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

ö¤renme kavram›n› tan›mlayarak, ö¤renmenin yaflam›m›zdaki önemini
tart›flabilecek,
ö¤renmenin üç temel yolunu; Tepkisel Koflullanma (Klasik fiartlanma), Edim-
sel Koflullama, Gözlem Yoluyla Ö¤renme (Sosyal Ö¤renme) süreçlerini ve
davran›fllara etkisini aç›klayarak tart›flabileceksiniz.
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Uyuflturucu kaçakç›l›¤› önemli bir yasal sorundur. Bu sorunla bafla ç›kma çaba-
lar›nda güvenlik güçleri, köpeklerden de yararlanmaktad›r. Koku alma duyular›
inan›lmaz derecede geliflmifl olan köpekler, çok genifl bir alan› insanlardan çok
daha h›zl› ve verimli bir flekilde arayabilmektedirler. Ö¤renme psikologlar› tara-
f›ndan bu köpeklerin e¤itimi için çeflitli yöntemler gelifltirilmifltir. Afla¤›daki pasaj,
ö¤renmenin nas›l gerçeklefltirildi¤ini özetlemektedir.

Uygun bir köpek seçildikten sonra, e¤itime bafllan›r. E¤itim üç temel aflama-
dan oluflur. ‹lk aflamada amaç, e¤itim ve aramalar s›ras›nda köpe¤i ödüllendir-
mek için kullan›lacak olan aferin, bravo, evet gibi sözel ifadelerin köpe¤in davra-
n›fllar›n› etkileyecek hale getirilmesidir. Bu sözcükler, hayvan›n beslenmesi s›ra-
s›nda yiyecek verilirken sürekli olarak tekrarlan›rlar ve bu sayede köpek için ödül
de¤eri kazan›rlar. Ayr›ca, köpe¤in gel ve otur gibi basit komutlara uymas› da bu
aflamada yiyecekle ve ayn› sözel ifadelerle ödüllendirilir.

‹kinci aflamada, köpek taraf›ndan bulunmas› istenilen bir uyuflturucunun ko-
kusu, köpe¤in oturma davran›fl›n› kontrol eden bir uyaran haline getirilir. ‹çeri-
sinde uyuflturucu (örne¤in saf eroin) bulunan bir kavanoz köpe¤in burnuna yak-
laflt›r›l›r, köpe¤in oturmas› sa¤lan›r ve aferin, bravo vb. sözel ifadeler de kullan›-
larak köpe¤e yiyecek verilir. Daha sonra ise içi bofl bir kavanoz köpe¤in burnuna
yaklaflt›r›l›r fakat yiyecek verilmez. Bu ifllemlerin defalarca tekrarlanmas› sonu-
cunda, köpek eroin kokusunu tan›may› ö¤renir ve oturma davran›fl› bu koku ta-
raf›ndan kontrol edilir hale gelir, yani köpek bu kokuyu her al›fl›nda oturur ve yi-
yecek verilmesini bekler.

Bu aflamadan sonra, ö¤renmenin yeni kokulara ve ortamlara transferinin
amaçland›¤› üçüncü aflamaya geçilir. Köpek taraf›ndan bulunmas› istenilen her
türlü uyuflturucu maddenin bir listesi bu aflamadan önce yap›lm›fl olmal›d›r. ‹flle-
me listedeki maddelerin ortama birer birer eklenmesiyle devam edilir. Bu madde-
ler de köpe¤e ayr› ayr› koklat›larak, oturmas› sa¤lan›r ve davran›fl yiyecek ve sözel
ifadelerle ödüllendirilir. Köpek, listede yer alan uyuflturucu maddelerden hangisi-
ni koklarsa koklas›n oturdu¤unda, maddelerin kokular› köpe¤in davran›fllar›n›
kontrol eder hale gelmifl demektir.

E¤itilmifl bir köpek, sadece kokular›n› tan›may› de¤il, uyuflturucular›n kokusu-
nu di¤er kokulardan ay›rdetmeyi ve kendisine gösterilen bir alan› aktif bir flekilde
aramay› da ö¤renmelidir. Bu da e¤itimin üçüncü aflamas›nda gerçeklefltirilir. Kö-
pek çeflitli uyuflturucular› do¤ru bir flekilde tan›may› ö¤rendikten sonra, alan ara-
ma e¤itimine geçilir. Alan arama e¤itimine zeminindeki az say›daki kavanozdan
sadece birisinde uyuflturucu bulunan bir odada bafllan›r. Köpek odaya sokularak
"ara" komutu verilip tasmas› çözülür ve içerisinde daha önce tan›may› ö¤rendigi
herhangi bir uyuflturucu bulunan kavanozu koklay›p oturdu¤unda yiyecekle ve
sözel ifadelerle ödüllendirilir. Daha sonra arama yap›lacak alan daha da genifl-
letilir, ortamda bulunan kavanoz say›s› artt›r›l›r ve o zamana kadar bofl olan ka-
vanozlar›n içerisine uyuflturucu olmayan baflka maddeler konulur. Burada kul-
lan›lan di¤er maddelerin kokular›, köpe¤in gerçek arama ortamlar›nda karfl›-
laflma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u kokular olmal›d›r. E¤er köpek bu maddeleri kok-
lad›¤›nda da oturuyorsa, bu durumda yiyecek verilmez ve oturma davran›fl›n›n
uygun olmayan uyaranlarca kontrol edilmesi engellenir. Köpek bu odada uyufltu-
rucular› di¤er maddelerden ay›rdederek bulmay› ö¤rendikten sonra, hem arama
alan› geniflletilerek daha karmafl›k hale getirilir, hem de uyuflturucular bulunma-
s› daha zor olan yerlere saklanmaya bafllan›r. E¤er gerçek arama, hareket eden
makinelerin ya da insanlar›n bulundu¤u yerlerde (örne¤in, bir hava alan›nda
ya da depoda) yap›lacaksa, e¤itim ortam› da olabildi¤ince gerçek ortama benzer
hale getirilir. Bu koflullar alt›nda da, uyuflturucu kokusunun oturma davran›fl›n›
kontrol eder hale gelmesiyle köpe¤in e¤itimi tamamlanm›fl olur.

