
Amaçlar›m›z
Bu üniteye çal›flt›ktan sonra;

yaflam boyu geliflim psikolojisini, temel kavramlar› ve amaçlar›n› aç›klaya-
rak tan›mlayacak,
davran›fl gelifliminde, biyolojik ve çevresel etkenleri aç›klayacak,
davran›fl geliflimini aç›klamaya yönelik gelifltirilen bafll›ca kuramlar› tart›-
flabileceksiniz.
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‹sviçreli ünlü psikolog Jean Piaget, biliflsel geliflime iliflkin görüfllerinin pek ço¤unu,
-Lucienne, Jacgueline ve Laurent - ad›ndaki üç çocu¤unu titiz ve dikkatli bir bi-
çimde gözlemleyerek oluflturmufltur. Kitaplar› bu örneklerle doludur ve afla¤›da
verilen örnekler duyusal motor dönemdeki biliflsel geliflime iliflkin Piaget’nin göz-
lemlerinden sadece birkaç›d›r.
• Dordüncü ay›n sonuna do¤ru, Luceinne yata¤›nda yatmaktad›r. Piaget onun

ayak hizas›na gelecek biçimde karyolas›n›n üstüne oyuncak bir bebek asar.
Lucienne ayaklar›n› oyunca¤›na do¤ru uzat›r ve onu hareket ettirir. Daha
sonra bir saniye kadar hareketsiz aya¤›na bakar ve sonra oyunca¤a tekrar
tekme atar. Bu durumda hareketi gözleriyle de¤il ayaklar›yla kontrol etmekte-
dir. Tekrar tekme atmak ister ancak kaç›r›r, sonralar› ayak hareketlerini ama-
c›n› gerçeklefltirebilecek biçimde kontrol eder.
(Bu örnek, Piaget’nin duyusal motor dönemde tan›mlad›¤› ve ilk y›l içinde ge-
liflen dairesel hareketlere iliflkin bir örnektir. Bebek bu dönemde duyular› ile
motor faaliyetleri aras›nda bir eflgüdüm sa¤lamaya çal›fl›r. Bu örnekteki eflgü-
düm ayak ve göz aras›ndad›r.)

• 1 yafl›n› 8 ay geçti¤inde Jacqueline her iki elinde bir demet çiçekle kap›ya do¤-
ru yürüdü¤ünde kap›n›n kapal› oldu¤unu görür. Sa¤ elini kap›n›n koluna
do¤ru uzat›r ancak elindeki çiçekleri b›rakmadan kap›y› açamayaca¤›na an-
lar. Bu nedenle elindeki çiçekleri yere b›rak›r, kap›y› açar, çiçekleri yerinden
al›r ve içeri girer. Bir süre sonra odadan ayr›lmak isteyince durum daha kar-
mafl›k hale gelir. Çiçekleri yere b›rak›r ve kap›n›n kolunu kavrar. Sonra kap›-
y› yavaflça kendine do¤ru çekti¤inde içeri do¤ru aç›lan kap›n›n çiçekleri itti-
¤ini farkeder. Bu kez çiçekleri yerden al›r ve kap›n›n hareket alan›n›n d›fl›na
b›rak›r.
(Duyusal motor dönemin sonuna do¤ru çocuklar, sonuca ulaflt›racak arac›
hareketleri ve bunlar›n s›ras›n› zihinlerinde temsil edebilirler. Bu örnekte de
Jacqueline kap›y› açabilmek için çiçe¤i uygun yere b›rakabilmifltir.) 

Bu üniteyi çal›fl›rken ek kaynaklara baflvurman›n d›fl›nda çevrenizdeki bebek, genç ve
yafll› insanlar›n davran›fllar›n› nas›l kazan›p, de¤iflti¤ini gözlemlemeye çal›fl›n. 
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G‹R‹fi
Yaflam boyu geliflim, döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman boyutunda, ya-
fla ba¤l› olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen de¤iflimlerdir. Geliflim psi-
kologlar› 20. yüzy›l›n  ilk yar›s›nda bebeklik, çocukluk ve ergenlik konular›na
a¤›rl›k vermifl, yaflam›n ikinci yar›s›n› kapsayan dönemler üzerinde yeterince
durmam›fllard›r. 

Oysa yak›n geçmiflte Bat› bilim dünyas›nda yafll›l›k bilimi (gerontoloji) ve yafl-
l›l›k hekimli¤i (geriatri) alanlar›na gösterilen ilgi giderek artm›flt›r. Bu ilginin ve et-
kinli¤in nedeni insan›n yaflam süresinin giderek uzamas› ve nüfus yap›s›nda yafl-
l›lar›n yerinin artmas›d›r. 1900'lü y›llar›n bafllar›nda ortalama yaflam süresi 50 y›l
kadar iken; günümüzde geliflmifl ülkelerde bu süre 70 y›l› aflm›flt›r. Dolay›s›yla ya-
flam›n yaklafl›k üçte biri, orta yafl dönemi ve sonras›nda devam etmekte ve an›lan
dönemlerin özelliklerini incelemeye yönelik pek çok çal›flma yap›lmaktad›r. 

Temelleri çok önceden at›lm›fl olsa da "yaflam boyu geliflim psikolojisi" yakla-
fl›m›n›n ortaya ç›k›fl›, 1960'l› y›llara rastlamaktad›r. Bu konuda önemli katk›lar›
olan araflt›rmac›lar an›lan yaklafl›m›n yeni bir geliflim kuram› olmad›¤›n›, geliflimi
çal›flmada yeni bir yönelim oldu¤unu öne sürmüfllerdir.  

Yaflam boyu geliflim modeline göre bireydeki de¤iflim potansiyeli, döllenmeden
yaflam›n sonuna kadar devam etmektedir. Bu nedenle bireyin davran›fl›n› etkileyen
faktörleri belirleyebilmek için yaflam süresi bir bütün olarak ele al›nmal›d›r. Yaflam
boyu geliflim modeli, geliflimi aç›klamada çevre ve kal›t›m›n etkileflimine önem
vermekte ve var olan bilgi birikimine yeni bir bak›fl aç›s› kazand›rmaktad›r.

GEL‹fi‹M PS‹KOLOJ‹S‹NDE BAZI TEMEL KAVRAMLAR

Geliflme ve De¤iflme
Geliflim psikologlar› geliflme sürecini döllenme ile bafllay›p yaflam boyu devam
eden de¤iflme ve hareket örüntüsü anlam›nda kullan›rlar. Her geliflme bir de¤ifl-
meyi beraberinde getirirken, her de¤iflme mutlaka bir geliflmeye iflaret etmeyebi-
lir. Örne¤in, de¤iflme döllenmeden yetiflkinli¤e kadar olan sürede devaml› bir bü-
yüme ve geliflme örüntüsü içinde ilerlerken (progress), orta yafl ve yafll›l›kta inifle
geçme ve gerileme (regress) ile devam eder, giderek bozulmaya (decay) dönüflür
ve ölümle sonuçlan›r. 

Geliflmeye ba¤l› de¤iflmeler belirli bir düzen ve örüntü içinde meydana gelir
ve böylece her yetene¤in geliflmeye bafllad›¤› yafl normlar› oluflturulur. De¤iflik
yafl dönemlerine iliflkin davran›fl beklentileri, sözü edilen yafl normlar›na göre be-
lirlenir. Örne¤in, çocuk yürümeyi yafl›tlar›yla ayn› yaflta m› yoksa daha önce ya da
daha sonra m› ö¤reniyor? Anlad›¤› sözcük say›s› yafl›tlar›yla ayn› m›? Zeka testle-
rinde ald›¤› puan yafl normuna uyuyor mu gibi sorular an›lan normlar dikkate al›-
narak yan›tlan›r. 

Yukar›da de¤inildi¤i gibi geliflimde düzenlilik söz konusudur, ancak her bire-
yin geliflim örüntüsü ayn› h›zda oluflmayabilir. Günümüzde bu durum eskiden
oldu¤u gibi bir eksiklik (deficiency) olarak nitelendirilmemektedir. Geliflim örün-
tüsünün kültürden kültüre, aileden aileye ve ayn› ailedeki kifliler aras›nda farkl›-
laflt›¤› öne sürülmektedir. Ayn› ortamda yetiflen kardefller de¤iflik ilgi alanlar›na
yönelebilmekte, yetenekleri, ahlaki de¤erleri ve sosyal davran›fl örüntüleri birbi-
rinden tamamen farkl› olabilmektedir. Bu nedenle normlara göre de¤erlendirme
yap›l›rken bireysel ayr›l›klar gözard› edilmeyip, bireysel geliflime gereken önem
verilmelidir.
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Geliflim Psikolojisinin Amaçlar›
‹nsan geliflimini incelemenin temel amac›, yaflam boyu devam eden de¤iflim süre-
cini ve do¤as›n› anlamakt›r. Bu temel amaç çerçevesinde geliflim psikologlar› dav-
ran›fl ve yeteneklerde yafla ba¤l› olarak meydana gelen de¤iflimleri betimlemeye,
aç›klamaya, yordamaya ve kontrol alt›nda iyi hale getirmeye çal›flmaktad›rlar.

Tarihsel geliflimi içinde geliflim psikolojisinin amaçlar›nda önemli de¤ifliklikler
olmufltur. Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda geliflim psikologlar› yafla ba¤l› olarak birey-
lerde görülen de¤ifliklikleri betimlemifller ve izlenen tipik davran›fl örüntülerinin
yan›s›ra bireysel ayr›l›klar üzerinde de durmufllard›r. 

Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ise top-
lumsal bask›lar nedeniyle bilim adamlar› dav-
ran›fl de¤iflikliklerinin nedenlerini nas›l, niçin
sorular›yla aç›klamaya yönelmifllerdir. Örne-
¤in, geleneksel dil geliflimi çal›flmalar›nda, be-
be¤in ç›kard›¤› ilk anlaml› heceden 2-3 yafl›na
kadar olan dönemdeki sözcük da¤arc›¤›n›n
geliflimsel s›ras› ile ilgilenilmekteydi. Günü-
müzde ise dilin geliflme sürecindeki belirleyi-
ciler araflt›r›lmaktad›r.

Bugün geliflim psikologlar›n›n cevap arad›¤›
sorulardan baz›lar› flunlard›r: Çocu¤un sosyal
s›n›f›, zihinsel performans›n› etkiler mi? Etkiler-
se nas›l ve niçin etkilemektedir? Özel e¤itim,
al›flt›rma ya da çevresel uyar›c›lar, baflar›y› ne
derece etkileyebilir? Problem çözme ve düflün-

me gibi etkinliklerde çocu¤un kayg› düzeyi ya da di¤er güdülerinin kuvveti, ba-
flar›s›n› etkiler mi?

Görüldü¤ü gibi, geliflim psikolojisinin amaçlar›nda görülen de¤ifliklik, araflt›r-
malara da yans›m›flt›r. Daha önceleri önemsenmeyen baz› alanlar en kritik araflt›r-
ma konular›n› oluflturmaktad›r. Bunlar aras›nda bebeklerdeki alg› geliflimi ve alg›-
y› etkileyen faktörler, ö¤renme, bellek, baflkalar›na ba¤l›l›¤›n (attachment) gelifli-
mi, deneyimlerin ve e¤itimin biliflsel geliflime etkisi, ana-baba tutumlar› ile çocu-
¤un okuldaki baflar›s› aras›ndaki iliflki say›labilir. 

