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

güdü kavram›n› tan›mlayacak, güdüsel davran›fllar›n oluflumuna etki eden
içsel ve d›flsal güdüleri aç›klayabilecek,
bilinçd›fl› güdülenme kavram›n› tan›mlayarak, güdüleri en yayg›n kullan›-
lan s›n›fland›rma flekliyle (birincil güdüler ve sosyal güdüler) aç›klayacak ve
güdülerin davran›fllar›m›z› yönlendirmedeki hiyerarflisini inceleyebilecek,
duygu kavram›n› tan›mlay›p, duygular›n güdüsel davran›fllar›m›zla olan
iliflkisini anlayabilecek, duygulara etki eden fizyolojik tepkileri, ifade biçim-
lerini ve duygusal yaflant›lar› aç›klayabileceksiniz.
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Yoksul bir köylü ailede dünyaya geldi. Ailesinin ve toplumsal çevresinin ona sun-
du¤u gelecek asl›nda hiç de parlak de¤ildi. Ama 30’lu yafllar›na geldi¤inde onu
tüm dünya tan›yordu. Bu biyografik nota uygun befl, alt› tarihsel kiflilik pek fazla
düflünmeye gerek kalmadan bulunabilir. "O" diye sözü geçen bu kifli(ler) ile ilgili
biraz daha düflünelim isterseniz....

On iki yafllar›nda, hayat›n› de¤ifltiren bir düfl gördü. Sonra bu düfl sürekli yi-
nelenmeye bafllad›. Üstü aç›k bir arabada kendisini ç›lg›nca alk›fllayan kalabal›-
¤› selaml›yordu. "O", bu düflün peflinden gitti asl›nda. ‹nsan› bir düflün peflinden
sürükleyebilecek fley nedir? Çok erken yaflta farketmiflti; düflüne ulaflmak için iflini
iyi yapmal›, baflar›s›zl›ktan kaç›nmal›, ald›¤› görevler kendisini amac›na ulaflt›r›-
c› olmal›, bir anlamda kendisini her zaman baflarmak için zorlamal›yd›. Çünkü
zor görevlerin üstesinden gelmekten daha fazla mutluluk duydu¤unu farketmiflti.
Israrl› çal›flmalar› sonucunda elde ettikleriyle gurur duyuyordu. Her baflar›s›n›n
onu düflüne biraz daha yaklaflt›rd›¤›n› biliyordu. Baflar›lar› gibi baflar›s›zl›klar›
da kendi elindeydi. Yaflad›¤› k›sa dönemli baflar›s›zl›klar›ndan y›lmad›, çabas›n›
artt›rarak bunun üstesinden gelebilece¤ine, düflüne inand›¤› kadar çok inand›.

Hay›r! "o"nun kim oldu¤unun fazlaca önemi yok. Yaln›zca onun popüler kül-
türün yaratt›¤› k›sa ömürlü bir pop ikonu olmad›¤› rahatl›kla söylenebilir. Çünkü
yaflad›¤› dönemde onu "herkes" tan›d›. Ölümü dünyan›n önde gelen gazetelerin-
de manflet oldu. Chopin’in ölüm marfl› eflli¤inde yürüyen kortejde "önemli" insan-
lar yer al›yordu.

"O"nu basit (yoksul) bir köylü ailesinden görkemli ve sayg›n bir konuma geti-
ren neydi acaba?

Ünitedeki konular› okurken, yak›n çevrenizdeki farkl› kiflilerin, farkl› güdülenme biçim-
lerini de dikkate alarak, sizi en çok nelerin güdüledi¤ini düflününüz.
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G‹R‹fi
Bundan önceki ünitelerde belirtildi¤i gibi, psikoloji davran›fllar› inceleyen bir bi-
lim dal›d›r. ‹nsan davran›fllar› oldukça karmafl›k, çok yönlü ve de¤iflik süreçler ta-
raf›ndan belirlenen davran›fllard›r. Bu nedenle psikologlar davran›fllar› belirleyen
süreçleri ayr› ayr› ele al›p incelemektedir. Bu ünitede davran›fllar›m›z› belirleyen
temel süreçler aras›nda yer alan güdü ve duygular üzerinde durulmaktad›r.

