliðin söz konusu olmadýðý durumlarda hukuken sorumlu tutulamaz. Küçük
çocukta bilinç yoktur. Ancak kendini diðerlerinden ayýrmaya baþladýðý zaman bilinç
geliþmeye baþlar. Bilinç geliþimi tamamlanýncaya kadar çocuk davranýþlarýndan
hukuken sorumlu deðildir. Yerine ebeveyn sorumlu tutulur.

"Bilinç" kavramý, zaman zaman psikolojide farklý þekillerde yorumlanmýþtýr.
Bilinç olaylarýný psikolojinin konusu olarak gören ilk psikolog Wundt olmuþtur.
Wundt, yapýsal bir yaklaþýmla, bilinç olaylarýnýn yapýsýný araþtýrmak, yalýn eleman-
larýný bularak bilinç olaylarýnýn kanunlarýna varmayý amaçlamýþtýr. Watson, "bilinç"i
de en az ruh kadar metafizik bir kavram olarak deðerlendirmiþtir. Psikolojinin ko-
nusunun bilinç deðil "davranýþlar" olmasý gerektiðini belirterek, bilinç olaylarýný
psikolojinin konusu olmaktan çýkarmýþtýr.

Bilinç konusunda Önemli katkýsý olan psikologlardan biri de Freud olmuþtur.
Freud'a göre psikolojik olaylarý açýklamada tek baþýna bilinç yeterli deðildir. Ýnsanýn
davranýþlarýnda asýl etkili olan "bilinçaltý"dýr. Böylece bilinç, farklý bir boyutu, yeni ve
daha detaylý bir sýnýflama ile yeniden psikolojinin konusu olmuþtur.

b. Normal Bilinç Durumlarý
Ýnsanlar deðiþik bilinç durumlarý içinde bulunabilirler. Tam bilinçlilikle tam 

bilinçsizlik arasýnda insanýn bulunduðu çeþitli durumlarý vardýr. Genel hatlarý ile
sýralamaya çalýþýrsak; tam bilinçlilik, bilinç daralmasý, þaþkýnlýk, bilinç karþýlýklýðý,
dalgýnlýk, alaca karanlýk durumu, normal uyku, patolojik uyku (uyku bozukluklarý),
koma vb. söz edilebilir.

Normal bilinçlilik, insanýn uyanýklýk
dönemlerini içine alýr. Genel uyarýlmýþlýk
insanýn uyanýk ve bilinçli olduðu durumdur. Bu
durumda EEG ile beyin dalgalarý alýndýðýnda
"uyarýlmýþlýk"ýn genel yapýsý hakkýnda bilgi
verir. Uyanýk ve gevþek durumda beyin dal-
galarý 10 hz'fik alfa ritminde seyreder. Bunlar
düzenli dalgalardýr. Kiþi, herhangi bir þekilde uyarýlma durumuna getirilirse (örn.
çözmek üzere bir problem verilse) EEG hýzlý ve düzensiz dalgalardan oluþan "akti-
flik durumu"nu gösterir.

Genel uyarýlmýþlýk hallerinin deðiþik durumlarýný ayýrdetmek için ayrýca kan
basýncý, kalp atým hýzý, solunum sýklýðý, derideki iletim ve gözbebeði geniþliði ölçüm-
lerinden yararlanmak gerekir. Özellikle deride elektriklenme ve göz bebeði geniþliði
uyarýlmýþlýk durumunun belirlenmesi için önemli bir ölçüttür.

Uyanýklýðý saðlayan enerjinin fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki temel
kaynaðý vardýr. Aðsý yapý bilincin fizyolojik yanýný; güdüler, psikolojik yanýný mey-
dana getirir.

Beyindeki aðsý yapý, beyin sapýndan baþlar, orta beyine kadar devam eder.
Çekirdek ve uzantýlardan meydana gelmiþtir. Uyanýklýk sisteminin nürolojik

Elektroansefalogram (beyin dal-
galarý grafiði - EEG) : Kafatasýna
veya açýk beyne elektrotlar yerleþtiril-
ince beynin elektriksel - ahtiviîesinin
kaydedildiði çizelge.
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yanýný oluþturur. Nörolojik uyanýklýk sistemi iç ve dýþ çevreden gelen uyarýcýlarla,
uyanýklýk için gerekli enerjiyi saðlar. Toplanan enerji orta beyinden beyin kabuðuna
iletilerek beyin kabuðunun uyanýklýðý saðlanýr. Böylece beyin kabuðunda psikolojik
yeteneklerle depolanmýþ olan bilgilerin deðerlendirilmesi, bilinç için gerekli malze-
menin iþlenmesi ve kullanýlmasý mümkün olur.