Davran›fl›n geliflimini aç›klayan araflt›rma bulgular›, ileriye yönelik yordamalar-
da bulunma olana¤› da sa¤lamaktad›r. Örne¤in, araflt›rma bulgular› alt sosyo-eko-
nomik düzeyden (SED) gelen çocuklar›n zeka düzeylerinin ve okuldaki baflar›la-
r›n›n, orta ve üst SED'den gelenlere oranla daha düflük oldu¤unu göstermifltir. Ge-
nellikle alt SED'den gelen çocuklar›n beslenmeleri ve çevresel uyar›c›lar› olduk-
ça s›n›rl›, ana babalar› ile olan iliflkileri ise genellikle problemlidir. Bunlar›n ya-
n›s›ra okulda kullan›lan test maddelerinden ço¤u orta SED'den gelen çocuklar›n
ihtiyaçlar›na göre düzenlenmifltir. Alt SED'den gelen çocuklar›n an›lan testlerde
düflük puan almas›, bu tür testlere aflina olmamalar›na ve testlerin yanl› olmas›-
na ba¤lanabilir.

Özel e¤itim gerektiren durumlarda erken önlem al›n›p, bunlara yaklafl›m yol-
lar› belirlenir. Örne¤in, farkl› tutum ve de¤erlerle okula bafllayan çocuklar›n bafla-
r›lar› tutarl› bir flekilde pekifltirilip, konuya ilgileri sa¤lan›rsa performanslar›nda
düzelme olmaktad›r. Görüldü¤ü gibi geliflimsel araflt›rma bulgular›n›n ›fl›¤›nda bi-
reyin baz› davran›fllar› yordanabilmekte ve böylece davran›fl kontrol alt›na al›n›p
istenen yönde müdahale olana¤› sa¤lanabilmektedir.
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Geliflim psikologlar› insan› fiziksel, biliflsel (cognitive) sosyal ve kiflilik geliflimi
olmak üzere dört temel alanda incelemektedirler. Ancak bu oldukça yapay bir
ay›r›md›r. Geliflim alanlar› birbirinden ba¤›ms›z olarak ifllev görmezler. Bir alanda-
ki de¤iflim di¤er alan› hem etkiler hem de ondan etkilenir. Dolay›s›yla aralar›nda
devaml› bir etkileflim söz konusudur. Bu nedenle insan geliflimi bütünlü¤ü içinde
ele al›nmas› gereken bir süreçtir. Araflt›rma bulgular› geliflimin belirli bir yönünde
meydana gelen de¤iflimin, di¤er alanlar üzerinde önemli do¤urgular› oldu¤unu
göstermektedir. 

Davran›fl›n Geliflmesinde Biyolojik ve Çevresel Etkenler
‹nsan›n gelifliminde çok çeflitli etkenler rol oynamaktad›r. Geliflimin do¤as›n› an-
layabilmek için de¤iflimin alt›nda yatan ve ona neden olan temel süreçlerin anla-
fl›lmas› gerekmektedir. 

Geliflim kuramc›lar›n›n cevap arad›¤› temel sorular iki alt kategoride
toplanabilir. 
• Geliflim büyük ölçüde do¤ufltan getirilen kal›tsal özelliklerden mi yoksa çev-

re taraf›ndan m› etkilenir?
• Geliflim yaflam boyu devam eden sürekli bir süreç midir? Yoksa bir seri farkl›

dönemlerden mi oluflmaktad›r?
Kal›t›m ve çevre konusu yüzy›llar boyunca derinlemesine araflt›r›lm›flt›r. Bir

grup bilim adam› bireyin gelifliminde kal›t›m›n önemini vurgularken; di¤erleri
çevrenin daha etkili oldu¤unu öne sürmüfllerdir.

Kal›t›m›n Geliflim Üzerindeki Etkileri: Olgunlaflma
Birey di¤er memeli hayvanlar gibi döllenen yumurtadan oluflmaktad›r. Yaflama
anne ve babadan al›nan kal›tsal özelliklerle bafllan›r. Döllenmifl bir yumurtada
23'ü anneden 23'ü babadan olmak üzere toplam 46 kromozom bulunmaktad›r.
Kromozomlar kal›t›m birimleri olan genleri tafl›maktad›rlar. Baba ve annede bulu-
nan kromozomlardan hangilerinin birleflerek dölütü meydana getirece¤i tesadüfe
kalm›flt›r. Bu nedenle do¤acak çocu¤un ne gibi özellikler tafl›yabilece¤ini o do¤-
madan önce yordayamay›z. Her birey di¤erinden ayr› bir özellik gösterir. Yaln›z
tek yumurta ikizleri (identical twins) ayn› yumurtadan gelifltikleri için kal›t›mlar›
ve cinsiyetleri ayn› olmaktad›r. 

Tüm canl› organizmalar kal›tsal bir plana göre geliflirler. Psikologlar bu kal›tsal
plana göre büyüme ve geliflme sürecinden söz ettiklerinde olgunlaflma terimini
kullanmaktad›rlar. Olgunlaflma, ö¤renme olmaks›z›n kal›tsal olarak belirlenmifl
büyüme örüntüsüne göre do¤al olarak geliflme anlam›na gelir.

Olgunlaflmaya en güzel örnek döllenmifl yumurtan›n anne rahminde dokuz ay
on gün gibi sabit bir sürede, düzenli bir s›ra izleyerek (dölüt, embriyo,fetüs) ge-
liflmesi ve fetüsün do¤uma haz›r hale gelmesidir. Do¤umu izleyen süre içinde gö-
rülen motor (devinsel) geliflimde de düzenli bir s›ra izlenmektedir. Tüm bebekler
ayn› h›zda geliflme göstermeseler de izlenen s›ra ayn›d›r (örne¤in emekleme,
ayakta durma, yürüme gibi).

Olgunlaflmay› tan›mlay›n›z.

Çevrenin Geliflim Üzerindeki Etkileri: Ö¤renme, Sosyalleflme
Daha önce de belirtildi¤i gibi insan›n geliflmesinde, olgunlaflma kadar çevrenin de
önemli etkiye sahip oldu¤u bilinmektedir. ‹nsan milyonlarca y›ll›k evriminin ürü-
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nü olan kal›t›m›n›n yan›s›ra, binlerce y›ll›k toplumsal evriminin sonucu olan kül-
türel bir yap›ya sahiptir. ‹çinde yaflad›¤› do¤a ile birlikte bu toplumsal ve kültürel
ortam bireyin çevresini oluflturur. Davran›fllar›n geliflmesi yönünde en önemli et-
kenlerden birisi de bireyin sosyal çevresidir. 

Çevrenin davran›fl üzerinde uzun süreli de¤iflikliklere neden oldu¤u temel sü-
rece "ö¤renme" denir. Ö¤renme davran›fl biçiminde, duygularda ve düflüncelerde
sürekli de¤iflikliklere neden olan yaflant›lard›r.

Bebek yukar›da de¤inildi¤i gibi çeflitli davran›fl potansiyelleriyle dünyaya gelir.
Sosyalleflme çocu¤un ailesi ve sosyal grubu taraf›ndan kabul edilen de¤erlere,
inançlara, tutumlara, örf, adet ve beklentilere göre davran›fl örüntülerini gelifltirme
sürecidir ve yaflam boyu devam etmektedir. 

Toplumun beklentilerine ulaflma ve bunlar› ö¤renme biçimi kültürden kültüre
de¤iflmektedir. Çocuk yetifltirmedeki toplumlararas› farkl›l›klar, sonuçta kültürlera-
ras› çal›flmalar›n yap›lmas›na yol açm›flt›r. Örne¤in, memeden kesmenin birdenbi-
re ve sert bir biçimde yap›ld›¤› toplumlarda, yeme davran›fl› kayg› ile birleflerek
ileride baz› bozukluklar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilmektedir.

Ö¤renme ve sosyalleflme aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 

Kal›t›m ve Çevre Aras›ndaki Etkileflim
Davran›fllar›n ne kadar›n›n olgunlaflmaya, ne kadar›n›n ö¤renmeye ba¤l› oldu¤u
tart›flmas› günümüzde devam etse de araflt›rmalar olgunlaflma ile ö¤renme ara-
s›nda çok s›k› bir ba¤lant› oldu¤unu ortaya koymufltur. Bilindi¤i gibi olgunlafl-
ma ö¤renmeye haz›r olufl (readiness for learning) dedi¤imiz durumu meydana
getirir. Olgunlaflma bireyi haz›r duruma getirmeden ö¤renme gerçekleflmemek-
tedir. Örne¤in, bütün çocuklar konuflmay› ö¤renebilme yetene¤i ile do¤arlar ve
belirli bir nörolojik olgunlaflma düzeyine ulaflt›klar›nda konuflmay› çevrelerin-
den ö¤renebilirler. 

Ancak baz› koflullarda bu kural de¤iflebilir. Örne¤in, baz› hastal›klar, ilaç kul-
lan›m›, kötü beslenme ve çevresel uyar›c› eksikli¤ine dayanan nedenlerden ötürü
ö¤renme ve olgunlaflma zaman›nda gerçekleflmeyebilir. 

Belli bir noktaya kadar tüm davran›fllar türün evrimine özgü kal›t›m ve ana-ba-
badan gelen genetik yap› taraf›ndan tayin edilmektedir. Evrimsel süreçler türün
hem fiziksel yap›s›n› tayin etmifl, hem de belli davran›fllar için potansiyel (gizil-
güç) sa¤lam›flt›r. An›lan biyolojik yap› ile, onun fiziksel, psikolojik ve sosyal çev-
resi aras›ndaki etkileflim sonunda davran›fllar meydana gelir.

Kal›t›m bir organizman›n ne olaca¤›n› de¤il, ne olabilece¤ini belirler. Bir orga-
nizman›n ne olaca¤› ise kal›t›m ve çevre aras›ndaki etkileflime ba¤l›d›r. Bireyin
sergiledi¤i hiçbir özellik uygun kal›t›m ya da çevre olmadan oluflamaz. Örne¤in,
zeka, mizaç ve kiflilik hem kal›t›m hem çevrenin bir ürünüdür. Belli bir kiflilik
özelli¤ini do¤rudan kal›t›ma, bir baflka kiflilik özelli¤ini ise yaln›z çevresel etken-
lere ba¤lamak olanaks›zd›r. Bu nedenle kiflili¤in ya da zekan›n geliflmesinde ka-
l›tsal etkenler mi yoksa çevresel etkenler mi rol oynar tart›flmas›na girmenin an-
lams›zl›¤› ortadad›r. Bu aflamada cevap aranmas› gereken soru, an›lan etkenler-
den hangisinin, ne kadar a¤›rl›k tafl›d›¤›n› tayin etmek de¤ildir. Önemli olan, ge-
netik etkenlerle çevresel etkenlerin birbirleriyle nas›l etkileflim halinde oldu¤u so-
rusuna yan›t getirebilmektir.
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Ö¤renme; davran›fl 
biçiminde, duygularda ve
düflüncelerde sürekli
de¤iflikliklere neden olan
yaflant›lard›r.

Zeka, mizaç ve kiflilik gibi
özellikler hem kal›t›m›n hem
çevrenin bir ürünüdür.
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DAVRANIfiIN GEL‹fi‹M‹N‹ AÇIKLAMAYA YÖNEL‹K 
BAfiLICA KURAMLAR
Günümüzde farkl› kuramsal yaklafl›mlar›n olmas›, bir davran›fl›n birden fazla ba-
k›fl aç›s› ile de¤erlendirilmesine neden olmaktad›r. Geliflim kuramc›lar› bireyin ge-
liflimini aç›klarken, çevrenin ve kal›t›m›n etkisi, bireyin geliflim sürecindeki rolü
(aktif, pasif), geliflimin sürekli veya dönemler halinde oluflu ve kritik dönem kav-
ram›na verdikleri önem aç›s›ndan farkl›l›k göstermektedirler. 