GÜDÜ NED‹R?
Günlük yaflamdaki davran›fllar›m›z›n ço¤u amaçs›z olmay›p, belirli hedef ya da
hedefleri olan davran›fllard›r. Örne¤in, lokantaya gitmemizin hedefi, büyük bir
olas›l›kla karn›m›z› doyurmakt›r. Ders çal›flan bir ö¤rencinin hedefi, derslerini ba-
flar› ile tamamlay›p okulunu bitirmektir. Davran›fllar› inceleyen bir bilim dal› olan
psikolojide, bir hedefe yönelik davran›fllar›n bafllamas› ve devam etmesi güdü
kavram› ile aç›klanmakta ve bu tür davran›fllar güdüsel davran›fllar olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Güdü, bir davran›fl› bafllatan ve bu davran›fl›n yön ve süreklili¤ini
belirleyen içsel (bireye ait) bir güç olarak tan›mlan›r.

Bu tan›mdan da anlafl›labilece¤i gibi, güdü denince herfleyden önce akl›m›za
bireyi harekete geçiren, davran›flta bulunmaya iten bir güç gelmelidir. Ancak, bir
güdü ya da güdüsel davran›fltan söz edebilmemiz için ayn› zamanda davran›fl›n
bir hedef ya da hedeflere yönelmesi de gerekmektedir. Bir davran›fl›n hangi he-
def ya da hedeflere yönelece¤ini, bu davran›fl› bafllatan güdünün türü belirler. Ör-
ne¤in, açl›k güdüsü yiyecek bulmaya, susuzluk güdüsü su bulmaya, baflarma gü-
düsü baflar›ya yönelik davran›fllara yol açar. Bu davran›fllar›n süreklilik ve yo¤un-
lu¤unu ise güdünün kuvvet derecesi belirler. Örne¤in, çok fazla susayan bir kifli-
nin, susuzluk güdüsü, normal olarak, çok fazla susamayan bir kiflinin susuzluk
güdüsünden daha kuvvetlidir.

Bu durumda, çok susam›fl olan bireyin su bulmaya yönelik davran›fllar› daha
yo¤un ve daha uzun süreli olacakt›r.

Güdü tan›m›n› dikkate alarak, sizi en çok nelerin güdüledi¤ini düflününüz. 

OLUMLU VE OLUMSUZ HEDEFLER
Güdüsel davran›fllar› belirli hedefleri olan davran›fllar olarak tan›mlam›flt›k. Bizim
için olumlu ya da olumsuz de¤er tafl›yan herfley ya da her durum güdüsel bir dav-
ran›fl›n hedefi olabilir. 

Açl›k güdüsünün hedefi olan yiyecek, bu tür hedeflere verilebilecek iyi bir ör-
nektir. Çünkü, karn›m›z ac›kt›¤›nda, yiyecek bizim için yaklaflmak, elde etmek is-
tedi¤imiz bir hedef haline gelir. Benzer flekilde, zengin olmak isteyen bir birey
için para, ulafl›lmak, elde edilmek istenen olumlu bir hedeftir. 

Olumsuz hedefler kaç›nmak istedi¤imiz hedeflerdir. Örne¤in, ac› herkes için
olumsuz bir hedeftir. Çünkü, ac› çekme olas›l›¤›, bizi ac› verebilecek durum veya
ortamdan kaç›nmak için güdülemektedir. Benzer flekilde, köpekten korkan bir bi-
rey için köpe¤in görüntüsü, kaçma davran›fl›n› bafllatan olumsuz bir hedeftir. Gü-
dülerimizin hedeflerinden baz›lar› do¤ufltan gelir. Bu tür hedeflere birincil hedef-
ler denmektedir. Baz› hedefler ise, ö¤renme yoluyla sonradan olumlu ya da olum-
suz de¤er kazan›r. Örne¤in, su olumlu bir birincil hedeftir. Su elde etmek için ge-
reken davran›fllar› sonradan ö¤renmekle birlikte, bir bebek do¤umundan itibaren
suya gereksinim duymaktad›r. Buna karfl›, bir ço¤umuzun önem verdi¤i itibar, ba-
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flar›, sosyal onay görme gibi birçok olumlu, de¤iflik nesne ve ortamlardan korkma
gibi birçok olumsuz hedef, ö¤renme yoluyla sonradan ortaya ç›kmaktad›r.