Sinir sistemi üzerinde çalýþanlarýn önemli problemlerinden biri de bedensel
fonksiyonlarýn beyinde belirli yerleri (lokolizasyon) var mýdýrþ sorusudur.

Bilindiði gibi, psikolojik yaþantý ile beyin iþlevleri iç içedir, birbirlerinden ayrý
düþünülemez. Daha önce açýklandýðý gibi sað ve sol yarýmkürelerden, her bir
yarýmküre de "lob" lardan oluþmuþtur. Loblar üzerinde bedenin farklý fonksiyonlarýný
belirten beyin alanlarý yer alýr. Araþtýrmalar, bu alanlar üzerinde bedensel iþlevlerin
yer aldýðýný göstermektedir.

Günümüz teknolojik geliþmeleri sayesinde beyin dalgalarý kaydedilebilmekte-
dir. Elektroansefalogram (EEG) ilo beynin faaliyetleri sonucunda ortaya çýkan bio
elektrik enerji büyütülerek kaðýt üzerinde kaydedilebilmekledir. EEG aracýlýðý ile nor-
mal beyin dalgalarý olarak alfa (8-13), beta (13-30 Hz) dalgalarý tesbit edilmiþir.

EEG'den çeþitli beyin hastalýklarýnýn teþhisinde yararlanýldýðý gibi, beyinle
ilgili bilimsel araþtýrmalarda da yararlanýlmaktadýr.

c. Farklý Bilinç Durumlarý

1. Uyku ve Rüyalar

a) Biyolojik saat (Bioritm)

Otonom sinir sisteminin ve içsalgý bezlerinin önemli görevlerinden biri,
bedensel ve psikolojik iþlevleri zaman olgusuna göre düzenlemektir. Buna "yaþam
ritmi" veya "beden ve ruh saati" adý verilir. Ýnsanýn uyanýklýk durumu, uyku zamaný,
dinlenme, düþünme, yorulma gibi günlük hayatýn parçalarý olan durumlar, yaþam rit-
mine göre düzenlenir. Yaþam ritmi, sadece günlük hayatla ilgili deðil, aylýk, mevsim-
lik yaþantýlarda meydana gelen deðiþmeleri de düzenler. Ýnsanýn kendini baharda
daha canlý, kýþýn daha sýkýntýlý hissetmesinde rol oynayan etkenlerin baþýnda biy-
olojik ritm gelir.

Yaþam ritmi yalnýzca insanlara özgü deðildir. Çeþitli bitkilerin, hayvanlarýn da
bu doða yasasýna uyduklarýný hepimiz çeþitli olaylardan görmüþüzdür. Sonbaharda
bazý kuþlarýn daha sýcak bölgelere göç edip, baharda yeniden yuvalarýna dönüþ-
lerinde yaþam ritmi etkendir.

Ýnsanlarýn mevsim, ay, gün, içindeki beden ve ruh deðiþmelerini ve bunlarda
etkili olan nedenleri araþtýran bilim dalýna "Kronobiyoloji" adý verilir. Kronobiyoloji ile
ilgili araþtýrmalarla her canlýda olduðu gibi, insanlarýn da kendilerine özgü günlük,
aylýk, yýllýk yaþam devreleri olduðu ortaya konmuþtur.

Bioritm çizgisi içinde insanýn uyku ve uyanýklýk durumu da düzenlenir. Bu
durumlar her insanda farklýlýk gösterir. Kimi insanlar erken yatýp erken kalkarlar;
onlar için en verimli çalýþma zamaný sabah saatleri olabilir. Yine kimi insanlar da
gece geç saatlere kadar çalýþabilirler, geç yatýp geç kalkarak dinlenebilirler.
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b) Uyku ve Yapýsý

Uyku, bilincin fizyolojik olarak çözülmesi, bedenen ve zihnen yorulan orga-
nizmanýn dinlenmeye geçmesidir. Uyku, bütün canlý organizmalarýn en temel ih-
tiyaçlarýndan biridir.