Yukar›da davran›fl›n geliflimi aç›klan›rken, kal›t›m ve çevre aras›ndaki etkilefli-
min önemi vurgulanm›flt›. Baz› kuramc›lar geliflimsel de¤iflmeyi, çocu¤un kendi
faaliyetleri (aktif) sonucunda kazand›¤›n› öne sürerken (örne¤in biliflsel, psiko-
analitik); di¤erleri çocu¤un d›flsal etkenlerin "pasif" al›c›s› oldu¤una inanmaktad›r-
lar (örne¤in ö¤renme).

Geliflimin dönemler halinde olufltu¤unu öne süren kuramc›lar, yafla ba¤l› ola-
rak ani niteliksel de¤iflmelerin ortaya ç›kt›¤›n› savunurlar (örn. Freud, Erikson, Pi-
aget, Kohlberg).Dönem kuramc›lar› geliflimin belirli aflamalardan geçerek ilerledi-
¤ini savunduklar› için kritik dönem kavram›na da önem vermektedirler. Örne¤in,
do¤um öncesi geliflimde ve dilin kazan›lmas› sürecinde geliflimsel de¤iflikliklerin
belirli bir dönemde meydana gelmesi oldukça kritik bir önem tafl›maktad›r.

Ö¤renme kuramc›lar› dönem kuramc›lar›ndan farkl› olarak davran›fl›n gelifli-
minde birtak›m aflamalar oldu¤unu kabul etmemekte ve geliflimin yaflam boyu
devam eden sürekli bir süreç oldu¤unu savunmaktad›rlar. Geliflimde süreklilik
önceki ve sonraki geliflim aras›ndaki ba¤lant›y› ifade eder. Örne¤in, okul öncesi
dönemde sald›rgan davran›fl sergileyen çocu¤un, ileride sald›rgan ergen olmas›
gibi. 

Ö¤renme kuramc›lar› geliflimi çevre-kal›t›m tart›flmas› aç›s›ndan ele ald›klar›n-
da özellikle çevresel faktörlere a¤›rl›k verdikleri görülmektedir. Onlara göre ö¤-
renmeyi aç›klayan tüm de¤iflkenler çevrededir; çevre aktif, etkilenen organizma
ise pasiftir.

Uyar›c›-davran›fl (U-D) kuramc›lar›na göre bir davran›fl›n tekrar görülme olas›-
l›¤›n› artt›ran ya da azaltan en önemli etken, o davran›fltan sonra gelen pekifltir-
medir. Özellikle ilk y›llarda çocuklar›n davran›fllar› aile bireylerinden ald›klar› pe-
kifltirme ile flekillenir. Pekifltirmenin çocu¤un davran›fl geliflimini nas›l etkiledi¤ini
bir örnekle görelim: Üç yafl›ndaki Ayfle annesiyle yürürken bir dondurmac› görüp
dondurma istiyor. Annesi kabul etmiyor. Ayfle bir kaç kez dondurma iste¤ini yük-
sek sesle tekrarlad›ktan sonra a¤lamaya bafll›yor. Ayfle'nin a¤lamas›ndan s›k›lan
ve yoldan geçenlerin dikkatini daha fazla çekmek istemeyen anne sonunda don-
durmay› al›yor. Böylelikle a¤lama davran›m› pekifltirilmifl oluyor. Bunu izleyen
günlerde Ayfle benzer durumlarda a¤lamaya bafllayacakt›r. 

Pekifltirmenin belirli davran›fllar›n geliflmesindeki önemi küçümsenmeyecek
kadar fazlad›r. Ancak karmafl›k insan davran›fllar›n› her zaman U-D flemas› ile
aç›klamam›z oldukça güçtür. Örne¤in, çocu¤un konuflmay› ö¤renmesinde ve hiç
duymad›¤› cümleleri türetmesinde, pekifltirmenin yeterli olmad›¤› Chomsky tara-
f›ndan aç›kça gösterilmifltir. Davran›flç›lar gözlenebilir özelli¤e sahip olmad›¤›n-
dan, zihinsel süreçleri incelemekten kaç›nm›fllar, güvenilir verinin yanl›zca, aç›k,
gözlenebilir davran›fltan elde edilebilece¤ini öne sürmüfllerdir. 

Daha sonralar›, yeni davran›flç› yaklafl›m ve sosyal ö¤renme kuram› ile davra-
n›flç›l›¤a yeni bir boyut getirilmifl ve "içsel" süreçlerden söz edilmeye bafllanm›flt›r.
An›lan revizyonlara karfl›n U-D kuram›, zihinsel süreçlerin anlafl›lmas› için yeterli
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Uyar›c›-davran›fl (U-D)
kuramc›lar›na göre bir
davran›fl›n tekrar görülme
olas›l›¤›n› artt›ran ya da
azaltan en önemli etken, o
davran›fltan sonra gelen
pekifltirmedir.



olamam›fl ve karmafl›k insan davran›fllar› biliflsel (cognitive) psikoloji alan›nda ya-
p›lan araflt›rmalarla aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Davran›flç› ö¤renme kuramlar›na göre, ö¤renme, uyar›c› ile davran›fllar aras›n-
da kurulan bir ba¤d›r. Biliflsel (cognitive) sözcü¤ü ise düflünme, anlama, ak›l yü-
rütme ve problem çözme gibi tüm zihinsel faaliyetleri ifade edebilmek için kulla-
n›lan bir terimdir. Biliflsel kuram›n oda¤› bilgidir. Biliflsel kuramc›lar bilgi iflleme
(information processing) terimini bilgisayar biliminden alm›fllard›r. Biliflsel ö¤ren-
me, organizman›n geçirdi¤i yaflant›lar sonucu bilgi iflleme tarz›nda meydana gelen
bir de¤iflikliktir. Bir baflka deyiflle organizman›n belirli bir durumdaki alg›lar›n› ye-
niden örgütleyerek onlara yeni bir anlam kazand›rma sürecidir. Biliflsel ö¤renme
kuramc›lar›na göre ö¤renme, zihinsel bir süreçtir ve ö¤renmenin do¤as›n›n anla-
fl›labilmesi için zorunlu olarak U-D aras›na giren ve organizman›n içinde yer alan
içsel süreçlerin çal›fl›lmas› gerekmektedir. 

Bu bölümde geliflim psikolojisine katk›s› olan Sosyal Ö¤renme Kuram› ile dö-
nem kuramc›lar›ndan Sigmund Freud, Erik H. Erikson ve Jean Piaget'nin görüflle-
ri k›saca özetlenecektir. Psikoanalitik kuram›n öncüsü olan Freud ve psikoseksü-
el geliflim dönemleri "Kiflilik" bölümünde ayr›nt›l› olarak tart›fl›laca¤›ndan burada
psikoseksüel geliflim dönemleri sadece Tablo 10.1'de yer alacakt›r. 

Biliflsel Kuram›n oda¤› nedir?

Sosyal Ö¤renme Kuram›
Davran›flç›l›¤›n geliflimine katk›s› olan Hull'un ö¤rencilerinden Mowrer, Sears, Mil-
ler ve Dollard, hem U-D hem de psikoanalitik kurama dayal› olarak "sosyal ö¤-
renme" kuram›n› gelifltirmifllerdir. Sosyal ö¤renme kuram›na göre normal ve sap-
m›fl (ayk›r›) davran›fllar›n oluflmas› çevresel etkenlere ba¤l›d›r. 

Sears, aile-çocuk iliflkilerine, Bandura ve Walters gençlik dönemine önem ver-
mifllerdir. Bunun yan›s›ra Bandura'n›n gözleyerek ö¤renme, taklit ve özdeflim üze-
rindeki çal›flmalar› dikkati çeker niteliktedir. 

Bandura'n›n sosyal ö¤renme kuram›na göre, yeni davran›fllar›n kazan›lmas›n-
da mutlaka bir problemle karfl›lafl›lmas› ve problemin çözülmesi gerekmez. O
davran›fl› sergileyen bir modelin gözlenmesi ve taklit edilmesi ö¤renmede çok
önemli rol oynamaktad›r. Sosyal çevre deneyim sa¤layabilmek için model olufltur-
makta, bireyler de bunlar aras›ndan bilinçli flekilde kendilerine uygun olan› seçe-
bilmektedirler. Yeni bir davran›fl gözlem yoluyla ö¤renildi¤i zaman ö¤renme bilifl-
sel etkinlik gibi görünmektedir. Bu nedenle Bandura kendi kuram›n› sosyal bilifl
kuram› olarak adland›rmaktad›r. 

Bandura'ya göre çocukta ba¤›ml›l›k ve sald›rganl›k davran›fl›n›n görülmesi sa-
dece pekifltireçlere de¤il, ayn› zamanda baflkalar›n›n davran›fllar›n›n model al›n›p
taklit edilmesine ba¤l›d›r. Örne¤in, televizyonda sald›rganl›k sergileyen modelle-
rin de canl› modeller kadar etkin bir flekilde taklit edildi¤i kan›tlanm›flt›r.

Bandura'ya göre sald›rganl›k davran›fl› nas›l kazan›l›r? Siz de çevrenizdeki sald›rgan
davran›fllar›n nedenlerinin neler olabilece¤ini tart›fl›n›z.

Sald›rganl›k belki de aç›klanmas› en güç olan davran›fllardan biridir. Freud'a
göre sald›rganl›k, engellemenin bir sonucudur. Oysa, özgün bir engellemenin ol-
mad›¤› durumlarda da sald›rganl›¤›n ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bandura ve
Walters sald›rganl›¤›n gözlem, taklit ve pekifltirme ile ö¤renildi¤ini savunurlar.
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Sosyal ö¤renme kuram›na
göre normal ve sapm›fl
(ayk›r›) davran›fllar›n
oluflmas› çevresel etkenlere
ba¤l›d›r.

Biliflsel kuram›n oda¤› 
bilgidir.

Davran›flç› ö¤renme kuram-
lar›na göre ö¤renme, uyar›c›
ile davran›fllar aras›nda
kurulan bir ba¤d›r.
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Sosyal kurallar›n 
içsellefltirilmesi, özdeflim
olarak tan›mlan›r.



Bandura ve Walters'in bulgular›na göre, yüksek düzeyde engellenme, sald›rgan
davran›fllar›n pekifltirilmesi ve fiziksel ceza, sald›rgan davran›fllar›n ortaya ç›kma-
s›na neden olmaktad›r. Fiziksel cezay› uygulayan ana-baba, çocuk için bir model
oluflturmakta ve sald›rganl›¤›n artmas›na neden olmaktad›r.

Yukar›da de¤indi¤imiz gibi Bandura, gözlem, taklit ve özdeflimin sosyal ö¤-
renmedeki önemi üzerinde araflt›rmalar yapm›flt›r. Bandura'ya göre çocuk, baflka-
lar›n›n davran›fllar›n›, inançlar›n›, de¤erlerini taklit eder ve giderek bunlardan ba-
z›lar›n› benimser. Sosyal kurallar›n içsellefltirilmesi "özdeflim" olarak da tan›mlana-
bilir. Özdeflim yoluyla cinsiyete uygun davran›fl örüntüleri ve kültürdeki ahlaki
de¤erler kazan›l›r, böylece vicdan geliflmeye bafllar.

‹nsan›n sosyalleflmesi çok karmafl›k bir süreçtir. Di¤er insanlarla olumlu iliflki-
ler kurmak, onlardan nas›l davran›laca¤›n› ö¤renmek, insan yaflam›n›n önemli bir
yönüdür. Sosyalleflme, insan›n toplumun önemli bir üyesi haline gelmesidir. Ço-
cuk sosyalleflme süreci içinde modeli örnek alma ve taklit yoluyla yetiflkinler gibi
davranmay› ö¤renir. Hem olumlu (iflbirli¤i, yard›mseverlik, di¤ergaml›k); hem de
olumsuz (sald›rganl›k, düflmanl›k) sosyal davran›fllar›n kayna¤›, genel olarak ö¤-
renme yaflant›lar›n›n pekifltirilmesi ve modellerden örnek al›nmas›d›r.