Olumlu ve olumsuz hedef kavramlar›n› tan›mlayarak, aralar›ndaki fark› aç›klay›n›z.

‹çsel Güdüleyiciler
Yaflam›m›z› sürdürebilmek için, yiyecek, su, hava, gibi baz› temel maddelere ge-
reksinim duyar›z. Bu maddelerden herhangi birinin bedenimizdeki miktar›n›n be-
lirli bir düzeyin alt›na düflmesi, ihtiyaç (need) ad›n› verdi¤imiz durumun ortaya
ç›kmas›na yol açar. ‹htiyaç fizyolojik düzeydeki bir eksikliktir. Fizyolojik ihtiyaç-
lar organizmada genel bir rahats›zl›k ve gerginlik durumunun ortaya ç›kmas›na
neden olurlar. Fizyolojik bir ihtiyac›n neden oldu¤u rahats›zl›k ve gerginlik duru-
muna dürtü (drive) ad› verilir. Dürtü, fizyolojik bir ihtiyac›n psikolojik sonucudur.

Dürtüler en belirgin içsel güdüleyicilerdir. Güdüsel davran›fllar›m›z›n önemli
bir bölümü fizyolojik ihtiyaçlar›m›z›n yol açt›¤› dürtülerden kaynaklan›r. Açl›k
dürtüsü, susuzluk dürtüsü s›k s›k bizi hedefe yönelik davran›fllarda bulunmaya
zorlar. Açl›k ve susuzluk dürtülerinin yol açt›¤› güdüsel davran›fllar›n yan›s›ra, be-
denimizin fizyolojik dengesini korumak amac›yla zaman zaman yapt›¤›m›z birçok
davran›fl vard›r. Hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak kal›n ya da ince giysiler giymemiz,
hastaland›¤›m›z zaman ilaç almam›z, hedefi bedenimizin fizyolojik dengesini ko-
rumak olan güdüsel davran›fllara verilebilecek baz› örneklerdir.

D›flsal Güdüleyiciler
Güdüsel davran›fllar›m›z sadece fizyolojik ihtiyaçlar›m›z taraf›ndan de¤il, ayn› za-
manda çevresel uyar›c›lar taraf›ndan da bafllat›labilirler. Örne¤in, bir film hakk›n-
da gazetelerde okudu¤umuz yaz›lar bizi bu filmi görmeye güdüleyebilirler. Veri-
lece¤i söylenen bir ödül, bu ödülü kazand›rabilecek davran›fllar› yapmam›za ya
da bir ceza tehdidi, cezadan kaçmak için çaba göstermemize neden olabilir. 

Güdüsel bir davran›fl›n bafllamas›na neden olan çevresel uyar›c›lara özendirici
(incentive) ad› verilir. Yukar›da verilen örneklerden de anlafl›labilece¤i gibi, özen-
diricilerin ço¤u kez fizyolojik ihtiyaçlar›m›zla herhangi bir ba¤lant›s› bulunmaz.
Bununla birlikte, çevresel bir özendiricinin fizyolojik bir ihtiyaçla ilgili güdüsel bir
davran›fl bafllatt›¤› durumlar da vard›r. Örne¤in, piflmekte olan bir yeme¤in koku-
su bize ac›kt›¤›m›z› hat›rlatarak yemek yemek için güdülenmemize neden olabilir.
Di¤er yandan, bir dürtü ile çevresel bir özendiricinin güdüsel bir davran›fl› birlikte
bafllatmas› da mümkündür. Örne¤in, aç bir insan, ayn› zamanda piflmekte olan bir
yeme¤in kokusunu duyarsa, yemek yemek için daha fazla güdülenecektir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi, dürtüler fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan
güdüleyicilerdir. Tüm insanlar›n fizyolojik ihtiyaçlar› ayn› oldu¤undan, herkes için
geçerli olan dürtülerden söz etmek mümkündür. Çevresel uyar›c›lar›n özendirici
nitelikleri ise ö¤renme yoluyla kazan›l›r. Bu ö¤renme temel olarak 13. ünitede gö-
rece¤iniz tepkisel ve edimsel koflullanma yoluyla gerçekleflir. Çevresel uyar›c›lar›n
özendirici nitelik kazanmalar›n›n ö¤renme yoluyla gerçekleflmesi ve her bireyin
kendine özgü ö¤renme yaflant›lar› olmas› nedeniyle, herkes için geçerli çevresel
özendiricilerden söz etmek güçtür. 