Uyku sýrasýnda dýþ uyaranlara karþý bilinç uyuþur, etkinliklerde büyük ölçüde
azalma olur. Organizmanýn genel aktivitesinde de bir yavaþlama görülür. Kalp atým
hýzý azalýr, otonom sinir sisteminin faaliyeti yavaþlar. Bunlara karþýlýk uyku sýrasýn-
da beyin tam olarak uyumaz, bazý uyaranlara karþý duyarlýdýr.

Uyku, derinliði bakýmýndan yarý uykululuk halinden derin uykuya kadar
deðiþim gösterir. Eskiden uyku derinliðini ölçmek için genellikle ses, uyaran olarak
kullanýlýyordu. Bugün EEG aracýlýðý ile beyin dalgalarýný ve beyin aktivitesini ölçmek
mümkün olmaktadýr. Bu konuda EEG ile;

* Uyuyan insanýn beyin dalgalarýný,

* Uyku derinliðini ve beyin aktivitesini,

* Uyanýk insandaki farklý uyarýlmýþlýk durumlarýný standart bir ölçümle deðer-
lendirebiliriz.

Uyanýk fakat gevþek insanda
saniyedeki devir sayýþý 10 Hz olan alfa
ritmi, derin uykuda 1-3 Hz delta ritmine
düþer. Uyanýklýkla derin uyku arasýnda
hýzlý ve yavaþ dalgalarýn çeþitli karýþým-
larý görülür.

Uyku  sýrasýnda, belirtilen özellik-
lerden farklý görünüm veren bir durum
dikkati çeker ki, bu "paradoksal uyku"dur.
Paradoksal uykuda, uyandýrýlmasýndaki
güçlük açýsýndan derin uyku özelliði, EEG
dalgalarý açýsýndan hafif uykuda ve
uyanýklýkta görülen hýzlý dalgalar yer alýr.
Ayrýca diðer uyku evrelerinde
görülmeyen hýzlý göz hareketleri (REM)
dikkati çeker. Paradoksal uykuya bu özel-
liðinden dolayý REM uykusu da
denilmektedir. REM döneminde beyin
uyarýlmýþ gibi aktif ama organizma dýþ
dünyaya kapalý durumdadýr.

Rüyalarýn büyük bölümü REM döneminde
görülür. Denekler bu dönemde, uyandýrýldýklarý
zaman uyanmadan önce rüya görmekte olduk-
larýný söylemiþlerdir.

Hýzlý göz hareketlerinin olmadýðý uyku dönemlerine NREM adý verilir. Bu
devrede sinir sisteminin elektriksel etkinliði düþüktür.

REM : Rapid eye movement;
hýzlý göz hareketleri.

0 1 2 3 4 5 6
Saniye

Uyku evrelerine ve genel uyarýlmýþlýk
hallerine özgü beyin dalgalarý.

Heyecanlý

Gevþek

Yarý uykulu

Hafif uyku

Derin uyku
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Uykuya geçildiði zaman önce derin uyku
(yaklaþýk 1 saat) sonra REM dönemi (5-10'), daha
sonra NREM ve REM birbirini izler, 

Rüyalar genellikle REM uykusunda görülür.

c) Rüya

Rüyalar, insanlarýn hep merak ettikleri ve ilgilerini çeken konulardan biri
olmuþtur. Ýlkçaðlardan bu yana insan, rüyalarý anlamak ve açýklamak çabasý içine
girmiþtir. Ýnsanlar, rüyalarýn bazen mistik deðerlerle, bazen de doða üstü güçlerle
açýklamaya, rüyada gördüklerine anlam vermeye çalýþmýþlardýr.

Rüyalara bilimsel olarak yaklaþanlarýn baþýnda Freud gelir. Freud'a göre
rüya, bilinçaltýnýn dýþa vurumudur. Uyku sýrasýnda bilincin baskýsý zayýflayýnca 
bilinçaltý olaylar sembolik anlamlar yüklenerek rüya yoluyla ortaya çýkarlar. Freud
için, bu nedenle, rüyalarýn yorumu son derece önemlidir. Freud'un rüyalarla ilgili
açýklamalarý kuþkusuz tek açýklama deðildir. Daha sonra rüyalar üzerinde çalýþ-
malar önem kazanmýþ, bu konuda çeþitli görüþler ortaya çýkmýþtýr.