Bu üniteyi okurken kendi davran›fllar›n›z› nas›l ö¤rendi¤inizi anlamaya ve tart›flmaya
çal›fl›n›z.
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G‹R‹fi
Günlük yaflam›m›z› sürdürürken, sabah yata¤›m›zdan kalkt›¤›m›z andan itibaren
yapt›¤›m›z davran›fllar›n büyük bir bölümünü ö¤renme yoluyla kazan›r›z. Örne-
¤in, kahvalt› yapmay›, saate bakmay›, giyinmeyi, ifle gitmeyi, çal›flmay›, okumay›,
yazmay›, konuflmay›, dinlemeyi, problem çözmeyi, di¤er insanlarla iyi iliflkiler
kurmay›, toplumsal ve evrensel olaylara ilgi duymay› yaflam›m›z süresince ö¤reni-
riz.   Ayn› flekilde, yaflam›m›z boyunca, t›pk› istendik davran›fllar› ö¤rendi¤imiz gi-
bi, istenmedik davran›fllar› da ö¤reniriz. Örne¤in, sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan zararl› dav-
ran›fllar›, sigara içmeyi, baflkalar›na kaba davranmay›, sald›rganl›¤›, utangaçl›¤›,
gereksiz korkular› v.b. davran›fllar› ö¤renme yoluyla kazan›r›z. Yaflam›m›z boyun-
ca edindi¤imiz tüm bu istendik ve istenmedik davran›fllara bakarak insan yaflam›-
n›n bir ö¤renme sürecinden ibaret oldu¤unu söyleyebiliriz.

Ö⁄RENMEN‹N TANIMI
Ço¤u zaman günlük dilde ö¤renme kavram›ndan yaln›zca akademik bilgilerin ka-
zan›lmas› anlafl›lm›flt›r. Ö¤renmeyi yaln›zca bu anlamda anlayacak olursak, ö¤ren-
meye oldukça dar ve k›s›tl› bir anlam vermifl oluruz. Bu bizim ö¤renmenin yafla-
m›m›zdaki önemini ve kapsam›n› görmemizi ve incelememizi güçlefltirebilir. Psi-
kolojide ö¤renme kavram›na daha genifl bir anlam verilmifltir. Ö¤renme, yaflant›-
lar yoluyla davran›fllarda meydana gelen oldukça uzun süreli de¤iflmeler olarak
tan›mlanm›flt›r.

Bu tan›mda iki noktan›n dikkatimizi çekmesi gerekir. Bunlardan ilki ö¤renme-
nin bir davran›fl de¤iflikli¤i oldu¤udur. Çünkü bir bilgiyi veya bir beceriyi ö¤renen
bir insan›n eninde sonunda davran›fllar›nda belirli bir de¤iflme olur. Örne¤in, ara-
ba kullanmay›, okuma yazmay› veya yabanc› bir dili konuflmay› bilmeyen bir in-
san›n, bu becerileri ö¤rendikten sonra davran›fllar›nda bir de¤iflme olur. ‹kinci
olarak davran›fllarda meydana gelen de¤iflikliklerin bir ö¤renme olay› olarak ka-
bul edilebilmesi için söz konusu davran›fl de¤iflikliklerinin uzun süreli olmas› ge-
rekir. Do¤al olgunlaflma, yorgunluk ve belirli bir ilac›n al›nmas› sonucu davran›fl-
larda meydana gelen de¤iflikliklerin bir ö¤renme olay› olarak kabul edilmemesi
gerekir.

Ö¤renmeyi yaln›zca akademik bilgilerin kazan›lmas› olarak tan›mlayabilir miyiz? Di-
¤er türdeki bilgilerin kazan›lmas›n› da ö¤renme kavram› içinde ele alabilir miyiz?
Tart›fl›n›z.

Ö⁄RENMEN‹N YOLLARI
Yaflam›m›z boyunca sonsuza yak›n davran›fl ve beceriyi ö¤renmemize karfl›n, ö¤-
renme psikologlar› ö¤renmenin üç ayr› yoldan gerçekleflti¤ini önermifllerdir. Bun-
lar tepkisel koflullama, edimsel koflullama ve gözlem yoluyla ö¤renme türleridir.
Bu bölümde ö¤renme türlerinin herbiri  ayr› ayr› aç›klanm›fl olmas›na karfl›n, her
hangi bir bilgi veya becerinin ö¤renilmesinde bu ö¤renme türlerinden biri veya
üçü birden yer alabilir ve bir organizman›n ö¤renmesini belirleyebilir.
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Ö¤renme, yaflant›lar 
yoluyla davran›fllarda 
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süreli de¤iflmelerdir.

Ö¤renmenin üç ayr› türü;
tepkisel koflullama, edimsel
koflullama ve gözlem yoluyla
ö¤renmedir.



Tepkisel Koflullama (Klasik fiartlanma)
20. yüzy›l›n bafllar›nda Rus fizyolo¤u ‹van Pavlov, laboratuvar koflullar› alt›nda
yapt›¤› bir deneyle, bir köpe¤in geçirdi¤i bir yaflant› sonucu belirli bir uyar›c›ya
koflullanabilece¤ini kan›tlam›flt›r. Pavlov, aç bir köpe¤in a¤z›na yiyecek (et k›r›n-
t›lar›) konulmas›n› sa¤lam›fl ve a¤z›na yiyecek konulan köpe¤in salyas›n›n akt›¤›-
n› gözlemifltir. Kuflkusuz, bu durumda ö¤renme aç›s›ndan ilginç olan bir fley yok-
tur. Aç bir köpe¤in a¤z›na yiyecek konulursa, köpek bu uyar›c›ya karfl› salya tep-
kisi gösterir. Bu aflamada köpek, henüz bir fley  ö¤renmemifltir. Deneyin ikinci
aflamas›nda, Pavlov köpe¤in a¤z›na yiyecek koymadan önce bir zil çal›nmas›n›
sa¤lam›fl ve zil sesinin ard›ndan yiyecek verme ifllemini bir kaç kez tekrarlad›ktan
sonra, deneyinde ilginç bir olay›n oldu¤unu gözlemifltir. Köpek daha a¤z›na yiye-
cek konulmadan zil sesini duyar duymaz, bu uyar›c›ya karfl› salya tepkisi göster-
mifltir. Bir baflka deyiflle, köpek geçirdi¤i bir yaflant› sonucu bir fley ö¤renmifltir;
zil sesi ile yiyecek aras›nda bir "ba¤" kurmufltur. Zil sesinin yiyece¤e iflaret etti¤i-
ni ö¤renmifltir. Daha sonra bu tür ö¤renmenin baflka hayvan türleri ve insanlar
için de geçerli oldu¤u kan›tlanm›fl ve bu tür ö¤renmeye tepkisel koflullama veya
klasik koflullama ad› verilmifltir.