‹çsel ve d›flsal güdüleyici kavramlar› ne anlama gelmektedir? Size göre herkes için geçer-
li, ortak dürtü ve özendiricilerden söz edilebilir mi? Tart›fl›n›z.
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Dürtü, fizyolojik bir ihtiyac›n
neden oldu¤u rahats›zl›k,
gerginlik durumudur ve 
fizyolojik bir ihtiyac›n
psikolojik sonucudur.

Güdüsel bir davran›fl›n
bafllamas›na neden olan
çevresel uyar›c›lara
özendirici ad› verilir.



B‹L‹NÇDIfiI GÜDÜLENME
Konunun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla verdi¤imiz örnekler, güdülen-
menin bilinçli bir süreç oldu¤u, yani insanlar›n güdülerinin ve güdülerinin hedef-
lerinin neler oldu¤unu her zaman bildikleri izlenimini uyand›rmaktad›r. Kuflku-
suz, belirli bir davran›fl› niçin yapt›¤›m›z› ve bu davran›fl›m›z›n hedefinin ne oldu-
¤unu bildi¤imiz birçok durum vard›r. Bununla birlikte, gerçek güdümüzün ve
davran›fllar›m›z›n as›l hedefinin ne oldu¤unun fark›nda olmad›¤›m›z durumlar ço-
¤unluktad›r. Hatta, psikolog Sigmund Freud, güdülerimizin en az üçte ikisinin bi-
linçd›fl› oldu¤unu savunmufltur.

Sigmund Freud bilinçd›fl› güdülenmeyi bast›rma ad› verilen bir savunma me-
kanizmas› ile aç›klamaktad›r. Freud'a göre insanlar, kendilerini rahats›z eden dü-
flünce, istek ve güdülerini bilinçd›fl›na iterek unutmaya çal›flmaktad›r. Unutul-
mak için bilinç d›fl›na itilen düflünce, istek ve güdülerimiz varl›klar›n› orada da
sürdürmeye devam etmekte ve zaman zaman biz fark›nda olmadan davran›fllar›-
m›z› etkilemektedir.

GÜDÜLER‹N SINIFLANDIRILMASI
Fizyolojik kökenli güdüler tüm insanlarda ayn› olmakla birlikte, ö¤renilmifl güdü-
ler aç›s›ndan bireyler aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r. Hangi hedeflere yaklafl-
mam›z, hangilerinden kaç›nmam›z gerekti¤ini bir ölçüde içinde yaflad›¤›m›z kül-
tür bize ö¤retmektedir. Bu bak›mdan, baz› güdüler sadece belirli kültürlerde ya-
flayan bireylerde görülmektedir. Di¤er yandan, her bireyin kendine özgü ö¤ren-
me yaflant›lar› olmas› nedeniyle baz› güdüler yaln›zca bireylere özgü olabilmekte-
dir. Ö¤renilmifl güdülerin bir kültürden di¤erine, hatta bir bireyden ötekine fark-
l›l›k göstermesi, tüm insan güdülerini kapsayan bir s›n›fland›rma yapmay› güçlefl-
tirmektedir. Bu nedenle de de¤iflik s›n›fland›rma flekilleri önerilmifltir. Güdülerin
birincil güdüler ve sosyal güdüler olmak üzere iki bafll›k alt›nda toplanmas›, en
yayg›n olarak kullan›lan s›n›fland›rma fleklidir.

Birincil Güdüler
Ö¤renilmemifl birincil hedefleri olan güdülerdir. Yani, bu güdülerin hedefleri do-
¤ufltand›r. Birincil güdüleri üç grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta açl›k ve
susuzluk gibi tamamen fizyolojik kökenli güdüler bulunur. ‹kinci grupta cinsellik
ve anal›k güdüleri gibi fizyolojik bir kökeni olan, ancak bu kökenden ba¤›ms›z
olarak sürebilen güdüler vard›r. Üçüncü grupta ise, araflt›rma, merak, faaliyet ve
kurcalama gibi bilinen herhangi bir fizyolojik kökeni olmayan güdüler yer al›r.