Dönem Kavram› ve Geliflim Dönemleri
Birey geliflirken belirli sürelerde birtak›m niteliksel özellikler gösterir. Böyle belir-
li özelliklerin ön plana geçti¤i geliflim aflamalar›na "dönem" denilmektedir. Her ne
kadar kesin çizgilerle ay›rmam›z mümkün de¤il ise de en basit dönem s›n›flama-
s› yafla göre yap›land›r. 

Kritik dönemler ve geliflim dönemleri aras›nda yak›n bir ba¤lant› olmakla bir-
likte bu iki kavram birbirinden fakl›d›r. Kritik dönem, geliflmede önemli sonuçla-
r› olan dönemleri ifade eder. Belirli organlar›n ve ifllevlerin geliflmesi için kritik
dönemler vard›r. Bu dönemlerde organizman›n yoksunlu¤a u¤ramas›, olumsuz et-
kiler alt›nda kalmas›, ileride telafi edilemeyecek, flekilde organizman›n yap›s›n› ya
da davran›fl›n› etkiler. Örne¤in, hamileli¤in ilk üç ay›nda anne k›zam›kç›k geçirir-
se, çocuk kör, sa¤›r, beyin özürlü ya da deforme bir flekilde do¤abilir. Sadece fi-
ziki geliflmede de¤il psikolojik geliflmede de kritik dönemler oldu¤u öne sürül-
müfl ancak hangi dönemler oldu¤u tam olarak belirlenememifltir. Baz› kuramc›la-
ra göre yaflam›n ilk y›llar› temel güven duygusunun geliflmesi bak›m›ndan kritik
dönem say›lmaktad›r. Örne¤in, birey di¤er insanlara olan temel güven duygusu-
nu, ba¤l›l›k iliflkisini, yaflam›n ilk y›l›nda kazan›r. Bu güven duygusu çocuk-anne
aras›ndaki sevgi, flefkat iliflkisine dayal› olarak geliflir. E¤er çocuk böyle bir iliflki-
den yoksun olarak yetiflirse, olumsuz genellemeleri nedeniyle, ilerideki sosyal ya-
flant›s›nda güvensiz tutumlar gösterebilir. Okul öncesi y›llar› da zihinsel geliflim ve
dilin kazan›m› aç›s›ndan önemlidir. Çocu¤un kritik dönemlerde yaflad›¤› deneyim-
ler onun gelecekteki geliflimini flekillendirmektedir.

Dönem kavram›, belirli bir aflamada görülen geliflim problemlerinin uygun
bir flekilde çözümlenememesi halinde, onu izleyen dönemdeki geliflimin engel-
lenebilece¤ini belirtir. Her yeni dönem eski dönemin yap› tafllar› üzerine kuru-
lur ve yeni davran›fl›n niteli¤inde farkl›l›k görülür. Dönemler afla¤›daki özellikle-
ri içermektedir.
• Varolan dönemdeki davran›fllar baflat (bask›n) olmal›d›r. 
• Varolan dönemdeki davran›fllar niteliksel olarak di¤er dönemlerdekinden fark-

l› olmal›d›r.
• Tüm çocuklar geliflim dönemlerini ayn› h›zda geçmeseler de ayn› s›rada

geçmelidirler. 
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Belirli özelliklerin ön plana
geçti¤i geliflim aflamalar›na
"dönem" ad› verilir..



Bu bölümde geliflim psikolojisine önemli katk›lar› olan baz› dönem kuramc›la-
r›n›n çal›flmalar› k›saca özetlenecektir. Freud "psikoseksüel", Erikson "psikososyal"
ve Piaget "biliflsel" geliflim dönemleri ile geliflim psikolojisine önemli bak›fl aç›lar›
getirmifllerdir. An›lan üç kuramc› geliflime iliflkin dönem kuram› gelifltirme nokta-
s›nda uzlafl›yorlarsa da her bir kuramc› kendine özgü yaklafl›m› ile di¤erlerinden
ayr›lmaktad›r. 

An›lan kuramc›lar bireyin geliflimini ayr› boyutlarda de¤erlendirirler. Bu ne-
denle ayn› çocu¤u ele al›fl ve inceleyiflleri farkl›l›k göstermektedir. 

Kritik dönem kavram›n› aç›klay›n›z. 

Sigmund Freud ve Psikoseksüel Geliflim Dönemleri
Freud, kiflili¤in temelinin yaflam›n ilk befl y›l› içinde at›ld›¤›n› vurgulamaktad›r.
Ona göre bireyler gelecekteki kiflilik yap›s›n› oluflturan psikoseksüel dönemler-
den geçerler. Psikoanalitik kurama göre davran›fllar, cinsellik ve sald›rganl›k ola-
rak belirlenen içgüdüsel dürtülerle, sosyal engeller aras›ndaki çat›flmadan kaynak-
lanmaktad›r. Sosyal kurallarla bast›r›lan dürtüler ileride rüyalar, dil sürçmeleri ya
da hastal›k belirtileri olarak ortaya ç›kmaktad›r. Freud'a göre ana-baba tutumlar›
çocu¤un gelecekteki kiflili¤ini önemli ölçüde etkilemektedir.

Erik H.Erikson ve Psikososyal Geliflim Dönemleri
Erikson klasik psikoanalitik kurama baz› yeni görüfller eklemekle beraber temel-
de psikoanalitik kuramdan tam olarak ayr›lmam›flt›r. Dönemler incelendi¤i zaman
özde bir ayr›l›k olmad›¤›, ancak deyifl ayr›l›klar› ve baz› eklentiler bulundu¤u gö-
rülür. ‹ki bak›mdan psikoanalitik kurama katk›s› oldu¤u söylenebilir. Çocukluk
dönemlerine ek olarak ergenlik, yetiflkinlik, olgunluk (orta yafl) ve yafll›l›k dö-
nemlerine de a¤›rl›k vererek geliflmenin tüm yaflam boyu devam eden bir süreç
oldu¤unu vurgulamas›; insan-çevre etkileflimine önem vererek kültürel ve top-
lumsal etkenlere de¤inmesi, psikoanalitik kuramdan ay›r›c› özellikler aras›ndad›r.

Erikson'a Göre ‹nsan›n Sekiz Dönemi
Oral-Duyusal Dönem: (Temel Güven X Güvensizlik) Yaflam›n ilk y›l›n› kapsar.
Bebek verileni almay› ve baflkalar›na verebilmeyi ö¤renmeye bu dönemlerde bafl-
lar. Tablo 10.1'de görüldü¤ü gibi Erikson bu dönemde temel güven duygusunun
kazan›laca¤›n›, baflar›s›zl›¤›nda ise güvensizlik oluflaca¤›n› vurgular. Bireyin di¤er
insanlara ve kendine güven duyup duymayaca¤› yaflam›n›n ilk dönemindeki de-
neyimlerine ba¤l›d›r. 

Kas-Anal Dönemi: (Özerklik X Utanç ve Kuflku) ‹ki-üç yafllar› aras›ndaki dönem-
dir. Kas kontrolünün geliflmesi ile bebe¤in hem kendini hem de çevreyi kontrol
etme yetene¤i artar. Zaman›nda ve düzenli bir tuvalet e¤itimi, kiflili¤in sa¤l›kl› ni-
telikler tafl›mas›n› sa¤lar. Çocuk güvenini yitirmeden, kendine güven duygusu ge-
lifltirir. Baflar›s›zl›¤› halinde utanç duygusunun ve kuflkunun temelleri at›l›r.

Lokomotor-Jenital Dönem: (Giriflkenlik X Suçluluk) Genellikle üç-alt› yafl ara-
s›ndad›r. Bu dönemde cinsiyetler aras›ndaki ayr›l›klar kavranmaya bafllan›r. Çocuk
giriflti¤i etkinliklerde amac› ve yönelim kazanmay› ö¤renir. Baflar›s›zl›k, suçluluk
duygusunun geliflmesine yol açar.
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Psikoanalitik kurama göre
davran›fllar, cinsellik ve
sald›rganl›k olarak belir-
lenen içgüdüsel dürtülerle,
sosyal engeller aras›ndaki
çat›flmadan
kaynaklan›r.



Latans Dönemi: (Çal›flma, Baflar›l› Olma X Afla¤›l›k) Alt› yafl ile bulû¤ ça¤› ara-
s›ndad›r. Çal›flma ve baflar› kazanma etkinlikleri görülür. Baflar›s›zl›k afla¤›l›k duy-
gusu yarat›r. Görüldü¤ü gibi an›lan ilk üç dönemde egemen ortam aile iken bu
aflamada okul, arkadafl ve komflular önem kazanmaktad›r.

Ergenlik Dönemi: (Özdeflim Kurma X Rol Karmaflas›) Bu dönemde hormonlar
nedeniyle organizmada önemli de¤ifliklikler olur. Çocuk bedeninden eriflkin be-
denine dönüflüm ayn› zamanda çocuk rolünden eriflkin rolüne dönüflümü gerek-
tirmektedir. An›lan fiziksel ve fizyolojik de¤iflikliklerin yan›s›ra, toplumsal roller-
de ve beklentilerde de de¤ifliklikler olmas› nedeni ile ergenin karfl›laflt›¤› sorun-
lar büyür. Bu dönemde ben kimim sorusuna cevap aran›r. Her dönemde de¤iflen
geçici kimlikten sürekli bir kimlik edinmeye do¤ru geliflme görülür. Bu dönem-
de önceki dönemlere iliflkin özdeflimler, yeni bir sentez ile yeterli bir kimlik or-
taya ç›karabilecek gibi olmal›d›r. Ba¤›ms›z ve yeterli bir kiflilik gelifltirilmedi¤i
takdirde bir çetenin kimli¤ini edinme, ideolojilerin arkas›ndan gitme e¤ilimi gö-
rülür; bireysellik yitirilir. Ergenlik döneminde egemen ortam arkadafl gruplar› ve
yak›n çevredir. Birey uygun özdeflimlerle kimli¤ini bulamazsa rol karmaflas› için-
de bocalar. Dönemden beklenen olumlu sonuç bireyin özdeflim yoluyla tutarl›
benlik kazanmas›d›r. 

Yetiflkinlik Dönemi: (Yak›nl›k X Yaln›zl›k) Bu dönemin en önemli üç özelli¤i,
arkadafll›k kurma, sevgi iliflkileri ve cinsel iliflkilerdir. Sevgi ve cinsellik bu dönem-
de ergenlik döneminden farkl› olarak gerçekçi temellere oturur. ‹fl yaflam›, yak›n
dostluklar kurma ve evlilik gibi önemli sorunlar bu dönemde yer al›r. Bu döne-
min baflar›s›zl›¤› bireyin yaln›zl›k duygusu gelifltirmesine neden olabilir. Beklenen
olumlu sonuç yak›n iliflkiler kurma yetene¤inin geliflmesidir.

Olgunluk Dönemi: (Neslin Devam›, Üretkenlik X Durgunluk) Bu dönemin özel-
li¤i yeni kuflaklar› yaratmak, onlara ba¤lanabilmek ve zaman› gelince onlara ba-
¤›ms›zl›klar›n› verebilmektir. Olgunluk dönemi ifl yaflam›ndaki üretkenli¤i de vur-
gulamaktad›r. Baflar›s›zl›¤›nda durgunluk görülür.

Yafll›l›k Dönemi: (Ego Bütünlü¤ü X Umutsuzluk) Yaflam› mutlulukla dolu, bafla-
r›l› bir kimse için bu dönem sorunlu olmayabilir. Daha önceki dönemlerde kaza-
n›lanlar, bu dönemde tam bir "ego" bütünlü¤ü oluflturmak için yeniden sentez
edilmektedir. Dönemin baflar›s›zl›¤› halinde ölüm korkusu ve buna ba¤l› kayg›lar
ortaya ç›kabilir.