Bazý psikologlar, rüyanýn nedeni olarak fizyolojik durumu gösterirler. Ýnsanýn
istekleri, arzularý, rahatsýzlýklarý, beklentileri, rüyaya neden olur. Diðer bir gruba
göre de fizik þartlar rüyayý etkiler. Koku, ses gibi uyarýcýlar; yatýlan yerin soðuk,
sýcak, yumuþak, sert, aydýnlýk, karanlýk olmasý gibi etkenler rüyalarý etkiler. Sýcak bir
odada uyuyan insanýn yangýnda kaldýðýný ve kurtulmak için çaba harcadýðýný
görmesi gibi. Rüyayý günlük uðraþlarýn yansýmasý olarak deðerlendiren psikologlar
da insanýn mesleðinin rüyalarýna yansýdýðýný araþtýrmalarla tesbit etmiþlerdir.
Örneðin, öðretmen öðrencileri ile, doktor hastalarý ile ilgili rüyalar görür.

Kýsaca belirttiðimiz kuramlarýn hepsinde gerçek payý vardýr. Her biri rüyayý
farklý bir boyutla ele alýp açýklamýþlardýr. Ama hiç biri tek baþýna rüyayý açýklamada
yeterli olamamýþtýr. Rüyayý, bütün yönlerini içine alacak þekilde tanýmlamak oldukça
zordur. Rüyanýn fizyolojik yapý ve sinir sistemini doðrudan, ilgilendiren yönlerinin
yanýnda insanýn geçmiþi, günlük yaþantýsý, bilinçaltý olaylarý, beklentileri, özlemleri
ile de ilgisi vardýr. Rüyanýn sembolik içeriðini de bunlarýn oluþturduðunu söylemek
yanlýþ olmaz.

NREM : Non - Rapid Eye
Movement; hýzlý göz hareketleri
olmayan uyku. 

Uyanýklýk sýnýrý

Derin uyku

Rem uykusu
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d) Uyku ve Rüyanýn iþlevi

Uyku ve rüyanýn iþlevlerinin neler olduðunu sýralamak pek kolay olmasa
gerekir. Bu konuda psikologlar arasýnda da farklý görüþler bulunmakladýr. En yaygýn
olanlarýný þöyle sýralayabiliriz:

* Öncelikle uyku ve rüya fizyolojik bir ihtiyaçtýr. Bu fizyolojik ihtiyacýn tatmin
edilmesi, organizmanýn uyku ve rüya ihtiyacýnýn karþýlanmasý gereklidir. Uyku
bozukluklarý ruh saðlýðýnýn da bozulmasýna neden olur. Baþka bir deðiþle uyku
bozukluklarý ruhsal bozukluðun göstergesidir.

* Bir görüþe göre, uyku bütün organizmanýn olduðu gibi, sinir sisteminin de
dinlenmeye geçmesini saðlar. Dinlenemeyen sinir sistemi, iþlevlerini gerektiði gibi
gerçekleþtiremez.

* Bir baþka görüþe göre ise, uyku sýrasýnda daha önce algýlanan, öðrenilen,
düþünülen þeyler seçilir, ayýklanýr, gruplanýr. depolanýr, zihinsel düzen yeniden kuru-
lur. Bu nedenledir ki, uyumadan önce öðrenilenlerde unutma çok daha az olmak-
tadýr.

* Rüyalar sayesinde de insanýn üstesinden gelemediði olaylar yeniden gün-
deme gelir; üzerinde durulup sorunlarýn çözülmesine yardýmcý olur.

e) Uyku Bozukluktan

Düzenli uyku ruh saðlýðýnýn önemli göstergelerinden biridir. Gerekli ve yeter-
li miktarda uyuyamama uyku bozukluðu olarak belirtilir.

Uyku düzeninin bozulmasý ile ruh saðlýðý arasýnda sýký bir iliþki vardýr. Çünkü
ruhsal denge bozuldukça uyku düzeni de bozulur. Ýnsan uykuya dalmakta veya din-
lendirici bir uyku uyumakta güçlük çeker. Kaygý, korku ve gerilimlerinden kurtula-
maz. Sürekli kaygý ve bunun yataða taþýnmasý uykuya geç girilmesine veya sýk sýk
uyanarak bölünmesine ve dolayýsýyla dinlendirici bir uykunun alýnamamasýna
neden olur.