Tepkisel koflullamada gerçeklefltirilen ifllemler afla¤›daki tabloda özetlenmifl-
tir. Bu tablodan da anlafl›labilece¤i gibi zil sesi bafllang›çta salya tepkisi do¤ur-
mazken yiyecekle eflleflmesi sonucu yiyece¤in yaratt›¤› salya tepkisini yarat›r ha-
le gelmifltir.
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Pavlov'un koflullu
salg›lama
davran›m›n› 
incelemek için 
kulland›¤› ayg›t.
Köpek ses
geçirmeyen bir
odac›ktad›r ve 
deneyciyle aras›nda
tek yönlü bir ayna
vard›r. Deneyci zilin
çal›flmas›n› ve etin
sunulmas›n› 
uzaktan kontrol 
edebilir (Pavlov,
1928).
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Tablo 13.1: Tepkisel
Koflullamada 
Gerçeklefltirlen
‹fllemler

Tepkisel koflullama ifllemi

Zil sesi

Salya

Eflleme Yiyecek

Tepkisel koflullaman›n sonucu

Zil sesi Salya
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Tepkisel Koflullaman›n Temel Kavramlar›
Tepkisel koflullama yoluyla ö¤renmeyi iyi bir flekilde kavrayabilmek için flu dört
temel kavram›n bilinmesi gerekir. Bunlar koflulsuz uyar›c›, koflulsuz tepki, koflul-
lu uyar›c› ve koflullu tepki kavramlar›d›r. 

Koflulsuz Uyar›c›: Organizmaya ilk kez verildi¤inde bu organizmada belirli
bir tepkiyi yaratabilen bir uyar›c›d›r. Bu uyar›c›lar ö¤renilmemifltir. Pavlov'un de-
neyinde köpe¤in a¤z›ndaki yiyecek (et k›r›nt›lar›) koflulsuz bir uyar›c›d›r. Koflul-
suz uyar›c›lara örnek olarak s›cakl›k, so¤ukluk, fliddetli gürültü ve elektrik floku
gibi uyar›c›lar gösterilebilir. 

Koflulsuz Tepki: Koflulsuz uyar›c›lar›n yaratt›¤› tepkilerdir. Koflulsuz uyar›c›lar
ö¤renilmemifl oldu¤undan koflulsuz tepkiler de ö¤renilmemifltir. Bu tür tepkiler
organizman›n do¤ufltan getirdi¤i tepkilerdir. Pavlov'un deneyinde, köpe¤in a¤z›n-
da yiyecek varken, salya tepkisi göstermesi koflulsuz bir tepkidir.

Koflullu Uyar›c›: Önceleri organizmada belirli bir tepkiyi yaratmazken, koflul-
suz bir uyar›c› ile defalarca eflleflmesi sonucu organizmada belirli bir tepkiyi ya-
ratma özelli¤i kazanan uyar›c›lard›r. Uyar›c›lar›n bu özelli¤i ö¤renilmifltir. Pav-
lov'un deneyindeki zil sesi koflullu bir uyar›c›d›r. 

Koflullu Tepki: Bu tepkiler koflullu uyar›c›lara karfl› gösterilen tepkilerdir. Ko-
flullu uyar›c›lar ö¤renilmifl uyar›c›lar oldu¤u için koflullu tepkiler de ö¤renilmifl
tepkilerdir. Pavlov'un deneyinde zil sesini duyunca, köpe¤in salya tepkisi göster-
mesi ö¤renilmifl koflullu bir tepkidir. 

Özetle, tepkisel koflullama yoluyla ö¤renmede, koflulsuz uyar›c›lar daima ko-
flulsuz tepkileri, koflullu uyar›c›lar da koflullu tepkileri yarat›r. Koflulsuz uyar›c› ve
koflulsuz tepki ö¤renilmemifltir. Koflullu uyar›c› ve koflullu tepki ise ö¤renilmifltir.

Pavlov'un deneyinde koflulsuz uyar›c› kavram›n› tan›mlay›n›z.

Tepkisel Koflullaman›n ‹nsanlar ‹çin Önemi
Pavlov'un bir köpe¤i bir zil sesine koflullamas›n›n insan›n ö¤renmesi aç›s›ndan
hiç bir önemi yokmufl gibi görünebilir. Ancak, belirli davran›fllar›m›z› dikkatle
incelersek bu davran›fllar›m›z›n tepkisel koflullama yoluyla ö¤renildi¤ini görebi-
liriz. Örne¤in, bir çocu¤un bir kez i¤ne olduktan sonra, doktordan korkmas› ve-
ya kötü bir s›nav yaflant›s›ndan geçen bir kiflinin bu olaydan sonra herhangi bir
s›nav durumuyla karfl›laflt›¤›nda s›nav kayg›s› çekmesi, araba kazas› geçiren bir
kiflinin bu olaydan sonra arabalara binme ve seyahat etme korkusu gelifltirmesi
v.b. gereksiz kayg› ve korkular tepkisel koflullama yoluyla ö¤renilmifl davran›fl-
lar olabilir.