Açl›k ve susuzluk güdüleri: Açl›¤a kan›n kimyasal yap›s›ndaki de¤iflmeler -
glikoz düzeyinin düflmesi, insülin düzeyinin yükselmesi- neden olur. Kiflisel ya-
flant›lar›m›z bize açl›kla ilgili uyar›c›lar›n midemizden geldi¤i izlenimini vermekle
birlikte, açl›k duygusu asl›nda beynimiz taraf›ndan kontrol edilmektedir. Beyni-
mizde açl›kla ilgili iki merkez vard›r. Bunlardan birisi açl›k, di¤eri doyma merke-
zidir. Açl›k merkezi aktif oldu¤u zaman kendimizi aç hissederiz. Yeterince yiye-
cek ald›¤›m›z zaman, doyma merkezi devreye girerek yeme iste¤imizi durdurur. 

Açl›k genellikle tek bir dürtü olarak düflünülürse de, gerçekte de¤iflik açl›k tür-
leri vard›r. Karn›m›z ac›kt›¤›nda birfleyler yeme iste¤i duymam›z, genel açl›k ola-
rak adland›r›l›r. Genel açl›¤›n yan› s›ra belirli besin maddelerine karfl› duydu¤u-
muz açl›klar vard›r. Özel açl›klar denilen bu tür açl›klar, bedenimiz için gerekli
olan bir maddenin eksik oldu¤u durumlarda ortaya ç›kar. Örne¤in, bedenimizde-

Bi l inçd›fl ›  Güdülenme -  Güdüler in  S ›n› f land›r › lmas› 201

Birincil güdülerin hedefleri
do¤ufltan gelir.



ki tuz miktar› belirli bir düzeyin alt›na düfltü¤ü zaman, karn›m›z tok olsa bile, tuz
ya da tuzlu birfleyler yemek isteriz. Susuzluk güdüsü de¤iflik yollarla su kaybet-
memiz sonucunda ortaya ç›kan susuzluk dürtüsünden kaynaklan›r. Açl›k gibi su-
suzluk da beynimizdeki çeflitli merkezler taraf›ndan kontrol edilmektedir. Kanda-
ki su azalmas›na duyarl› olan bu merkezler, kandaki suyun azald›¤› durumlarda
faaliyete geçerek susuzluk duymam›za neden olurlar.

Açl›k ve susuzluk dürtüleri fizyolojik kökenli içsel güdüleyicilerdir. Bununla
birlikte, çevresel özendiriciler de bizi birfleyler yemeye ya da içmeye güdüleyebi-
lir. Örne¤in, s›cak bir günde, so¤uk bir meflrubat›n görüntüsü bizi birfleyler içme-
ye güdüleyebilir. Benzer flekilde, aç olmad›¤›m›z halde, bazen s›rf tad› hoflumuza
gitti¤i için bir yiyece¤i yiyebiliriz.

Cinsellik ve Anal›k Güdüleri: Cinsel güdülerin de açl›k ve susuzluk güdüleri
gibi fizyolojik bir temeli vard›r. Cinsel dürtülerin ortaya ç›kmas› erkeklerde andro-
jen, kad›nlarda ise ostrojen ad› verilebilen bir hormonla ilgilidir. Örne¤in, ergen-
lik ça¤›ndan önce testisleri al›nan bir erkek çocu¤un cinsel yetenekleri geliflme-
mektedir.Ancak, bir kez geliflim tamamland›ktan sonra cinsel dürtü ve faaliyetler
söz konusu hormonlardan ba¤›ms›z olarak sürebilmektedir. 

Anal›k güdüsünün hayvanlarda k›smen prolaktin ad› verilen ve süt salg›lamay-
la ilgili olan bir hormonla ba¤lant›s› oldu¤u bilinmektedir. ‹nsanlarda ise, özellik-
le do¤um sonras› anal›k davran›fllar›n›n bilinen bir hormonal temeli yoktur. Hami-
lelikte ortaya ç›kan hormonal de¤iflmelerin ifllevinin sadece anal›k güdüsünün do-
¤um an›nda ifller durumda bulunmas›n› sa¤lamak oldu¤u düflünülmektedir.