Uyku bozukluðu içinde olan insan için yeni bir problem ortaya çýkar ki, bu
uykunun kendisidir. "Ya uyuyamazsam" kaygýsý gerginliðin artmasýna, gerginliðin
artmasý da uykusuzluða neden olur. Her iki durum biribirini etkiliyerek her geçen gün
ruh saðlýðýnýn daha fazla bozulmasýna yol açar.

Bazý uyku bozukluklarýný þöyle sýralayabiliriz:

* Uykuya dalma güçlüðü : Bu tip uyku bozukluklarýnda, uyumadan önce
günlük yaþantýlardaki kaygýlarýn, streslerin, çatýþmalarýn yeniden gündeme 
getirilmesi uykuya geçmeyi güçleþtirir.

* Kesintili uyku : Normal zamanýnda uykuya geçilebilmesine raðmen sýk sýk
uyanarak yeterli uyuyamamaktýr. Uyanma sebepleri, kaygý ve çatýþmalarýn korkulu
rüyalar, kabuslara dönüþerek uyku düzeninin bozulmasý olabilir. Bu durumda insan,
uykusu kesintiye uðramasý sebebiyle yeterince dalarak uyuyamaz. Uyku dinlendiri-
ci bir uyku olmaktan uzaktýr. Ertesi gün yorgun, gergin uyanýlýr. Uykunun iþlevi
gerçekleþemez.
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* Erken uyanma ve bir daha uyuyamama: Erken uyanýldýðýnda uyku alýn-
mýþ ve dinlenmiþ hissederek uyanýlýrsa bir uyku bozukluðu yoktur. Ama uyku alýn-
madan ve dinlenmeden uyanýlmýþ ve bu sürekli ise uyku bozukluðu vardýr.

* Aþýrý uyku: Uykunun hastalýk derecesinde artmasýdýr. Beyin dokusunda
çeþitli sebeplere baðlý olarak meydana gelen deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýka-
bilir. Ruhsal çöküntü, sürekli uyku veya uykusuzluk, rüya ve sayýklamalarla kendini
gösterir.

* Uyurgezerlik (Somnambuli) : Uyurken dolaþmadýr. Uyurgezer dolaþýrken
çevresinin ve dolaþtýðýnýn farkýnda deðildir. Uyurgezerlik sýrasýnda kiþinin uyandýrýl-
masý doðru olmayabilir. Yavaþ sesle sorulan sorulara o sýradaki hayalleri doðul-
tusunda cevap verir.

2. Diðer Bilinç Durumlarý
Meditasyon
Meditasyon, düþünceye dalma, düþünme demektir. Birþey üzerinde derin ve

kapsamlý olarak düþünmektir. Asýl gerçeðe ulaþma amaç ve umuduyla gereksiz
düþünceleri zihinden uzaklaþtýrarak düþünmektir. Meditasyon ve yoga, uzakdoðu
felsefelerine dayanýr. Temel amaç beden üzerinde ruhsal denetim saðlýyarak
gerginlikten kurtulmaktýr.

Meditasyonda çevreden gelen uyarýcýlardan uzaklaþmak, kas gerginliði, 
solunum gibi beden iþlevlerini denetim altýna almak, böylece kendinden haberdar
olmak temel ilkedir. Bu yolla insan ilgisini, iradesini, kendi bedeninde odaklaþtýrýr.
Meditasyon sýrasýnda insan, bedensel ve ruhsal yapýsýný tanýr ve denetim saðlar.
Böylece huzura ulaþýr.

Geleneksel meditasyon yoga yöntemiyle gerçekleþir. Yogada tüm vücudun
dengesini kurmak esastýr. Ýnsan o zaman saðlýðý tadar ve uyum, dinginlik, irade
bütünlüðü doðar. Yogayý yavaþlýk ve uyum yönlendirir. Bunda yalnýzca yaptýðý ile
bütünleþmek, hiç bir þeyle yarýþmamak esastýr. Ýç çatýþmalarý ortadan kaldýrýp
dinginlik ve barýþa ulaþmak, dýþ dünya karþýsýnda "ben"i egemen kýlmak amaçtýr.