Nitekim John Watson adl› Amerikal› bir psikolog, küçük bir bebekle yapt›¤› bir
deneyle, belirli kayg› ve korkular›n tepkisel koflullama yoluyla ö¤renilebilece¤ini
deneysel olarak kan›tlam›flt›r. Watson, küçük bir bebe¤e önce bir fare göstermifl,
çocuk fareden hiç korkmam›fl, hatta uzan›p fareye dokunmak istemifltir. Daha
sonra Watson, çocuk fareye uzand›¤› anda çocu¤un kula¤›n›n dibinde, bir zile
fliddetle vurarak, çocu¤u yerinden s›çratacak kadar fliddetli bir ses ç›karm›flt›r. Ço-
cuk fliddetli sesi duyunca korkmufl ve a¤lamaya bafllam›flt›r. Watson bu ifllemi bir
kaç kez tekrarlad›ktan sonra çocu¤a yaln›zca fareyi göstermifl ve çocuk fareyi gö-
rür görmez korkmufl ve a¤lamaya bafllam›flt›r. Daha sonra, Watson çocu¤a tavflan,
kürk, sakall› bir insan yüzü gibi çeflitli tüylü nesneler göstermifltir. Çocuk tüm bu
tüylü nesnelerden korkmufltur. Çocu¤un bafllang›çtaki fliddetli sesten korkusu
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Koflulsuz Uyar›c›, organiz-
maya ilk kez verildi¤inde bu
organizmada belirli bir tep-
kiyi yaratabilen bir
uyar›c›d›r.
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baflka uyar›c›lara da genellenmifl ve çocuk tüm tüylü nesnelerden korkar hale
gelmifltir.

Watson'un yapt›¤› bu deneyden de anlafl›labilece¤i gibi yaflam›m›z› sürdürür-
ken belirli örseleyici yaflant›lardan geçersek, hiç fark›na varmadan belirli uyar›c›-
lara koflullanabilir ve bu  uyar›c›larla karfl›laflt›¤›m›zda uyar›c›lara karfl› irademizin
kontrolü alt›nda olmayan kayg› ve korku tepkileri gösterebiliriz. Bir bak›ma bu
yolla ö¤rendi¤imiz tepkilerimizle çevremize uyum sa¤lamaya çal›fl›r›z.

Edimsel (Operant) Koflullama Yoluyla Ö¤renme
Yaflam›m›z› en uygun koflullarda sürdürebilmemiz için, içinde bulundu¤umuz
çevresel koflullar› gerekti¤inde de¤ifltirebilmemiz gerekir. Tepkisel koflullama yo-
luyla ö¤rendi¤imiz tepkilerimizin çevreye uyumumuz aç›s›ndan önemli ifllevleri
olmas›na karfl›n, içinde bulundu¤umuz çevresel koflullar› de¤ifltirebilme özellikle-
ri yoktur. Örne¤in, uzun süredir açl›k çekiyorsak, sevdi¤imiz bir yiyece¤i görün-
ce a¤z›m›z sulanabilir. Fakat o yiyece¤i elde edebilmek için gerekli davran›fllar›
yapmad›¤›m›z sürece, yani çevremizi de¤ifltirmedi¤imiz sürece, a¤z›m›z ne kadar
sulan›rsa sulans›n, yiyece¤i elde edemeyiz. Davran›fllar›m›z›n büyük bir ço¤unlu-
¤u içinde bulundu¤umuz çevresel koflullar› de¤ifltirebilen davran›fllard›r. Ça¤dafl
ö¤renme psikologlar›ndan B.F. Skinner, çevreye etki eden ve çevremizi de¤ifltiren
davran›fllar›m›z› tepkilerden ay›rdedebilmek için bu davran›fllara edimsel (ope-
rant) davran›fl ad›n› vermifltir.

Edimsel davran›fllar›m›z arac›l›¤›yla içinde yaflad›¤›m›z çevresel koflullar› de¤ifl-
tirir; belirli sonuçlara ve amaçlara ulafl›r›z. Örne¤in, ders çal›flmam›z edimsel bir
davran›flt›r. Ders çal›flarak yaflam›m›zda peflinde oldu¤umuz belirli amaçlara ulafl-
maya çal›fl›r›z. Ayn› flekilde, ifle gitmek, konuflmak, okumak, yazmak, problem
çözmek, çevremizde sayg›n bir kifli olmaya çal›flmak, v.b. yaflam›m›z› sürdürürken
gerçeklefltirdi¤imiz davran›fllar›m›z›n büyük bir bölümü edimsel koflullama yoluy-
la ö¤renilen edimsel davran›fllard›r. Bir davran›fl›n edimsel bir davran›fl olup olma-
d›¤›n› anlaman›n en kolay yolu, o davran›fl› neden yapt›¤›m›z› anlamakt›r. E¤er,
belirli bir davran›fl› belirli bir amaca ulaflmak için yap›yorsak o davran›fl edimsel
bir davran›flt›r. 

Edimsel koflullama tan›m›n› dikkate alarak, kendi edimsel davran›fllar›n›za örnekler
bulmaya çal›fl›n›z.

Edimsel Koflullaman›n Temel Kavramlar›
Edimsel koflullaman›n tan›m›ndan da anlafl›labilece¤i gibi edimsel davran›fllar
kendi yaratt›klar› sonuçlara ba¤l› olarak de¤iflen davran›fllard›r. Edimsel davran›fl-
lar›n sonuçlar› de¤ifltikçe, bu davran›fllar›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤› da de-
¤iflir. Edimsel koflullamada davran›fllarla sonuçlar› aras›ndaki bu iliflki yaln›zca
davran›fllar›n gelecekteki tekrarlanma olas›l›¤›n› etkilemekle kalmaz, ayn› zaman-
da davran›fllardan önce gelen uyar›c›lar›n da davran›fllar› kontrol etme özelli¤i ka-
zanmas›na neden olur. Bu tür uyar›c›lara ay›rdedici uyar›c› denir.

Ay›rdedici bir uyar›c› belirli bir edimsel davran›fl›n yap›lmas›na zemin haz›rlar.
Edimsel koflullamada ö¤renmeyi etkileyen ve belirleyen en önemli etken ay›rde-
dici uyar›c›, davran›fl ve davran›fl›n sonucu aras›ndaki iliflkidir. Bu iliflki afla¤›daki
flekilde gösterilmifltir.
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Tepkisel koflullamada bir
tepkiyi yaratan uyar›c›ya
benzer di¤er uyar›c›lar›n da
ayn› tepkiyi yaratmas›na,
uyar›c› genellemesi denir.