‹nsan› konu alan psikoloji insan›n oluflturdu¤u kurumlardan (din, sanat, ahlak,
hukuk v.s) yani toplumsal yaflant›n›n kendisinden ayr› olarak incelenemez. Erik-
son'un kuram› psikoanalizden toplumsal etkenlere at›lm›fl bir ad›m olmakla bera-
ber, günümüzde daha gerçekçi araflt›rmalarla geliflim konusuna katk›da bulunmak
gere¤ini bize göstermektedir.

Erik Erikson'a göre özerklik (Otonomi) hangi dönemin "temel kazanc›"d›r?
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Tablo 10.1:
Psikoseksüel ve
Psikososyal Geliflim
Dönemlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Geliflim Dönemi FREUD (Psikoseksüel) ERIKSON (Psikososyal)
0-1 Yafl Oral Dönem Oral-Duyusal Dönem (Temel Güvensizlik)

1-3 Yafl Anal Dönem Kas Anal Dönemi (Özerklik x Utanç, Kuflku)

3-6 Yafl Fallik Dönem Lokomotor-Jenital Dönem
(Giriflkenlik x Suçluluk)

7-11 Yafl Latans Dönemi Latans Dönemi 
(Çal›flma Baflar›l› Olma X Afla¤›l›k Duygusu)

Adölesan Jenital Dönem Ergenlik Dönemi 
(Özdeflim Kurma X Rol Karmaflas›)

Yetiflkinlik Yetiflkinlik Dönemi (Yak›nl›k X Yaln›zl›k)

Orta Yafl Olgunluk Dönemi (Üretkenlik X Durgunluk)

Yafll›l›k Yafll›l›k Dönemi 
(Ego Bütünlü¤ü X Umutsuzluk)

A¤›z, dil ve dudaklar bebe¤in
temel haz alma bölgeleridir. Bu
dönemdeki en önemli uyar›c›
faaliyet, beslenmedir.

Bebe¤in temel haz alma bölgesi,
anüstür. Bu dönemdeki en
önemli faaliyet, tuvalet
e¤itimidir. 

Bu dönemde temel haz kayna¤›
çocu¤un cinsel organ›d›r. Erkek
çocu¤un cinsel organ› (penis),
vücudunun en önemli parças›d›r
ve jenital uyar›mdan haz 
almaktad›r. Erkek çocuklar 
cinsel organlar›ndan gurur
duyarlarken, k›z çocuklar›,
neden penisleri olmad›¤›n›
merak etmektedirler. Dönemin
sonlar›na do¤ru çocuklar kendi
cinsiyetindeki ebeveynleri ile
özdeflim kurarak cinsiyet 
rollerini kazanmaya bafllarlar.

Bu dönemdeki çocuklar zaman-
lar›n›n büyük bir k›sm›n› okulda
geçirdiklerinden, psiflik 
enerjileri, ders ve spor gibi 
geleneksel faaliyetlere yönelir.
Cinsel ihtiyaçlar aç›s›ndan 
sessiz ve sakin bir dönemdir.

Freud'a göre jenital dönem,
yetiflkinlik süresince devam
etmektedir. Sa¤l›kl› yaflam›n
amac›, "sevmek ve çal›flmakt›r"

Bu dönemdeki bebekler de, beslenme,
temizlik, duygusal yak›nl›k ve fiziksel
temas gibi temel gereksinimleri
karfl›lan›rken, kendilerine ve di¤er 
insanlara güvenmeyi ö¤renir veya 
güvensizlik duygusu oluflur.

Bu dönemdeki çocuklar, beslenme,
tuvalete gitme, yürüme, çevreyi
keflfetme ve konuflma gibi çeflitli
faaliyetleri s›ras›nda yeterlilik duygusu
gelflitirir veya yetenekleri hakk›nda
kuflku duyarlar.

Bu dönemdeki çocuklar, yetiflkinlere
özgü baz› faaliyetleri yapabilmeyi 
isterler. Ancak, ebeveynler taraf›ndan
konan afl›r› s›n›rlamalar çocu¤un
giriflkenli¤ini engeller, suçluluk 
hissetmesine neden olur.

Bu dönemdeki çocuklar, yeni beceriler
kazanarak, yeterli ve üretken olmay›
ö¤renirler, baflar›s›zl›k durumunda ise,
afla¤›l›k duygusuna kap›l›r ve hiçbir fley
yapamazlar.

Bu dönemdeki adölasanlar "ben kimim"
sorusuna yan›t arayarak cinsel politik ve
mesleki kimliklerini oluflturmaya çal›fl›r
veya hangi rolleri gerçeklefltirecekleri
konusunda karmafla yaflarlar.

Bu dönemdeki genç yetiflkinler, sevgi ve
dostlu¤u paylaflabilecekleri birilerini
ararlar (efl seçimi); bunu
baflaramad›klar›nda ise, düfl k›r›kl›¤›na
u¤rama korkusuyla insanlardan
uzaklafl›rlar.

Bu dönemde birey anlaml› ve üretken ifl
yaflam› ve çeflitli faaliyetleri d›fl›nda, gele-
cek kuflaklara katk›da bulunmakta veya
durgunlafl›p içine kapanmaktad›r.

Bu dönemde birey, yaflam›n› anlaml› 
hale getirmeye çal›flmakta veya amac›na
ulaflamad›¤› için umutsuzlu¤a 
kap›lmaktad›r.



Jean Piaget'nin Biliflsel Geliflim Kuram› ve Biliflsel Geliflim 
Dönemleri
Yirminci yüzy›l›n devlerinden biri say›lan ve geliflim psikolojisine büyük katk›lar›
olan Piaget'in bilinci, Freud'un ise bilinçalt›n› keflfetti¤i öne sürülmektedir. Pi-
aget'ye göre dönem kavram› yafla ba¤l› olarak zihinsel geliflimin do¤as›nda ve ya-
p›s›nda ortaya ç›kan niteliksel de¤iflikliklerdir. Zihinsel geliflimdeki bu olgu yu-
murtan›n önce t›rt›la ve giderek kelebe¤e dönüflmesi ile karfl›laflt›r›labilir. Biyolo-
jiye, zoolojiye ve matemati¤e olan ilgisi kadar felsefeye olan merak› da kuram›n›n
geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r. Felsefi alandaki ilgisi daha çok epistemoloji
üzerindedir.

Piaget 1920'li y›llarda geleneksel görüfle karfl› ç›karak çocuklar›n yetiflkinler-
den daha ilkel düflünce örüntüsü gösteren minyatür yetiflkinler olmad›¤›n›, onla-
r›n kendilerine özgü bir dünya görüflü oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

Piaget ve arkadafllar›, de¤iflik yafl gruplar›ndan oluflan çocuklar›n düflünme sü-
reçleri üzerindeki gözlem ve deneylerinden sonra, zihinsel yeteneklerde görülen
niteliksel de¤iflmelerin s›ras›n› saptam›fllard›r. Çocuklar›n olgunlaflma h›z›na ve
aktif çevresel deneyimlerine dayal› olarak, her dönemde zihinsel yeteneklerinde
niteliksel de¤iflme ve yenilik görülmektedir. Çocuklar, geliflmelerinin her döne-
minde yeteneklerinin sa¤lad›¤› ölçüde dünya görüflüne sahip olabilirler. Piaget bi-
liflsel geliflimi dört dönemde incelemektedir.

Duyusal-Motor Dönem (0-2 Yafl)
Piaget yaflam›n yaklafl›k ilk iki y›l›n› duyusal-motor dönem olarak adland›rm›flt›r.
Bebe¤in dünyas› bafllang›çta dura¤anl›¤› olmayan geçici imgelerle doludur ve
sanki h›zla giden bir trende, görüntülerin önünden geçip gidiflini seyretmektedir.

Duyusal-motor dönemde sembolik düflünce geliflmedi¤i için, bebe¤in zihinsel
etkinlikleri duyusal uyar›c›lar, refleksler ve basit hareketlerle s›n›rlanm›flt›r. Örne-
¤in, gözle tarama, emme, tutma, ›s›rma gibi. Bebeklerin kendilerini di¤er nesne-
lerden ayr›flt›rma yetene¤i de dönemin bafllar›nda henüz geliflmemifltir. Bebek bü-
yüyüp gelifltikçe yeni davran›fl örüntüleri ortaya ç›kmaya bafllamaktad›r. Piaget
dönemin ilk y›l›nda dairesel hareketlerin (circular actions) zihinsel geliflim üzerin-
deki önemini vurgulam›flt›r. Dairesel hareket sonucuna ba¤l› olarak bir hareketin
tekrar edilmesi sürecidir. Örne¤in bebek tesadüfen bir nesneye dokunur ve nes-
ne, müzik sesi ile dönmeye bafllar. Bundan hofllanan bebek tekrar nesneye doku-
nur, böylece hareketin devam etmesi sa¤lanm›fl olur ve giderek duyusal ve motor
faaliyet aras›nda eflgüdüm oluflur. Bebekler yaflamlar›n›n ilk y›l›nda kendi hareket-
leri ile bu hareketlerin sonuçlar› aras›ndaki iliflkiyi anlamaya bafllarlar.  Birinci y›-
l›n sonlar›na do¤ru (8-12 ay) bebeklerde taklit davran›fl› ortaya ç›kmaktad›r. An-
cak bebekler, gözlerinin önünde olmayan modellerin davran›fllar›n› zihinsel ola-
rak temsil etme yetene¤ini, daha ileri aylarda (14-24) kazanmaktad›rlar.

Bebek, duyusal-motor dönemin bafllar›nda uyar›c›y› görüfl alan›n›n d›fl›na ç›ka-
na kadar izleyip sonra b›rakmaktad›r. Zihinsel yap›lar olufltukça, bir nesne görüfl
alan›n›n d›fl›na ç›ksa da bebekler nesneyi zihinsel olarak temsil edebilmektedirler.
Bir nesnenin görüfl alan›n›n d›fl›na ç›kt›¤› durumlarda var oldu¤unun bilinmesine
Piaget nesne devaml›l›¤› kavram› ad›n› vermifltir. Nesne devaml›l›¤› kavram›n›n
geliflimi ve saklanan nesneleri bulma yetene¤inin kazan›lmas›, duyusal motor dö-
neminin en önemli özelli¤idir. Örne¤in, oyunca¤› gözünün önünde sakland›¤›n-
da, bebek hiç tepki göstermiyorsa, oyunca¤›n varl›¤›n›n devam etti¤ine iliflkin
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Duyusal-motor dönemde
sembolik düflünce
geliflmedi¤i için; bebe¤in
zihinsel etkinlikleri, duyusal
uyar›c›lar, refleksler ve
basit hareketlerle
s›n›rlanm›flt›r.

Nesne devaml›l›¤›
kavram›n›n geliflimi ve
saklanan nesneleri bulma
yetene¤inin kazan›lmas›,
duyusal motor döneminin en
önemli özelli¤idir.

Piaget'ye göre dönem
kavram›, yafla ba¤l› olarak
zihinsel geliflimin
do¤as›nda ve yap›s›nda
ortaya ç›kan niteliksel
de¤iflikliklerdir

Geliflim psikolojisine
büyük katk›lar› olan
Jean Piaget.



kavram› henüz geliflmemifl demektir. Nesne kayboldu¤unda, nesnenin kayboldu-
¤u yere bak›p araflt›rma davran›fl› gösteriyorsa nesne devaml›l›¤› kavram› kazan›l-
m›flt›r. Nesne devaml›l›¤› kavram›n›n ilk belirtileri 8-12 aylar aras›nda ortaya ç›k-
makta ve 18 ay içerisinde geliflmesi beklenmektedir. Duyusal motor döneminin
sonlar›na do¤ru bebekler, kendileri görmeden de bir nesnenin yerinin de¤iflebile-
ce¤ini anlayabilmektedirler.