Meditasyon ayný zamanda nörofizyolojik bir olaydýr. Düþüncenin kendi içine
dönmesi, bedensel ve ruhsal dengenin kurulmasýnda fizyolojik deðiþmeler de mey-
dana gelir. Ýç salgý bezlerinde bazý salgýlar azalýrken, bazýlarýnda artýþ saðlanýr. Bu
nörofizyolojik deðiþmeler beden ve ruhsal dengenin kurulmasýnda rol oynar.            

Bugün artýk meditasyon mistik etkilerden
sýyrýlmýþ "Transandantat meditasyon"  adýyla
yayýlmaktadýr. 

b. Hipnoz 
Hipnoz, hipnotik telkinle ortaya çýkan suni uyku durumudur. Hipnotik telkin,

söz, bakýþ, ýþýk veya yardýmcý nesneler   kullanýlarak yapýlabilir. Hipnotik uyku,
görünümüyle uykuya benzemesine raðmen farklý bir yapý gösterir. Hipnotik telkinle
uyuyan insan dýþ dünyaya kapalý fakat hipnozu yapan kiþinin etki ve telkinlerine
açýktýr. Yapýlan telkinler uyandýktan sonra da yerine getirilir.

Hipnoz yapan kiþi, uyutacaðý insanýn bütün dikkatini kendi üzerinde toplan-
masýný saðlar. Bu, beynin bazý bölgelerini kuvvetle uyarýrken bazý bölgelerin týkanýp
engellenmesine neden olur. Böylece dikkat toplaþýmýyla uyarýlan bölgeler

Transdantal  meditasyon:
Doðu dinlerinin etkiierinden
arýndýnlarak salt düþünme yoluyla
insanlarýn huzua kavuþmasýný
saðlayan yöntem. 
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dýþýndaki beyin bölgeleri uykuya dalar. Yine dikkat
toplaþýmý, uyarýlmýþ bögelerin aþýrý derecede
yorulmasýna sebep olur. Bu yorgunluk, beynin
diðer bölgelerindeki ketlenmeyi güçlendirir. Böylece bilinç yavaþ yavaþ daralýr.
Beynin hiç bir noktasý hipnotizmacýnýn söylediklerine karþý duramaz hale gelir ve
söylenenleri yapar. Ayrýca hipnotizmacýnýn iletileri, vücuda doðal yollarla gitmekte-
dir. Kulaðýn duyduðu ses, normal nörolojik yollarla beyne ulaþýr. Ama bilincin etkisi
kalkmýþ durumda olduðu için istenen ve beklenen cevaplar verilir.

Acaba yapýlan her telkin yerine getirilir miþ Bu konudaki çalýþmalar göster-
miþtir ki, bir insanýn gerçek hayatýnda yapmadýðý ve yapamaycaðý þeyleri hipnoz
etkisiyle de yaptýrmak söz konusu deðildir. Hipnozla suç iþletmek (eðer suça 
eðilimli deðilse) mümkün olmamýþtýr. Örneðin Janet'in hipnotize ettiði öðrenciye hip-
notizörün izniyle, diðer öðrencilerden biri uyarýnca, soyunmasýný telkin etmiþ.
Uyuyan öðrenci hemen uyanýp öfkeyle salonu terk etmmiþ. Bu ve bunun gibi örnek-
lerin sayýlarýný artýrmak mümkündür.

Hipnoz, XVII yy. sonlarýnda Anton Mesmer tarafýndan manyetizma ile
Nevton'un kuramlarýný birleþtirerek geliþtirilmiþ bir yöntemdir. Mesmer, manyetýk
alan oluþturarak kasýlmalý hastalarýný tedavi etmiþtir. Daha sonra þarlatanlýkIa suçla-
narak üniversiteden kovulmuþtur. Ama bu arada Mesmer'in yöntemi, Avrupa'da
yaygýnlaþmýþtýr. Bu yöntem üzerinde daha sonra çalýþanlar, bunu ruh hastalarýnýn
tedavisinde uygulamaya baþlamýþlardýr. Böylece Freud ve onu izleyenlere zemin
hazýrlanmýþtýr. Freud, bu yöntemi önceleri bilinçaltýnýn saðaltýmýnda kullandý ama
daha sonra çaðrýþým metodunu kullanmava baþladý.