Edimsel Koflullama:
Davran›fllar›n kendi
yaratt›klar› çevresel
sonuçlara ba¤l› olarak
de¤iflmesi ve ö¤renilmesi
sürecidir.

Birçok ürkütücü 
hayvan›n sirklerde
karfl›laflt›¤›m›z
davran›fllar›n› nas›l
aç›klars›n›z?



Yukar›daki flekilde de gösterildi¤i gibi davran›fllarla sonuçlar› aras›ndaki iliflki
de¤iflince; davran›fllar›n gelecekte tekrarlanma ve davran›fllar›n yap›lmas›na zemin
haz›rlayan ay›rdedici uyar›c›lar›n davran›fllar› kontrol etme özelli¤i de de¤iflir. Ör-
ne¤in, normal koflullarda bir telefon zili çald›¤›nda (ay›rdedici uyar›c›) gider tele-
fona cevap verir (davran›fl) ve karfl›daki kifliyle konufluruz (sonuç). Fakat telefon
zili bir kaç kez çalar ve her seferinde telefona cevap verdi¤imiz halde, karfl›daki ki-
flinin sesini duyamazsak, bir süre sonra telefona cevap vermekten vazgeçeriz. Çün-
kü, bu durumda ay›rdedici uyar›c›, davran›fl ve davran›fl›m›z›n sonucu aras›ndaki
iliflki de¤iflmifl, buna ba¤l› olarak davran›fl›n tekrarlanma olas›l›¤› da de¤iflmifltir.
Ayn› flekilde bir arkadafl›m›za defalarca mektup yazar, bu arkadafl›m›zdan hiç bir
cevap alamazsak, zamanla o arkadafl›m›za mektup yazmaktan vazgeçeriz. Edimsel
koflullamada bu iflleme sönme ad› verilir. Çocuklu¤umuzdan itibaren yaflam›m›z›
bir an gözümüzün önüne getirirsek, binlerce davran›fl›m›z›n sönmeye tabi oldu¤u-
nu ve bu davran›fllar›n yerine yenilerini ö¤rendi¤imizi kolayl›kla görebiliriz.

Edimsel Davran›fl ve Sonuçlar› Aras›ndaki ‹liflkiler
Edimsel davran›fllar› kontrol eden sonuçlar bazen yiyecek, içecek elde etmek ve-
ya ac›dan korunmak gibi biyolojik bak›mdan önemli durumlar olabilir. Bazen de
para, prestij, be¤eni kazanmak ve ilgi görmek gibi toplumsal bak›mdan önemli
uyar›c›lar olabilir. Edimsel davran›fllar› kontrol eden ve ö¤renmemize yol açan so-
nuçlar çok çeflitli olmas›na karfl›n, davran›fllarla sonuçlar› aras›ndaki iliflkiler dört
grup alt›nda özetlenebilir.

Olumlu Pekifltirme: Bir davran›fl, ortamda bulunmayan bir uyar›c›n›n ortama
kat›lmas›n› sa¤lar ve bu davran›fl›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤› artarsa, bu ola-
ya olumlu pekifltirme ifllemi denir.  Örne¤in, dersine çok çal›flan ve s›navda iyi bir
not alan bir ö¤rencinin gelecekte dersine çal›flma olas›l›¤› artar ve bu ö¤rencinin
ders çal›flma davran›fl› olumlu pekifltirme ifllemiyle pekifltirilmifltir.

Olumsuz Pekifltirme: Bir davran›fl, ortamda bulunan ve organizma aç›s›ndan
itici, nahofl bir nitelik tafl›yan bir uyar›c›y› ortadan kald›r›r ve bu davran›fl›n gele-
cekte tekrarlanma olas›l›¤› artarsa, bu olaya olumsuz pekifltirme ifllemi denir.  Bir
s›n›fta ö¤renciler, ö¤retmenlerinden s›navda sorumlu olacaklar› malzemenin azal-
t›lmas› konusunda bir dilekte bulunurlar ve ö¤retmenleri de ö¤rencilerinin bu di-
le¤ini yerine getirir ve s›navda sorumlu olacaklar› malzemeyi azalt›rsa, gelecekte
ö¤rencilerin ayn› dile¤i yapma olas›l›klar› artacakt›r. Bu durumda ö¤rencilerin di-
le¤i olumsuz pekifltirme ifllemiyle pekifltirilmifl olur.

Ceza I: Bir davran›fl›n sonucu olarak ortama itici, nahofl bir uyar›c› kat›l›r ve
bu  davran›fl›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤› azal›rsa, bu iflleme ceza denir.  Ör-
ne¤in, kopya çeken bir ö¤rencinin kopya çekti¤i anlafl›l›r ve kopya çekti¤i için s›-

Ö¤renmenin Yol lar › 231

Ay›rdedici
uyar›c›

Davran›fl Sonuç fiekil 13.1: 
Ay›rdedici Uyar›c›,
Davran›fl ve Sonuç
‹liflkisi.



n›fta kal›r ve bu ö¤rencinin gelecekte kopya çekme davran›fl› azal›rsa, bu ö¤ren-
ci ceza görmüfltür.

Ceza II: Bir davran›fl ortamda bulunan pekifltirici bir uyar›c›y› ortadan kald›r›r
ve bu davran›fl›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤› azal›rsa, bu iflleme de ceza denir.
H›z limitinin üstünde araba kullanmaktan ötürü, bir sürücünün flöför ehliyeti bir
süre iptal edilirse ve bu kifli gelecekte h›zl› araba kullanmaktan vazgeçerse, bu
durumda da kifli ceza görmüfltür. Bu cezan›n ikinci bir yoludur. 

Özetle, bir davran›fl ister olumlu, ister olumsuz pekifltirme ifllemleri ile pekiflti-
rilmifl olsun bu davran›fl›n gelecekte tekrarlanma olas›l›¤› daima artar. Bir davra-
n›fl cezaland›r›l›yorsa, bu davran›fl›n gelecekteki tekrarlanma olas›l›¤› daima azal›r.
Davran›fl ve sonuçlar› aras›ndaki bu dört tür iliflki afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.

Olumlu ve olumsuz pekifltirme ve ceza ifllemleri davran›fllara nas›l etki eder?