Duyusal-motor dönemin en önemli karekteristikleri nelerdir?

‹fllem Öncesi Dönem (2-7 Yafl)
‹fllem öncesi dönemde nesnelere ve olaylara iliflkin zihinsel sembollerin oluflmas›
ile, çocu¤un dili kullanma yetene¤inde h›zl› bir geliflme görülmektedir. An›lan
sembolik (temsili) beceriler, 2-7 yafllar› aras›nda büyük ölçüde geliflme göster-
mektedir. Sembolik düflüncenin geliflmesine iliflkin en çarp›c› örnek, ifllem öncesi
dönemdeki çocu¤un dili kullanma yetene¤inde ortaya ç›kan flafl›rt›c› art›flt›r.

Çocu¤un dünyay› alg›lamas›nda sembolik düflünce ve taklit oyunlar büyük
önem tafl›maktad›r. Taklit oyunlar öncelikle yarat›c› düflünce ve hayal gücünün
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Çocuk, oyun s›ras›nda baflkalar›yla (hayali ya da gerçek)
etkileflime girmekte ve kendini ifade olana¤› bulmaktad›r. Drama türü bu faaliyet-
ler biliflsel geliflim aç›s›ndan kuflkusuz çok önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Çocuk-
lar ifllem öncesi dönemde nesnelerin de¤iflmez ve tan›mlanabilir özelliklerini ö¤-
renirler, nicelikleri göstermek için say›lar› kullanmaya bafllarlar. Ancak bütün bun-
lar› sezgi düzeyinde yapabilmektedirler. Örne¤in, bir koflulda A, B'den büyüktür
derken, bir baflka koflulda B, A'dan büyüktür diyebilirler.

Piaget ve arkadafllar› ifllem öncesi dönemdeki çocuklar›n mant›ksal yetersizlik-
leri üzerinde odaklaflarak, oldukça karamsar bir tablo çizmifllerdir. Örne¤in, ço-
cuklar nesneleri ortak özelliklerine göre s›n›fland›rma (classification) yetene¤in-
den yoksundurlar, ben-merkezcil (egocentric=egosantrik) düflünce egemendir ve
korunum (conservation) ilkesi henüz geliflmemifltir. Piaget'e göre 2-7 yafllar› ara-
s›ndaki çocuklarda s›n›fland›rma kavram› tam olarak geliflmemifltir. S›n›fland›rma,
nesne gruplar› aras›ndaki mant›ksal iliflkiyi anlamak ve onlar› ortak özelliklerine
göre ay›rmakt›r. Örne¤in, çocuklara de¤iflik renklerde tahtadan yap›lm›fl bir grup
daire, kare ve üçgen verilerek bunlar› ortak özelliklerine (örne¤in renk, flekil, tah-
ta) göre ay›r›p gruplamalar› istendi¤inde, çocuklar›n yönergeyi dikkate almad›k-
lar›, ya da anlamad›klar›, daire, üçgen ve karelerden çok güzel evler yapt›klar›
görülmüfltür.

Piaget, s›n›flamadaki hiyerarfli ile, bir baflka deyiflle s›n›f, alt s›n›f ve üst s›n›f
iliflkileriyle ilgilenmifltir. Her kavram taksonomik bir s›ra içinde düflünülmekte ve
kavramlar›n en kolay temsil edildikleri bir temel düzey oldu¤u öne sürülmektedir.
Örne¤in, böyle bir temel düzeyi hayvan ya da siyam kedisi de¤il de, kedi temsil
etmektedir. ‹fllem öncesi dönemdeki çocuklar ayn› anda birden fazla s›n›fland›r-
ma yapamad›¤›ndan, bir hayvan›n hem kedi, hem de siyam türü olabilece¤ini an-
lamakta zorluk çekmektedirler. Dolay›s›yla yedi yafl›n alt›ndakiler siyam kedisinin
kedi grubu içinde bir alt grubu oluflturdu¤unu kavrayamazlar.

2-7 yafllar› aras›ndaki çocuklarda egosantrik düflüncenin egemen oldu¤u bilin-
mektedir. Piaget bu dönemdeki çocuklar›n kendi bak›fl aç›lar›n›n varolan tek ba-
k›fl aç›s› oldu¤una inand›klar›n› ve baflkalar›n›n bak›fl aç›s›n› dikkate alamad›klar›-
n› öne sürmektedir. Örne¤in, befl yafl›ndaki bir çocuk önce niçin kar ya¤d›¤›n› so-
rup, sonra da çocuklar onunla oynas›nlar diye yan›tlamaktad›r.
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Somut ifllemsel dönemdeki
çocuklar; demokrasi, din
v.b. gibi kavramlar› somut
örneklerle aç›klamaya
çal›fl›rlar.



Piaget bu gruptaki çocuklar› mant›ksal düflünemedikleri için kavram öncesi
dönemdeki çocuklar olarak nitelendirmifl ve korunum için yeterli zihinsel ifllem
düzeyinde olmad›klar›n› öne sürmüfltür. Korunum nesnenin flekli de¤iflse ve me-
kana de¤iflik biçimlerde yerlefltirilse de, miktar, a¤›rl›k ve hacminde de¤ifliklik ol-
mayaca¤› ilkesidir. Piaget bu kavram›n geliflip geliflmedi¤ini ölçmek için çok say›-
da deney yapm›flt›r. Piaget'nin görüflünü incelemek amac›yla ülkemizde yapt›¤›-
m›z çal›flmalardan birinde, çocuklara eflit büyüklükte ve a¤›rl›kta kilden yap›lm›fl
iki top gösterilerek, gözlerinin önünde toplardan biri üç uzun sosis flekline dönüfl-
türülmüfl, topun sosislerle ayn› büyüklükte ve a¤›rl›kta olup olmad›¤› sorulmufltur.
Korunum kavram› geliflmemifl çocuklar, genellikle sosislerin toptan daha büyük
ve a¤›r oldu¤unu ifade etmifllerdir. Di¤er ülkelerde oldu¤u gibi bizim ülkemizde
de Piaget'nin bulgular› desteklenmifl, ancak korunum kavram›n›n daha erken yafl-
larda ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür. 

Bu dönemde çocuklar›n bir baflka özelli¤i ise cans›z nesnelerin, baz› insan
özelliklerine sahip oldu¤una inanmalar›d›r. Çocuklarda canl›l›k (animism) kavra-
m› henüz geliflmemifltir. Canl›l›k kavram› genel olarak büyüme, kal›t›m ve kendi-
nin üretti¤i hareket olmak üzere üç temel özellik aç›s›ndan ele al›nmaktad›r. Can-
l›lar büyür, yaflayan canl›lar di¤er canl›lardan oluflur ve hareket ederler. Örne¤in,
üç yafl›ndaki çocuklar güneflin ve bulutlar›n canl› oldu¤una inan›rlar, çünkü can-
l›lar konusundaki yarg›lar›nda hareketi ipucu olarak kullanmaktad›rlar.

Korunum ilkesi nedir?

Somut ‹fllemsel Dönem (7-11 Yafl)
7 ile 11 yafllar› aras›nda mant›ksal düflünce geliflmeye bafllam›flt›r. Bu dönemde
çocuklar nesneleri ortak özelliklerine göre s›n›fland›rabilmekte, baflkalar›n›n bak›fl
aç›lar›n› dikkate alabilmekte ve her hareket eden nesnenin canl› olmad›¤›n› anla-
yabilmektedirler. Zihinsel dönüfltürme (transformation) ve geriye çevirebilme (re-
versibility) yetene¤i geliflti¤inden korunum ilkesini ö¤renmifllerdir.

‹fllem öncesi dönemde örnek olarak kulland›¤›m›z korunum problemi, somut
ifllemsel dönemdeki çocuklara soruldu¤unda, ayn› büyüklükte ve a¤›rl›kta olan iki
adet kil topun sosis flekline getirilmifl olan›n›n, tekrar top flekline dönüfltürülebi-
lece¤i, bu nedenle kil miktar›n›n ve a¤›rl›¤›n›n her iki koflulda (top-sosis) ayn› ola-
ca¤› ifade edilmifltir.

Somut ifllemsel dönemde problemin çözülmesi, somut nesnelere, burada ve
flimdi gibi anl›k durumlar›n olmas›na ba¤l›d›r. Örne¤in, somut ifllemsel dönemde-
ki çocu¤un A, B'den uzundur. B, C'den uzundur o halde A, C'den uzundur flek-
linde ak›l yürütebilmesi, somut nesnelerin o anda önünde olmas›na ba¤l›d›r. Bir
baflka deyiflle, çocuklar 11 yafl›ndan önce soyut kavramlarla düflünemezler. Bu
nedenle çocu¤un cebirde kullan›lan soyut ifllemler aras›ndaki mant›ksal iliflkiyi
anlamas› beklenmemelidir. Somut ifllemsel dönemi izleyen formel ifllemsel dö-
nemde, düflünce somuttan soyuta do¤ru geçifl yapabilmektedir.

Formel ‹fllemsel Dönem (11 Yafl ve Sonras›)
En son dönem 11 yafl›ndan sonra bafllayan ve mant›ksal düflüncenin yetiflkinler
düzeyine eriflti¤i dönemdir. Formel ifllemsel dönemde düflünce sadece gözlene-
bilir, somut durumlarla s›n›rl› de¤ildir. Formel ifllemcinin problem çözümüne

Davran›fl  Gel ifl imini  Aç›k lamaya Yönel ik  Bafll ›ca Kuramlar 189

Canl›l›k kavram› genel 
olarak; büyüme, kal›t›m ve
kendinin üretti¤i hareket 
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Formel ifllemcinin problem
çözümüne yaklafl›m› soyut
ve sistematiktir.

Somut ifllemsel dönemdeki
çocuklar; demokrasi, din
v.b. gibi kavramlar› somut
örneklerle aç›klamaya
çal›fl›rlar.



yaklafl›m› bir bilim adam›n›n kuramsal, tümdengelim yaklafl›m› gibi soyut ve sis-
tematiktir. Adolesanlar soyut kavramlar ve hipotetik düflünceler hakk›nda neden
belirtebilmekte ve baflar›s›z olduklar› problemlerde de¤iflik çözüm kombinas-
yonlar›n› sistematik biçimde oluflturabilmektedir.

Somut ifllemsel dönemdeki çocuklar, demokrasi, din v.b. gibi kavramlar› so-
mut örneklerle aç›klamaya çal›fl›rlar. Örne¤in, demokrasinin ne anlama geldi¤i so-
ruldu¤unda, çocuklar, bütün insanlar›n oy vermesidir fleklinde bir tan›m getirir-
ken, formel ifllemsel dönemdekiler daha soyut tan›mlamalar yapm›fllard›r. Sözü
edilen soyutlama yetene¤i ergenin yaflam›na bir anlam vermesine, sosyal ve ahla-
ki de¤erleri sorgulamas›na ve insan iliflkilerini anlamas›na yard›m etmektedir.

Piaget formel ifllemsel dönemin ötesinde baflka bir dönem tan›mlamam›fl, 15-
18 yafl civar›nda en üst düzeye yaklafl›laca¤›na inanm›flt›r. Gerçekten formel ifl-
lemsel dönemde adolesanlar mant›ksal düflüncenin alt›nda yatan temel ilkelere
sahiptirler ancak ö¤renmeleri gereken daha çok fley vard›r. 