Bugün hipnoz, psikiyatride, psikoterapi tekniði olarak kullanýlmaktadýr. Bunun
dýþýnda fizyolojik bir nedene dayanmayan yüksek tansiyon, þiþmanlýk, astým, alerji,
kekemelik, sigara-alkol baðýmlýlýðý gibi durumlarda telkinle tedavi amacýyla uygu-
lanmaktadýr. Hipnoz sýrasýnda telkine baðlý olarak acý duyumunun azalmasýndan
yararlanýlarak diþ hekimiiðinde, küçük cerrahi müdahalelerde, sancýsýz doðum
konularýnda kullanýlmaktadýr.

c- Bilincin Beden Ýþlevlerine Etkisi

Ýnsan eðitim ve egzersizle beden iþlevlerini bilincin denetimi altýna alabilir miþ
Bu, insanlarýn merak ettikleri ve araþtýrdýklarý konulardan biridir. Burada beden
iþlevleri derken otonom sinir sistemi kastedilmektedir. Yani kalp atýþlarý, kan basýncý,
solunum sayýsý, kas gerginliði vb. irade dýþý çalýþan organlarýmýzý içine almaktadýr.
Ben bilinçli olarak kan basýncýný düzene sokabilir miyimþ Gergin kaslarýmý gergin-
likten kurtarabilir miyimþ Sorularýna "evet" cevabýnýn verilmesi, stresin yoðun
olduðu çaðdaþ yaþamda son derece etkili olacaktýr. Bugün insanlarýn çoðu sebep-
siz baþ aðrýlarý, tansiyon yükseklikleri vb. ile hastahanelere koþmaktadýr.

Ýnsanýn psikolojik yaþantýsýnda bir "geri iletim" (feedback) mekanizmasý
vardýr. Algýlamaya alýþýlmýþ, öðrenme ile kazanýlmýþ bilgiler, daha sonra kazanýlan
bilgilerle tamamlanýr. Örneðin hava bulutlu olduðu zaman yaðmur yaðar. Bunlar
ayný anda algýlanmaz, zaman aralýðý ile algýlanýr, ama bir geri bildirimle ikisinin art
arda geleceðini bilir, havayý bulutlu görünce þemþiyemizi alýrýz.

Hipnotizör : Hipnoz yapan kiþi.
Ýleti : Hipnotizörün uyuyana

söyledikleri.
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Ayný geri iletim, biyolojik olarak da yapýlabilir (biofeedback). Bu yöntemde
elektrodlar yardýmýyla insan, bir ekrana baðlanýr. Kendi bedensel iþlevlerini bu
ekranda izler; sinirli, öfkeli, kaygýlý olduðu zamandaki titreþimleriyle sakin olduðu
zamanki beden durumundaki titreþimlerin farklýlýðýný görür, öfkeli durum dalgalarýn-
da, sakin durumdaki dalgalara geçmeye çalýþýr. Sakin durumdaki iç yaþantýsýnýn
farkýna varýr. Önceleri bunu elektrodlar ve ekranla saðlarken, durumlarýn bilincine
vardýktan sonra artýk kendi kendine sükünete geçmeyi baþarabilir.

d. Madde Baðýmlýlýðý

Ýnsanýn yaþantýsý boyunca edindiði pek çok alýþkanlýklarý vardýr. Bunlarýn bir
kýsmý yaþantýyý kolaylaþtýrýr. Öyle alýþkanlýklarý da vardýr ki, insanýn çevreye uyu-
munu, kendi saðlýðýný ve varlýðýný tehdit eder. Organizmamýzýn baðýmlý (sigara,
alkol, uyuþturucu gibi) hale gelmiþ olmasý bu alýþkanlýklardan kurtulmasýný engeller.
Baþlangýçta belki insanýn dostu gibi görünen, zevk veren baðýmlý madde artýk
insanýn bütün hayatýný kontrol altýna almýþ, özgürlüðüne son vermiþ bir düþman
durumundadýr.