Pekifltirme Tarifeleri
Günlük yaflam›m›zda yapt›¤›m›z her davran›fl pekifltirme ile sonuçlanmaz. Bazen
uzunca bir süre hiç bir pekifltirme almadan davran›flta bulunmak zorunda kal›r›z.
Bir dersten iyi bir not alabilmek için bir dönem boyu çal›fl›r›z. Bu durumda pekifl-
tirme olmad›¤› halde ders çal›flmam›z› sürdüren koflul nedir? Bu sorunun cevab›
pekifltirme tarifelerinde yatar. Edimsel koflullamada pekifltirme iflleminin etkili ola-
bilmesi için bir davran›fl›n her yap›l›fl›nda pekifltirilmesine gerek yoktur. Hatta,
davran›fl tekrarlar›ndan baz›lar› aras›ra pekifltirilirse bu tür pekifltirme devaml› pe-
kifltirmeye göre daha etkili olur. Edimsel koflullama araflt›rmalar›nda s›kl›kla kul-
lan›lan dört basit pekifltirme tarifesi vard›r. Bunlar sabit oranl›, de¤iflken oranl›, sa-
bit zamanl› ve de¤iflken zamanl› pekifltirme tarifeleridir. 

Sabit Oranl› Tarifeler: Bu tarifede organizman›n pekifltirici uyar›c›y› elde
edebilmesi için, her pekifltirmeden sonra sabit say›da davran›fl yapmas› gerekir.
Örne¤in, bir iflçiye parça bafl›na yapt›¤› ifle göre para ödenirse bu iflçi sabit oran-
l› pekifltirme tarifesine göre pekifltirilmifl olur. 
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ve Sonuçlar›
Aras›ndaki ‹liflkiler.

Olumlu pekifltirme Olumsuz pekifltirme
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Edimsel koflullama
araflt›rmalar›nda s›kl›kla 
kullan›lan dört basit
pekifltirme tarifesi sabit
oranl›, de¤iflken oranl›,
sabit zamanl› ve de¤iflken
zamanl› pekifltirme 
tarifeleridir. 



De¤iflken Oranl› Tarifeler: Bu tarifede organizman›n pekifltirme alabilmesi
için yapmas› gereken davran›fl say›s› sürekli olarak de¤iflir. S›k s›k piyango bileti
alan kiflilerin baz›lar›na ikramiye ç›k›p baz›lar›na ikramiye ç›kmamas› de¤iflken
oranl› bir tarifeye örnektir. Çünkü, her ikramiye ç›kt›ktan sonra, yeni bir ikramiye
kazanabilmek için kiflinin kaç bilet almas› gerekti¤i sürekli olarak de¤iflmektedir. 

Sabit Zamanl› Tarifeler: Bu tarifede organizman›n pekifltirme alabilmesi için
her pekifltirmeden sonra belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu sürenin geçmesin-
den sonra organizman›n yapt›¤› belirli bir davran›fl pekifltirmeyle sonuçlan›r. Bir
memurun her ay maafl almas› bu tarifeye bir örnektir. Çünkü bu kifli maafl alabil-
mek için otuz gün beklemek zorundad›r.  

De¤iflken Zamanl› Tarifeler: Bu tarifelerde pekifltirmenin al›nabilmesi için
her pekifltirmeden sonra geçmesi gereken süre sürekli olarak de¤iflir. Mektup al-
may› pekifltirici bir olay olarak kabul edersek, bir kiflinin mektup gelip gelmedi-
¤ini kontrol etmek için posta kutusuna bakma davran›fl› bu tarifeye bir örnektir.
Çünkü posta kutusunda ne zaman mektup olaca¤› sürekli olarak de¤iflir.

Bir tarifedeki oran sözcü¤ünden ne anl›yorsunuz? Zamanl› tarifelerin, oranl› tarifeler-
den fark›n› belirtiniz?

Pekifltirme Tarifelerinin Davran›fllara Etkisi ve Önemi
Tarifelerin davran›fllara olan etkisi iki madde alt›nda özetlenebilir. Oranl› tarifeler
zamanl› tarifelere göre daha yüksek bir davran›fl s›kl›¤›na neden olur. Çünkü
oranl› tarifelerde pekifltirme say›s›yla davran›fl say›s› aras›nda do¤rudan do¤ruya
bir iliflki vard›r. Oranl› tarifelerde organizma ne kadar s›k davran›rsa, o kadar s›k
pekifltirme al›r.  Zamanl› tarifelerde ise davran›fl say›s›yla pekifltirme s›kl›¤› aras›n-
da zay›f bir iliflki vard›r. Zamanl› tarifelerde çok s›k davran›flta bulunmak, çok s›k
pekifltirilmeye neden olmaz.

Öte yandan, de¤iflken tarifeler sabit tarifelere göre sönmeye daha dirençli dav-
ran›fl yarat›r. Bunun en güzel örneklerinden biri kumar makinelerinde kumar oy-
nayan bir kumarbaz›n davran›fllar›n›n pekifltirilmesidir. Kumarbaz kifli kaç›nc› oy-
nay›fl›ndan sonra kazanaca¤›n› daha önceden kestiremedi¤i için sürekli kazanaca-
¤› beklentisiyle kumar oynamaya devam eder. Bu nedenle, kumarbaz›n kumar
oynamaktan vazgeçmesi oldukça güçtür.