Tablo 10.1 ve 10.2'de görüldü¤ü gibi her üç dönem kuramc›s› kendi ilgi alan-
lar›n› derinlemesine inceleyip, di¤er geliflim alanlar›na de¤inmemifllerdir. Örne¤in,
Freud psikoseksüel geliflimi incelerken sosyal etkenlerin önemine de¤inmemifltir.
Ayn› flekilde Piaget'nin de biliflsel geliflimi incelerken, müzik, sanat ve edebiyatla
ilgili düflünce geliflimini, duygular› dikkate almad›¤› görülmektedir.

Formel ifllemsel dönem hangi yafl grubu için önem tafl›r?
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Tablo 10.2: Piaget'in
Biliflsel Geliflim
Dönemleri
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Ort. Yafl ‹smi Özellikleri Temel Kazançlar
Do¤um-2 Duyusal-motor 

dönem

2-6 Yafl ‹fllem-öncesi
dönem

7-11 Yafl Somut-ifllemsel
dönem

12 yafl ve Formel-ifllemsel
sonras› dönem

Bebek dünyay› anlamak için
duyu organlar›n› ve motor
becerilerini kullan›r. Kavramsal
düflünce geliflmemifltir. Bebek
bir nesneyi nas›l kullan›yorsa, o
ba¤lamda bilmektedir.
Çocuk dünyay› anlamak için
dili de içeren sembolik düflün-
ceyi kullan›r. Ben merkezcil
(egosantrik) düflünce hakimdir.
Çocuk dünyay› sadece kendi
bak›fl aç›s›na göre de¤erlendirir.

Çocuk somut mant›ksal ifllem-
leri ve ilkeleri anlayabilir, bun-
lar› günlük yaflam›na uygular. Bu
dönemde sezgisel düflünce yeri-
ni giderek rasyonel ve nesnel
düflünceye b›rak›r.
Gençler ant›k soyut kavramlarla
düflünebilmeye, hipotezler kur-
maya ve "var olandan olas›ya"
spekülasyonlar yapmaya bafllarlar.

Bebek, nesne görüntü alan›nda
ç›ksa dahi hala varl›¤›n› devam
ettirdi¤ini bilmektedir. (nesne
devaml›l›¤›) Fiziksel faaliyetlerin
yan›s›ra zihinsel faaliyetleri de
geliflmeye bafllam›flt›r.
Çocu¤un hayal gücü geliflmek-
tedir. Konuflma, hem kendini
ifade etmesinde, hem baflka-
lar›ndan etkilenmesine önemli
rol oynamaktad›r. Ben merkez-
cil düflünce giderek azalmakta
ve baflkalar›n›n görüflü dikkate
al›nmaktad›r.
Çocuklar bilimsel düflünmedeki
temel ilkeleri ö¤renirler ve
mant›ksal yeteneklerini kulla-
n›rlar. Bu dönemde say› ve
s›n›fland›rma kavramlar› ile
korunum ilkesi geliflir.
Etik, politik ve sosyal konular
gençlerin ilgi alan›na girmeye
bafllam›flt›r. Deneyimler daha
makro ve kuramsal bir yakla-
fl›mla de¤erlendirilmektedir.

Formel ifllemcinin problem
çözümüne yaklafl›m› soyut
ve sistematiktir.



B.F. Skinner ve Albert Bandura gibi ö¤renme kuramc›lar›, dönem kuramc›lar›-
na elefltiriler getirirler. Örne¤in, dönem kuramc›lar› de¤iflik yafllarda farkl› süreç-
lerden söz etmektedirler. Ö¤renme kuramc›lar› ise, ö¤renme sonucunda an›lan
aflamalarda farkl›l›k olaca¤›n› iddia etmektedirler. Onlara göre de¤iflik yafllardaki
farkl› süreçler ödül, ceza, model alma ve taklide dayal› deneyimler aras›ndaki
farklardan kaynaklanmaktad›r.

Piaget, yeni bir döneme ancak bireylerin haz›r olduklar› zaman gelebilecekle-
rine inan›r. Çocuklar› bir dönemden daha sonraki döneme çabuk geçmeye yö-
neltmek için özel e¤itim vermenin ve al›flt›rman›n, gerçekte sonucu etkilemeyece-
¤ini vurgulam›fl ve bu görüflü do¤rulanm›flt›r. 

V‹CDAN GEL‹fi‹M‹: DO⁄RU VE YANLIfi
Sosyal davran›fllar, büyük ölçüde neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤una iliflkin ahla-
ki de¤erler taraf›ndan tayin edilir. Sosyal kurallar ve ahlaki de¤erler ö¤renme so-
nucu kazan›lmaktad›r. Ö¤renme kuramc›lar›na (Sears, Maccoby, Levin) göre vic-
dan geliflimi, ana baban›n koydu¤u standartlar›n çocuk taraf›ndan benimsenerek
bir iç kontrol sisteminin gelifltirilmesi olarak tan›mlan›r. Bunun yan›s›ra ahlak ge-
liflmesinde duygusal güdüler (Freud); ya da biliflsel etkenlere önem veren (Piaget
ve Kohlberg) kuramsal yaklafl›mlar vard›r. An›lan etkenler Freud'un ve özellikle
Piaget'nin kuramlar›nda ilk kez etrafl›ca incelenmifl ve bunlar› izleyen kuramsal ve
görgül geliflmeler konuyu daha iyi anlamam›za yard›mc› olmufltur.

Freud'un Ahlak Geliflimine Yaklafl›m›
Freud, ahlak geliflimini duygusal-güdüsel bir süreç olarak ele alm›flt›r. Daha önce
belirtildi¤i gibi kiflilik ve ahlak geliflimi an›lan psikoseksüel dönemlerden geçerek
oluflmaktad›r.

Freud'a göre ahlak geliflimi, cinsellik ve sald›rganl›k olarak belirlenen güdü-
lerle, sosyal engeller, yasaklamalar aras›nda sa¤l›kl› bir dengenin kurulmas›yla
oluflur.

Freud, kiflilik ve ahlak gelifliminin temellerinin ilk befl y›lda at›ld›¤›n› ileri sür-
mektedir. Ancak Freud'un takipçileri (Yeni Freud'cular, Erikson Sullivan gibi) an›-
lan kuram›n kat› ve dar çerçevesinin geniflletilmesi gerekti¤ini savunmaktad›rlar.
Freud'un ahlak görüflü günümüzde fazla benimsenmemektedir. Çünkü süperego-
nun ahlak› kontrol etti¤ini kan›tlayan görgül veriler yoktur.

Biliflsel-Geliflimsel Yaklafl›m
Araflt›rma bulgular› ahlak gelifliminin belirli aflamalardan geçerek olufltu¤unu ka-
n›tlar niteliktedir. Ahlak geliflimi ile ilgili araflt›rmalarda çocuklara bir tak›m öykü-
ler verilerek onlar›n ahlaki ikilemleri nas›l yarg›lad›klar› incelenmifltir. Örne¤in,
öykülerden birinde, bir adam ölmekte olan kar›s›n›n hayat›n› kurtarmak için çok
pahal› bir ilaç almak zorundad›r. Ancak adam›n bu ilac› alacak kadar paras› yok-
tur ve eczac› ilac› kendisine vermemektedir. Bu adam ne yapmal›d›r? Bir baflka
öyküde ise dayan›lamayacak kadar ac› çekmekte olan bir kad›n, doktoruna ken-
disini öldürmesi için yalvarmaktad›r. Doktoru ne yapmal›d›r?

Piaget, ahlak yarg›lar›n›n, baflkalar›na ba¤›ml›l›k (heteronomi) aflamas›ndan,
kendine ba¤›ml›l›k (otonomi) aflamas›na do¤ru geliflti¤ini öne sürer. 

Kohlberg, çocuklar›n an›lan ahlaki ikilemleri nas›l yarg›lad›¤›n› incelemifl
ve bulgular›n›n ›fl›¤›nda ahlak yarg›lar›n›n geliflmesine iliflkin dönemlerini
oluflturmufltur.

Vicdan Gel ifl imi :  Do¤ru ve  Yanl ›fl 191

Freud'a göre ahlak geliflimi;
cinsellik ve sald›rganl›k
olarak belirlenen güdülerle,
sosyal engeller, 
yasaklamalar aras›nda
sa¤l›kl› bir dengenin 
kurulmas›yla oluflur.

Piaget ve Kohlberg, ahlak
geliflimi ile ilgili yarg›lar›n
biliflsel geliflime paralel
olarak geliflti¤ini öne 
sürerler.



Kohlberg'in kuram›n›n oluflmas›na öncülük eden Piaget ise, ahlak yarg›lar›n›n,
baflkalar›na ba¤›ml›l›k (heteronomi) aflamas›ndan, kendine ba¤›ml›l›k (otonomi)
aflamas›na do¤ru geliflti¤ini öne sürmektedir. Bafllang›çta çocukta gerçek bir ahlak
anlay›fl› yoktur. Toplumsal kurallara ve otoriteye sayg› gösterilir. Bu dönemde "iyi
çocuk" onay› almak, çocu¤un bafll›ca amac›d›r. Biliflsel yönden gelifltikçe, ahlaki
yarg›lar› soyut evrensel ahlaki ilkelere dayand›rma e¤ilimi görülür.

Ahlak geliflimi süreci içinde kurallar›n nas›l alg›land›¤›n›n yan›nda, yap›lan ha-
tan›n öneminin nas›l alg›land›¤› da de¤iflmektedir. Küçük çocuklar bir hatan›n ne
denli ciddi oldu¤unu, o hatan›n yol açt›¤› zararla ölçerler. Örne¤in, kaza ile sekiz
fincan k›ran çocuk, bilerek bir fincan k›ran çocuktan daha suçlu bulunur. Yafl iler-
ledikçe hatay› yapan kiflinin niyetine daha çok önem verilmektedir. 

Piaget'ye göre ahlak gelifliminde bireyin içsel de¤erleri, onuru, durumsal
özelliklere göre kurallar› de¤ifltirebilmelidir. Piaget ve Kohlberg'in görüflü kül-
türleraras› karfl›laflt›rmal› araflt›rmalarla desteklenmektedir. Ancak kavramsal ve
de¤er yarg›lar›yla ilgili baz› ikilemlerin kültürler dikkate al›narak çözümlenmesi
gerekmektedir.

Piaget ve Kohlberg ahlak gelifliminde hangi faktörlere önem vermifllerdir?
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Özet
Yaflam Boyu Geliflim Psikolojisini, temel kavramla-
r› ve amaçlar›n› aç›klamak ve tan›mlamak

• Geliflim psikologlar›, döllenmeden ölüme kadar ya-
fla ba¤l› olarak görülen davran›fl de¤iflikliklerini in-
celerler. Geliflim psikolojisinin hem temel bilim
hem de uygulamal› yanlar› vard›r. Yaflam süresi
denildi¤inde, döllenmeden yaflam›n sonuna kadar
olan dönemler düflünülmelidir.

Davran›fl gelifliminde, biyolojik ve çevresel etken-
leri aç›klamak

• Davran›fllar›n geliflmesinde kal›t›msal ve çevresel
etkenler rol oynamaktad›r. Zeka insanlarda genetik
aç›dan en fazla incelenen özellikler aras›nda yer
al›r. Tek ve çift yumurta ikizleriyle yap›lan çal›flma-
lar, zekan›n kal›t›m ve çevrenin etkileflimi sonunda
tayin edildi¤ini göstermifltir. ‹nsanlara nas›l davra-
n›laca¤›n› ö¤retmek, bir baflka deyiflle sosyal geli-
flim, insan yaflam›n›n önemli bir yönüdür. ‹flbirli¤i,
yard›mseverlik ve di¤erkaml›k olumlu; sald›rganl›k
ve düflmanl›k ise olumsuz sosyal davran›fllardan
baz›lar›d›r. 