Baðýmlý hale gelmenin tek nedeni baðýmlýlýk yaratýcý maddeler deðildir.
Kuþkusuz çevrenin de baðýmlýlýðýn oluþmasýnda önemli bir rolü vardýr. Kiþilik geliþi-
mi ve kimlik oluþumunda hem biyolojik yapýnýn hem de aile çevresinin etkileri vardýr.
Ýnsanýn biyolojik yapýsýndaki (kendisinin hissettiði veya var olan) eksikliklerine
ailenin ve yakýn çevresinin itici, olumsuz etkileri eklendiðinde kendi kendine yeten,
kendine güvenen, sorumluluklarýnýn bilincinde bir insan olamayabilir. ilgi, sevgi
eksikliði, güvensizlik duygusu bireyin sürekli endiþe ve kaygý içinde, toplumdan,
sorumluluklarýndan kaçan, kurallara karþý direnen bir insan olmasýnda etkili olur.
Yavaþ yavaþ kurduðu ben merkezli bir dünya onu yaþadýðý ortamdan daha çabuk
koparýp kendi içine dönmeye yöneltebilir. Alkol ve uyuþturucusu alýnmasýnda bazý
özellikler; yatkýn kiþilik yapýsý, soya çekimsel özellikleri, benlik geliþiminde saplantý
ve takýntýlar, çevreyle ve diðer insanlarla saðlýklý iliþkiler kuramama, engellenmeye
karþý dayanma eþiðinin düþük olmasý sýralanabilir.

Çevre, ayrýca alkol ve uyuþturucu gibi baðýmlýlýk oluþturan maddeleri sunma-
da da etkili olmaktadýr. Kendi içine dönen, uyum yapamayan insan teselliyi bunlar-
da arayabilir. Baþlangýçta insana zevk veren, rahatlýk saðlayan maddeler, alýþýldýk-
tan sora insanýn özgürlüðünü elinden alarak onu bir tutsak haline getirir.

Sigara alýþkanlýðýnýn daha farklý bir boyutu dikkat çeker. Bunun daha yaygýn
bir kullaným alaný vardýr. Kiþinin saðlýðý açýsýndan zararlý olmakla birlikte toplumdan,
iþinden, sorumluluklarýndan insaný koparýp almaz. Yaygýn kullanma sebebiyle çocuk
veya genç için büyümenin, yetiþkin olmanýn göstergesi olarak görülebilir. Bu da
gencin erken yaþlarda sigaraya baþlamasýna neden olur. Alýþtýktan sonra býrak-
manýn çok daha güç olmasý tiryakiliði devam ettirir.

Sigaranýn zararlý etkilerinden biri, hiç kimsenin "sigara içmiyorum" diyeme-
mesidir. Ayný havayý teneffüs eden yeni doðmuþ bir bebek, içmeyen insanlar da
zorunlu olarak içiyorlar demektir.
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Alkol ve uyuþturucularýn zararlý etkisini bireysel ve toplumsal açýdan deðer-
lendirmek gerekir. Alkolün ilk andaki zararlý etkileri; saldýrganlýða baðlý suçlar, trafik
kazalarý, uzun vadede iþ veriminin düþmesi, ruhsal bozukluklar, beslenme yetersiz-
likleri, aile düzeninin bozulmasý, genç kuþaklarýn baðýmlýlýða eðilimli hale getirilme-
si olarak sýralanabilir. Elbette bunlarýn hepsi son derece önemli zararlardýr. Ama en
önemlisi alkolik insanýn üreticiliðinin yok edilerek tüketici olmasý, yani toplunum
iþgücü kaybý ve o ailenin ferdi durumunda olan itilmiþ, ilgiden, sevgiden yoksun
çocuklarý diyebiliriz.

Alkol baðýmlýlýðý daha uzun zamanda ortaya çýkmasýna karþýlýk uyuþturucu-
lar kýsa bir süre içinde baðýmlýlýk yaratabilir.

Kullanýlan alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýk yaratmamýþsa, irade gücüyle kiþilik
ve kimlik oluþumundaki yetersizlikler telafi edilerek býrakýlabilir. Baðýmlýlýk yaratmasý
halinde kendi isteði ile hastanede tedavi edilmelidir. Burada sadece alkol veya
uyuþturucu madde býrakýlarak yapýlan tedavi yeterli olmaz. Kiþilik ve benlik geliþi-
mindeki yanlýþlar düzeltilmeli, eski çevresinden uzaklaþmalý ki tekrar baðýmlýlýk
oluþmasýn. Bu konularda grup terapilerinin önemli rol oynamasý mümkündür.

NOT : 55. sf. 9 nokta probleminin çözümü:

•    •    •
•    •    •
•    •    •