Gözlem Yoluyla Ö¤renme (Sosyal Ö¤renme)
Davran›fllar›m›z›n büyük bir bölümünü tepkisel ve edimsel koflullamalar yoluyla
kazan›r›z. Ancak bu her iki koflullama türü de ö¤renen kiflinin belirli uyar›c›larla
do¤rudan do¤ruya karfl›laflmas›n› gerektirmektedir. Oysa günlük yaflam›m›zdan
da çok iyi bildi¤imiz gibi, baflkalar›n›n davran›fllar›n› ve bu davran›fllar›n ne tür so-
nuçlar do¤urdu¤unu gözleyerek, ifliterek ya da okuyarak da önemli bilgi ve bece-
riler ediniriz. Örne¤in, elektrik ak›m› olan ç›plak bir tele dokunmamam›z gerekti-
¤ini ö¤renebilmek için mutlaka bu tele dokunmam›z gerekmez. Bu konuda bafl-
kalar›n›n deneyimlerini dinlemek veya okumak söz konusu bilgiyi ö¤renmemiz
için yeterlidir. ‹flte bu nedenledir ki, gözlem yoluyla ö¤renme, ço¤u zaman baflka
insanlar›n mevcut bulundu¤u durumlarda ve baflka insanlar›n deneyimlerini ge-
rektirdi¤i için, bu tür ö¤renmeye sosyal ö¤renme ad› da verilmifltir.
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Gözlem yoluyla ö¤renme
sosyal ö¤renme, ço¤u
zaman baflka insanlar›n
mevcut bulundu¤u 
durumlarda ve baflka 
insanlar›n deneyimlerini
gerektirir.



Bir bak›ma bizim toplumsal bir varl›k olmam›z› sa¤layan tüm bilgi ve beceri-
lerimizin büyük bir bölümünü sosyal ö¤renme yoluyla kazan›r›z. Bu aç›dan bak›l-
d›¤›nda yaflam›m›z›n bize bilerek veya bilmeyerek olumlu veya olumsuz davran-
fl›lar› ö¤reten modellerle donanm›fl oldu¤unu kolayl›kla görebiliriz.Duruma göre,
bu modeller annemiz, babam›z, ailemiz, arkadafl grubumuz, ö¤retmenlerimiz, te-
levizyon, radyo, okudu¤umuz gazete ve kitaplar olabilir. Gözlem yoluyla ö¤ren-
menin ve modellerin yaflam›m›zdaki önemini vurgulayabilmek için "Üzüm üzüme
baka baka karar›r" veya "Bana arkadafl›n› söyle, sana kim oldu¤unu söyleyeyim"
özdeyifllerinin hat›rlanmas› yeterlidir. Kuflkusuz gözlem yoluyla ö¤renmenin ger-
çekleflebilmesi için belirli modellerin bulunmas›n›n yan›s›ra, ö¤renen kiflinin bu
modellere dikkat etmesi, onlar›n davran›fllar›n› hat›rlamas› ve taklit edebilmesi de
gerekir.

Sigara içme gözlem yoluyla ö¤renilmifl bir davran›fl olabilir mi? Tart›fl›n›z.
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Özet
Ö¤renme kavram›n› tan›mlayarak, ö¤renmenin ya-
flam›m›zdaki önemini tart›flabilmek

• Ö¤renme konusu yaflam›m›zda öylesine önemlidir
ki, bir bak›ma, tüm yaflam›m›z›n bir ö¤renme ve
de¤iflme sürecinden ibaret oldu¤u söylenebilir. An-
cak, ö¤renmenin yaln›zca akademik bilgilerin ka-
zan›lmas› olarak tan›mlanmamas› gerekir. Yaflant›-
lar sonucu davran›fllarda meydana gelen oldukça
uzun süreli de¤iflmelere ö¤renme denir. Yaflam›m›-
z› sürdürürken t›pk› istendik davran›fllar› oldu¤u
gibi istenmedik davran›fllar› da ö¤reniriz. 

Ö¤renmenin üç temel yolunu; tepkisel koflullanma
(klasik flartlanma), edimsel koflullanma, gözlem yo-
luyla ö¤renme (sosyal ö¤renme) süreçlerini ve dav-
ran›fllara etkisini aç›klayarak tart›flabilmek.

• Ö¤renmenin çok çeflitli yollar› olmas›na karfl›n, tüm
ö¤renme durumlar›nda, ö¤renmenin temel özellik-
lerinin üç ayr› yoldan ö¤renildi¤i önerilmifltir. Bun-
lar tepkisel koflullama, edimsel koflullama ve göz-
lem yoluyla ö¤renme süreçleridir.  

Tepkisel koflullamada organizma do¤ufltan getirdi-
¤i bir tepkiyi bir baflka uyar›c›ya karfl› göstermeyi
ö¤renir. Edimsel koflullama davran›fllar›n kendi ya-
ratt›klar› sonuçlar›na ba¤l› olarak de¤iflmesi ve ö¤-
renilmesi sürecidir. Her iki koflullama türünde de
ö¤renmenin olabilmesi için, ö¤renen kiflinin belir-
li uyar›c›larla do¤rudan do¤ruya karfl›laflmas› gere-
kir. Oysa gözlem yoluyla ö¤renmede buna gerek
yoktur. Baflka insanlar›n davran›fllar›n› gözleyerek,
söylediklerini dinleyerek veya yazd›klar›n› okuya-
rak da ö¤reniriz. Asl›nda bizim toplumsal bir var-
l›k olmam›z› sa¤layan bilgi ve becerilemizin büyük
bir bölümü gözlem yoluyla ö¤renilmifltir. Bu bö-
lümde söz konusu ö¤renme türleri ayr› ayr› aç›k-
lanm›fl olmas›na karfl›n, herhangi bir ö¤renme du-
rumunda bu ö¤renme türlerinden herhangi biri ve-
ya üçü birden yer alabilir ve organizman›n ö¤ren-
mesini belirleyebilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Yaflant›lar sonucu davran›fllarda meydana gelen olduk-
ça uzun süreli de¤iflmelere ne ad verilir?

a. Güdü
b. ‹çgüdü
c. Alg›
d. Ö¤renme
e. Dikkat

2. Kendi sonuçlar›na ba¤l› olarak de¤iflen davran›fllara ne
denir? 

a. Tepki
b. Refleks
c. Edim
d. Uyar›c›
e. Güdü

3. Bir iflçiye bitirdi¤i her befl parça ifl için belirli bir ücret
ödenirse, bu iflçi hangi pekifltirme tarifesine göre pekiflti-
rilmifl olur? 

a. De¤iflken oranl›
b. Sabit zamanl›
c. Sabit oranl›
d. De¤iflken zamanl›
e. Olumsuz pekifltirme

4. Kumarbaz bir kiflinin kumar oynamaktan vazgeçmesi
oldukça güçtür. Bu durum hangi pekifltirme tarifesi ile
aç›klanabilir?

