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Editörden
Eğitimde Rehberlik Dergisi sizlerle tanışalı tam beş yıl oldu sevgili oku-

yucularımız. Başka bir ifade ile binsekizyüzyirmibeş gün ya da atmış 
ay…

Her sayımızda dergimizin birinci sayısının heyecanı ile çıkabilme-
nin mutluluğu ve her seferinde öğrenme yolculuğunda olduğumuzun 
farkındalığı ile bilim dolu, eğitim dolu, her şeyden önemlisi akıl dolu bir 
yolculukta olmamız bizlerin yazma ve öğrenme aşkını körüklemektedir.

Dergimiz bu sayı itibariyle aynı zamanda yeni bir yapılanma sürecine 
de girdi. Şöyle ki “Eğitimde Rehberlik Dergisi”nin yeni bir kardeşi daha 
oldu. Bu kardeşin adı “ERD PSİKOLOJİ”…

“ERD Psikoloji” profesyonel anlamda kişisel ve kurumsal danışmanlık 
yapan ulusal bir markadır. ERD Psikoloji aynı zamanda bilimsel araştırma-
lar, psikolojik organizasyonlar, bireysel ve grup danışmanlıkları, terapileri, 
okul danışmanlığı gibi faaliyetleri icra eden eğitimde, psikolojik  alanda  
kuluçka merkezi niteliği taşımaktadır.

Eğitimde Rehberlik Dergisi ekibi olarak önceliğimiz Atatürkçü çağdaş 
çizgiden ödün vermeden eğitim sektöründeki sorunları bilimsel araştır-
malar yaparak sonuçlarını okullar, aile ve öğrencilerle paylaşmak, aynı 
zamanda kurduğumuz “ERD PSİKOLOJİ” danışmanlık kurumunda bilim-
sel, kanıta dayalı hizmetler sunmaktır. 

Yapmış olduğumuz ulusal araştırmalardan bir kaç tanesini siz değerli 
okurlarımızla paylaşacak olursak;

·   Ergenlerde mutluluk
·   Ergenlerde okula bağlanma
·   Ergenlerde yaşam kalitesi

Bu araştırmayı 11 istatistik bölgesinde ve yirmi altı ilde yürütüyoruz. 
Çalışmanın sonuçlarını okul yöneticileriyle ve rehberlik uzmanları ile pay-
laşacağımızı buradan ilan edebiliriz.   Bu çalışmaların ergenlere rehberlik 
yapan rehberlik uzmanlarına yol gösterici olacağını umuyoruz. Dergi o-
larak araştırma yapmak gideceğimiz yolda hem bize ışık tutacak hem de 
kanıta dayalı rehberlik hizmeti için kaynak olacaktır.

Araştırma yapan ya da yapmak isteyen, araştırmalarımızda yer almak 
isteyen gönüllü dostlarımıza önceden bize bilgi vermeleri koşuluyla aynı 
zamanda araştırma projeleri olan yazarlarımıza da destek olacağımızı, 
araştırmalarını ERD olarak dergimizde yayımlayacağımızı ilan etmek is-
teriz.

Aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan nice sayılar, daha nice beş yıllar 
diliyor siz kıymetli okurlarımıza en içten saygılarımızı sunuyoruz.

Ömer ÖCAL
Rehberlik Uzmanı
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On bin yıl önceki insanın sinir siste-
mi bizim sinir sistemimizle aynıdır. 

İmkân olsa ve bir zaman yolculuğu yapıl-
sa, on bin yıl öncesinde yaşamış o insanı 
günümüzdeki kent ortamına koyabilsek, 
iki yaşam biçimi arasındaki fark daha 
net görülebilir. O insanın şimdiki kent 
yaşamında, kendisini tehlikelerden ko-
ruyarak hayatta kalabilmesi neredeyse 
mucize olur. Aynı biyolojik yapıya sahip 
olsalar da, değişik zaman dilimlerinde 
yaşayan insanlar arasındaki farklılık ne-
reden gelmektedir?

Sorunun cevabı: bilgi birikimi, 
kültürel donanım en önemlisi de tüm 
bu bilgilerin depolanıp gerektiğinde 
kullanılmak üzere saklandığı bellekte 
yatmaktadır. 

Eğer bellek gibi bir mekanizmamız 
olmasaydı,  belli bir deneyimden sağla-
nan bilgi ve becerileri saklayamaz her 
defasında yeniden, sil baştan öğrenmek 
zorunda kalırdık. Bellek sayesinde öğre-
nilen bilgileri depolayarak en nihayetinde 
de uygarlık tarihini geliştiremezdik.

Peki, bellek nedir ve işleyiş sistemi 
nasıldır?

Öğrenilen bilgileri depolamaya, 
ihtiyaç olduğunda kullanmaya yara-
yan yetenek bellek (hafıza)  olarak 
tanımlanır.  Bellek iki türlüdür: bir-
kaç dakikayı geçmeyen hatırlama 
durumlarında görülen kısa süreli bel-
lek, daha geniş zaman dilimlerini (saat, 
gün, hafta, ay hatta yılları) kapsayan 
uzun süreli bellek . İki bellek türü a-
rasındaki farklardan biri, kısa süreli 
bellekte unutulan bilginin bir daha geri 
gelmemesine rağmen; uzun süreli bel-
lekte unutulan bilginin hatırlanmasıdır. 
Uzun süreli bellekteki hatırlama mik-
tarı öğrenilen bilginin anlamlılığına, 
öğrenme miktarına ve bozucu etkiye 
(ket vurma) bağlıdır. Hem kısa süreli 
hem de uzun süreli belleğin işleyişi şu 
aşamalarda gerçekleşir: kodlama, depo-

lama, ara-bul-geri getir. 