Davran›fl geliflimini aç›klamaya yönelik gelifltirilen
bafll›ca kuramlar› tart›flabilmek

• Davran›fllar›n geliflimini aç›klamaya yönelik de¤i-
flik kuramlar vard›r. U-D kuramc›lar›na göre davra-
n›fllar olumlu ya da olumsuz pekifltirme ve ceza ile
kontrol edilir. Sosyal ö¤renme kuram›na göre ise,
davran›fllar›n kayna¤› gözleyerek ö¤renme, ve mo-
dellerin örnek al›nmas›d›r (taklit ve özdeflim). Fre-
ud, kiflili¤in geliflmesinde yaflam›n ilk y›llar›n›n öne-
mini vurgulam›flt›r. Erikson ise davran›fllar›n sosyal
çevrenin etkisiyle, tüm yaflam boyu de¤iflebilece¤i-
ne inanmaktad›r. Piaget 1920'lerden 1980'li y›llar›n
ortalar›na kadar çocu¤un zihinsel geliflimini incele-
mifl ve davran›fllar›n biliflsel geliflimle birlikte önem-
li ölçüde de¤iflti¤ini ve bilginin kazan›lmas›nda bi-
reyin aktif rol oynad›¤›n› vurgulam›flt›r. Ahlak geli-
fliminde de, biliflsel geliflimde oldu¤u gibi belirli
dönemler vard›r (Piaget ve Kohlberg). Ahlak geli-
fliminin son aflamas›nda bireyin içsel de¤erleri ve
onuru, yarg›lar›nda önemli rol oynamaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1.  Yaflam boyu geliflim yaklafl›m› için afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r? 

a. Yaflam boyu geliflim yaklafl›m› geliflim olay›n› in-
celemede yeni bir yönelimdir.

b. Geliflimsel de¤iflim için potansiyelin tüm yaflam
boyunca var oldu¤unu öne sürmektedir.

c. Geliflim olay›n› aç›klamaya çal›flan yeni bir kuramd›r.
d. ‹nsan›n yaflam› potansiyel olarak çok yönlü ve çok

boyutlu görülmektedir.
e. Geliflim psikologlar›, geliflme sürecini döllenme ile

bafllay›p yaflam boyu devam eden de¤iflme anla-
m›nda kullan›rlar.

2. Geliflim ve de¤iflim kavramlar› aras›ndaki iliflki afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Geliflim ve de¤iflim özdefl süreçlerdir.
b. Her de¤iflme geliflmeyi içerir, fakat; her geliflme

gerçek bir de¤iflim de¤ildir.
c. Geliflme de¤iflmeden önde giden bir süreçtir.
d. Her geliflme bir de¤iflmedir, fakat; her de¤iflme ge-

liflmeyi içermez.
e. Geliflim geçmifli, de¤iflim gelece¤i kapsar.

3.  Piaget'nin biliflsel geliflim kuram›na göre afla¤›dakiler-
den hangisi do¤rudur? 

a. Çocuklar geliflmelerinin her döneminde, yetenek-
leri ölçüsünde dünya görüflüne sahip olabilirler.

b. Okulöncesi dönemdeki çocuklar somut ifllemlerin
üstesinden gelebilirler.

c. Piaget'ye göre gerçek formel ifllemsel düflünceye
yetiflkinlikte sahip olunur.

d. Üç yafl›ndan sonra çocuklar›n zihinsel geliflimi
durur.

e. Piaget'ye göre kiflili¤in temeli ilk befl y›l içinde at›l›r.

4. Erik Erikson'un geliflim dönemleri, Freud'un Psikosek-
süel geliflim dönemlerini temel olarak alm›flt›r. Bunun ya-
n›s›ra Erikson'un öncelikle vurgulad›¤› konu afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Geliflimin yetiflkinli¤in sonuna kadar incelenmesi
b. Psikoanalizmin temel olarak al›nmas›
c. Her dönemin ondan önceki dönemlere dayal› oldu¤u
d. Sosyal etkenlerin önemi
e. Genetik etkenlerin önemi

5. "Kal›t›m-Çevre" tart›flmas›ndan ç›kan sonuç afla¤›dakil-
erden hangisidir?

a. ‹nsanlar aras›ndaki farklar, do¤ufltan olan tohum
hücrelerindeki farklardand›r.

b. S›hhatli olan bir bebek gerekli olan çevresel flart-
lar temin edildi¤i takdirde, herhangi bir alanda uz-
man olarak yetifltirilebilir.

c. ‹nsanlar›n ço¤unlu¤u yüzde 60 kal›t›m, yüzde 40
çevrenin ürünüdür.

d. Genel cevaplar yoktur. Fakat bir çok özel cevap-
lar vard›r. Örne¤in, kal›t›m çevre etkileflimi gibi.

e. Tüm canl›lar kal›tsal potansiyellere göre geliflirler

6. Erikson'un çal›flma ve baflar›l› olmaya karfl›t afla¤›l›k
duygusu gelifltirebilece¤i dönem Freud'un geliflim dönem-
lerinden hangisine karfl›l›k gelir?

a. Oral
b. Anal
c. Genital
d. Latans
e. Fallik

7.  Afla¤›daki kuramc›lardan hangisine göre, sosyal mode-
li gözleyerek ve taklit ederek yeni davran›fllar kazan›l›r?

a. Watson
b. Erikson
c. Bandura
d. Piaget
e. Pavlov

8. Piaget, yaflam›n ilk y›l›na ne ad vermektedir?
a. ‹fllem öncesi dönem
b. Duyusal motor dönem
c. Somut ifllemsel dönem
d. Formel ifllemsel dönem
e. Sembolik düflünce dönemi

9. Yaflam boyu geliflim anlay›fl›, geliflimi, hangi iki dönem
aras›ndaki geliflim olarak ele al›r?

a. Do¤um - ölüm
b. Döllenme - ölüm
c. Döllenme - yafll›l›k
d. Do¤um - yafll›l›k
e. Do¤um - gençlik

10. Afla¤›dakilerden hangisi Erikson'un ileri sürdü¤ü
dönemlerden biri de¤ildir? 

a. Oral-duyusal dönem
b. Yafll›l›k dönemi
c. Yetiflkinlik dönemi
d. ‹fllem öncesi dönem
e. Genital dönem
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Yaflam›n ‹çinden
2 ile 5 yafllar› aras›nda, çocuklar›n düflünceleri oldukça
karmafl›k hale gelir. Bebeklikteki ilkel dairesel haraketler
ve deneme-yan›lma yoluyla problem çözme bu dönem-
de sona erer. Ancak anne-babalar, bak›c›lar ve ö¤ret-
menler unutmamal›d›r ki okul öncesi dönemdeki çocuk-
lar›n düflünce biçimi, niteliksel olarak yetiflkinlerinkin-
den oldukça farkl›d›r. Afla¤›daki örnek bu yafl grubunda-
ki çocuklar›n hem yeni edindikleri becerileri hem de s›-
n›rlar›n› göstermektedir.
Ortalama olarak 4 yafl civar›nda olan bir grup çocuk bir
kart oyununu henüz bitirmifllerdir. Çocuklardan biri "Ben
kazand›m". diye ba¤›r›r. Ö¤retmen çocu¤a yaklafl›r ve so-
rar "kazand›¤›n› nerden biliyorsun?". Çocuk "Çok kolay,
çünkü en çok kart benim." diye gösterir. Ö¤retmen çocu-
¤u bu konuda sorgulamaya devam eder. "Güzel, bunu bi-
ze göster bakal›m". Çocuk, elindeki kart kümesini karfl›-
laflt›rma yapabilmek için arkadafl›n›n kartlar›n›n yan›na
yerlefltirir "Gördünüz mü benim daha çok kart›m var!"
der. Ö¤retmen "Senin daha çok kart›n var çünkü senin
kartlar›n›n yüksekli¤i daha fazla." diye yan›tlar. Baflka bir
çocuk bu durumu protesto eder, "Hey durun, buraya ba-
k›n!". Kendi kartlar›n› yere alt alta dizer, kartlar s›n›f› ne-
redeyse duvardan davara kaplar. Daha sonra arkadafllar›-
n›n kazand›klar› kartlar› da benzer biçimde dizer. Ö¤ret-
men bu durumu gözler ve çocu¤a sorar "Bu oldukça il-
ginç, ne yap›yorsun?" "Ali’nin kazan›p kazanmad›¤›n› kont-
rol ediyorum" diye cevap verir. "Evet bak›n, onun kartla-
r›n›n s›ras› daha uzun, Ali kazand›." der. Ö¤retmen "Her-
kes Ali’nin kazand›¤›n› kabul etti mi? diye sorar, çocuklar-
dan hiçbiri bu duruma itiraz etmez ve bu flekilde oyna-
maya ve kazanan› yine bu flekilde belirlemeye devam
ederler.
Bu küçük örne¤e bakarak okulöncesi dönemdeki çocuk-
lar›n bebeklik dönemine göre problem çözme konusun-
da nas›l bir aflama kaydettikleri izlenebilir. Bu yafl gru-
bundaki çocuklar kart oyununu kimin kazand›¤›n› anla-
mak için makul bir yol bulmay› baflarabilmifller ancak bu
sorunu yetiflkinler gibi sayarak çözmemifllerdir. Sorunu
sadece alg›ya dayal› olarak çözmüfllerdir. Okulöncesi dö-
nemdeki çocu¤un düflünce biçimi önceki y›llara göre da-
ha ileri düzeyde ve daha içseldir, fakat hala somut nesne-
lere ve gerçek, gözlenebilir olana s›k› s›k›ya ba¤l›d›r ve
korunum kavram› geliflmemifltir.

Biraz Daha Düflünelim
1. Yaflam boyu geliflim psikolojisini, temel kavramlar›n›

ve amaçlar›n› aç›klayarak tan›mlay›n›z.
2. Davran›fl gelifliminde, biyolojik ve çevresel etkenleri

aç›klay›n›z.
3. Davran›fl geliflimini aç›klamaya yönelik gelifltirilen bafl-

l›ca kuramlar› tart›fl›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Geliflme ve De¤iflme bölümünü

yeniden okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise De¤iflme ve Geliflme bölümünü

yeniden okuyunuz.
3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Dönem Kavram› bölümünü

yeniden okuyunuz.
4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Erikson'u yeniden okuyunuz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Kal›t›m ve Çevre bölümünü

yeniden okuyunuz.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Geliflim Dönemleri bölümünü

yeniden okuyunuz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Ö¤renme bölümünü

yeniden okuyunuz.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Diaget bölümünü yeniden

okuyunuz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Yaflam Boyu Geliflim

bölümünü yeniden okuyunuz.
10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Erikson Kuram› bölümünü

yeniden okuyunuz.
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‹sviçreli ünlü psikolog. Genetik epistemoloji ve biliflsel geliflim alan›nda ç›¤›r aç›c›

çal›flmalar yapm›fl olan Piaget çocukta düflünce ve dil gelifliminin bir süreklilik içinde

de¤il de, evrelerden geçerek olufltu¤unu ve birey çevre iliflkilerinde etkin bir flekilde

yap›land›¤›n› ortaya koymufltur. D›fl dünyadan yaln›zca izlenimler almakla kalmay›p

zekas›n› etkin bir tarzda yap›land›ran çocukta biliflsel yap›, Piaget’ye göre, dört evrede

gerçekleflir. Piaget ayr›ca, çocuk zihniyetinin yetiflkinin zihniyetiyle hiçbir iliflkisi olmad›¤›n›

öne sürmüfltür. Çocu¤un mant›¤› kendine özgü oldu¤u gibi, ona göre, düflüncesi de ben-

merkezcidir. O kendisi için geliflir, kendi tarz›nda e¤lenir; akl›n kavramsal bilgileriyle

ilgisi yoktur, çeliflki bilmez. Çocuk ancak baflkalar›n›n düflüncesiyle temasa geçti¤i zaman

mant›kl› olmaya bafllar.

JEAN PIAGET (1896-1980)