a. De¤iflken zamanl›
b. De¤iflken oranl›
c. Sabit zamanl›
d. Sabit oranl›
e. Güdüsel zamanl›

5. Pavlov'un deneyinde a¤z›na yiyecek konulunca köpe-
¤in salyas›n›n akmas› ne tür bir davran›fla örnektir?

a. Koflulsuz bir tepkidir
b. Koflullu bir tepkidir
c. Koflullu bir edimdir
d. Koflulsuz bir edimdir
e. Koflulsuz bir genellemedir

6. Olumlu pekifltirme ifllemi sonucunda davran›fl›n yap›lma
olas›l›¤› ne olur? 

a. Azal›r
b. De¤iflmez
c. Hem azal›r hem artar
d. Artar
e. Hem artar hem azal›r

7. Baflka insanlar›n deneyimlerinden yararlanarak ö¤ren-
meye ne ad verilir? 

a. Tepkisel koflullama
b. Edimsel koflullama
c. Deneme yan›lma
d. Sosyal ö¤renme,
e. ‹flaret ö¤renmesi

8. "Üzüm üzüme baka baka karar›r" sözü ne tür ö¤ren-
menin önemine dikkati çeker? 

a. Gözleyerek ö¤renme
b. Deneyerek ö¤renme
c. Tepkisel koflullama
d. Edimsel koflullama
e. Uyar›c› genellemesi

9. Problem çözme ne tür bir davran›flt›r? 
a. Tepkisel
b. ‹çgüdüsel
c. Edimsel
d. Ö¤renilmemifl
e. Ay›rt edici

10. S›n›fta ö¤retmenine hakaret eden bir ö¤renci disipline
gider ve okuldan uzaklaflt›r›l›rsa bu ö¤rencinin gelecekte
bu tür davran›fllarda bulunma olas›l›¤› ne olur?

a. Azal›r
b. Artar
c. De¤iflmez
d. Hem artar hem azal›r
e. Tekrar eder
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Yaflam›n ‹çinden
Baz› ana-babalar çocuklar›n›n davran›fllar›ndan yak›n›r.
Onlara göre, çocuklar› rahats›z edici bir flekilde davran-
makta, kural tan›mamakta ve son çare olarak kullan›lan
ceza dahi ifle yaramamaktad›r. Örne¤in, Ahmet evin tek
çocu¤udur ve anne ve babas› çal›flmaktad›r. Ahmet oda-
s›nda ses ç›kartmadan oyun oynad›¤›nda, ebeveynleri
kendi günlük iflleriyle ilgilenmektedirler. Ancak, Ahmet
gürültü ve yaramazl›k yapt›¤›nda, ebeveynler kendi iflle-
rini b›rak›p, onunla ilgilenmek zorunda kalmaktad›rlar.
Ebeveynleri sadece Ahmet huzursuzluk ç›kartt›¤›nda
onunla ilgilenmekte, problem yaratmad›¤› zaman ise ilgi-
lerini yeniden kendi ifllerine yöneltmektedirler. Bu örnek-
te, çocu¤un ebeveynleri için problem olarak görülen dav-
ran›fllar›, kendisine yönelen ilgi ile pekifltirildi¤i için art-
makta, problem oluflturmayan davran›fllar› ise ebeveynle-
ri taraf›ndan ihmal edilmekte ve dolay›s›yla sönmeye tabi
tutulmaktad›r. Bu uygulama bir k›s›r döngüye yol açmak-
tad›r. Bu k›s›r döngüden ç›kman›n tek yolu, ebeveynlerin
çocuklar›n›n gerçeklefltirdi¤i istendik davran›fllar› pekifltir-
meleri, istenmedik davran›fllar› ise pekifltirmeyerek sön-
meye maruz b›rakmalar›d›r.

Yukar›daki örnek olayda yer alan ebeveynlerin davran›fl-
lar›n› edimsel koflullanma ve pekifltirme ba¤lam›nda tart›-
fl›n›z. Bunu yaparken örnekteki ebeveynlerin hangi dav-
ran›fllar›n›n nas›l pekifltirildi¤ini ya da cezaland›r›ld›¤›n›
düflününüz. 

Biraz Daha Düflünelim
1. Ö¤renme kavram›n› tan›mlayarak, ö¤renmenin yafla-

m›m›zdaki önemini tart›fl›n›z.
2. Ö¤renmenin üç temel yolunu nedir? Aç›klay›n›z.
3. Ö¤renme yollar›n›n davran›fllara etkisini aç›klayarak

tart›fl›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Ö¤renme Tan›m› bölümünü

yeniden okuyunuz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Edimsel Koflullanma bölümünü

yeniden okuyunuz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Pekifltirme Tarifeleri bölümünü

yeniden okuyunuz.
4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Pekifltirme Tarifeleri bölümünü

yeniden okuyunuz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Tepkisel Koflullanma

bölümünü yeniden okuyunuz.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Pekifltirme Tarifeleri bölümünü

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

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

yeniden okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Edimsel Koflullanma bölümünü

yeniden okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Pekifltirme Tarifeleri bölümünü

yeniden okuyunuz.
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Koflullu refleks kavram›n›n gelifltirilmesini sa¤layan araflt›rmalar›yla tan›nm›fl Rus

hekim ve fizyoloji bilginidir. Sindirim salg›lar› üzerine çal›flmalar›ndan ötürü 1904 Nobel

Fizyoloji ve T›p ödülünü kazanm›flt›r. Pavlov 1898-1930 y›llar› aras›nda yürüttü¤ü

çal›flmalarla koflullu refleks yasalar›n› ortaya koydu. 1930'lardan bafllayarak tepkisel

koflullanman›n yasalar›n› insanlar üzerinde uygulamaya çal›flt›. Pavlov, karmafl›k bir

durumu deneyin basit ilkelerine indirgeyebilme yetene¤iyle koflullu refleks kavram›n›

gelifltirmifltir. Zihinsel süreçleri bilimsel olarak incelemenin ancak bunlar› ölçülebilir fizy-

olojik niceliklere indirgemekle gerçekleflebilece¤ini savunmufltur. 

‹VAN PETROV‹Ç PAVLOV (1849-1936)