Kodlama aşamasında, çevredeki 
uyarıcılar seçilerek algılanır ve belleğe 
alınır. Fakat uyarıcıların pek çoğu kısa 
süreli belleğe bile ulaşamaz. Belleğe 
alınmamış uyarıcıların anımsanması 
imkânsızdır. 

Depolama aşamasında, kısa süreli 
bellekte işlenen bilgi uzun süreli belleğe 
aktarılır. Uzun süreli belleğin kapasitesi 
kısa süreli belleğinkine kıyasla çok daha 
geniştir. 

Ara-bul-geri getir aşamasında ise ha-
tırlanmak istenen bilgi bellekte aranır. 
Hatırlamanın olabilmesi için; hatırlan-
ması istenen bilginin depoda bulunması, 
depolanmış bilgiye götüren ara-bul-geri 
getir noktasında ipuçlarının yer alması 
gerekir. Bu ipuçları belleği güçlendirici 
teknikler olan: gruplandırma, imge-
leme (hayal etme), çağrışımlı yöntem, 
anahtar kelime yöntemi ve ayrıntılan-
dırmadır. Gruplandırma sürecinde 
belleğe depolanmak istenen birimler 
gruplara ayrılır. Örneğin ezberlemeye 
çalıştığınız bir numarayı, (4391991…
gibi)  gruplara ayırarak (439 19 91 biçi-
minde) daha kolay depolayabilirsiniz. 
Yapılan araştırmalar cümle içinde kul-
lanılan ya da hayalde ilişkilendirilen 
kelime çiftlerinin hatırlanma düzeyinin 
%75, sadece ezberleme yoluyla hatırla-
ma düzeyinin ise %35 olduğunu ortaya 
koymuştur. Yeni öğrenilen bilgiler iyi 
bildiğimiz mekânlarla (ev, okul, sine-
ma…)  ilişkilendirildiğinde de hatırlama 
süreci kolaylaşır. Ayrıca ayrıntılara ine-
rek öğrenmek, öğrenilen konunun daha 
rahat hatırlanmasını sağlar. 

Bellekle ilgili önemli süreçlerden 
biri de; unutmadır. Unutma, dar ve ge-
niş çapta unutma olarak iki türlüdür. 
Geniş çaptaki unutma alışkanlıkların 
ortadan kalkması, hatırlamanın gerçek-
leşmemesi durumudur. Dar anlamdaki 
unutma ise, öğrenilen bilgi, beceri ve 

deneyimlerin bellekte canlandırılama-
ması halidir.

Öğrenilenlerin çoğu oldukça hızlı 
biçimde unutulur. Nasıl ve neden unut-
tuğumuz konusunda çeşitli kuramlar 
bulunmaktadır. 

Fizyolojik kurama göre unutma, 
bilgi ve becerilerin zihindeki izlerinin 
zamanla aşınıp kaybolmasından kaynak-
lanmaktadır. Özellikle yaşlılık bunaması 
ve bazı hastalık hallerinde görülen u-
nutmalar bu yaklaşımla açıklanabilir. 
Koşullu öğrenme kuramına göre ise, 
pekiştirilip ödüllendirilmeyen öğren-
meler, uyarıcılar ile tepkiler arasındaki 
bağları zayıflatır ve bu durum öğrenilen 
materyalin zamanla sönmesine neden 
olur. Bozucu etki kuramı da (ket vurma) 
söz konusu öğrenmeden önce ya da son-
ra yapılan öğrenmelerin yeni öğrenmeyi 
olumsuz etkilediğini vurgular. Sonraki 
öğrenme önceki öğrenmeyi unutturdu-
ğunda geriye ket vurma; önceki öğrenme 
sonraki öğrenmeyi unutturduğunda da 
ileriye ket vurma gerçekleşir. Freud'u 
takip eden psikanalistlerde unutma-
yı baskı kavramıyla ilişkilendirerek, 
kişinin hoşlanmadığı bilgi, deneyim 
ve anılarını bilinçaltına iterek unut-
tuğunu, hatta hoş olmayan bilgi, anı 
ve deneyimlerin hoş olanlardan daha 
hızlı unutulduğunu savunmuşlardır. 
Bununla birlikte, neden unuttuğumuza 
dair önemli bir diğer açıklama da, kul-
lanılmayan bilgi ve becerilerin zamanla 
unutulduğuna ilişkindir.

Aynı fizyolojik donanıma sahip 
olduğumuz halde, on bin yıl önceki 
insanla aramızdaki farkı yaratan un-
surları açıklamada kullandığımız bellek 
ve unutma mekanizmasına dair bilgiler 
ana hatlarıyla bu şekilde özetlenebilir. 
Ancak devam eden bilimsel çalışmalar 
doğrultusunda söz konusu süreçlere 
dair bilgiler giderek detaylanmaktadır.

Bellek ve Unutma
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Sayın okuyucularımız 
dergimizin tamamını 
okumak için abone 

olmanız gerekmektedir. 
Dergimizi abone olmak için 

0532 384 42 65 telefonu 
arayabilir veya web 
sitemizdeki abonelik 

başvuru formunu 
doldurabilirsiniz…