Faaliyet ve Manipülasyon Güdüleri: Açl›k ve susuzluk güdüleri gibi tama-
men cinsellik ve anal›k güdüleri gibi k›smen fizyolojik temelli güdülerin yan›s›ra,
bilinen hiçbir fizyolojik temeli olmayan birincil güdüler de vard›r. Faaliyet ve ma-
nipülasyon güdüleri bu tür güdülere verilebilecek örneklerdir. Bebeklerin sürekli
olarak el ve ayaklar›n› oynatt›klar›n›, çocuklar›n hareketsiz duramad›klar›n› hepi-
miz biliriz. Hepimizin uzun süre hareketsiz kald›¤›m›z için rahats›z oldu¤umuz ve
sadece hareket etmifl olmak için birfleyler yapt›¤›m›z olmufltur. Yap›lan araflt›rma-
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lar, amaçs›z gibi görülen baz› hareketlerimizin asl›nda kendilerinin amaç oldukla-
r›n› göstermektedir. Yani, hareket etmenin kendisi ulafl›lmak istenen olumlu bir
hedef niteli¤i tafl›maktad›r.

Faaliyetlerimiz bazen nesneleri kurcalama fleklinde olabilir. Nesneleri kurcala-
ma fleklinde ortaya ç›kan faaliyetlerimizin temelinde manipülasyon güdüsü yat-
maktad›r. Örne¤in, eline bir oyuncak tutuflturulan bebe¤in bu oyunca¤› itti¤ini,
çekti¤ini, sa¤a sola çevirdi¤ini görürüz. Nesneleri kurcalama e¤ilimi çocuklarda ve
yetiflkinlerde de vard›r. Nesneleri kontrol edebilmenin verdi¤i tatmin d›fl›nda hiç-
bir nedeni olmayan kurcalama davran›fl› manipülasyon güdüsünün sonucudur.
Faaliyet ve manipülasyon güdülerinin yan› s›ra fizyolojik temeli olmayan daha
baflka birincil güdülerimiz de vard›r. Bunlardan en belli bafll›lar› araflt›rma ve me-
rak güdüleridir.

Sosyal Güdüler
Sosyal güdüler do¤rudan do¤ruya ya da dolay›s›yla di¤er insanlarla ilgili olan
güdülerdir.

Ö¤renme yoluya sonradan kazan›lan ve canl›lar dünyas›nda sadece insan tü-
rüne özgü olan sosyal güdüler, bir çok özel davran›fl›m›z›n nedenini olufltur-
maktad›r. Davran›fllar›m›z›n önemli bir k›sm›n› belirleyen sosyal güdülerimiz, tü-
münü burada incelemeye olanak vermeyecek kadar fazla say›dad›r. Bu nedenle
sadece psikologlar›n önemle üzerinde durduklar› sosyal güdülerden iki örnek
verilecektir.

Ba¤lanma Güdüsü: Genel olarak di¤er insanlarla birlikte oldu¤umuzda ken-
dimizi daha rahat ve daha mutlu hissederiz. Yaln›z bir insan olmak ço¤umuz için
önemli bir rahats›zl›k ve mutsuzluk kayna¤›d›r. K›sacas› di¤er insanlarla birlikte
bulunmak, önemli bir doyum kayna¤› ve sosyal bir ihtiyaçt›r. Bu ihtiyaç bizi biri-
lerine ya da bir gruba ba¤lanmak için güdülemektedir. Ba¤lanma güdüsü olarak
adland›rd›¤›m›z bu güdünün davran›fllar›m›z› ne ölçüde yönlendirdi¤ini anlayabil-
mek için, birlikte bulunmaktan hoflland›¤›m›z arkadafllar›n, üyesi oldu¤umuz
gruplar›n say›s›n› ve zaman›m›z›n ne kadar büyük bir bölümünü bu kifli ya da
gruplara ay›rd›¤›m›z› düflünmek yeterlidir.

Ba¤lanma güdüsü hayat›n ilk y›llar›nda, bebek-anne etkileflimi sonucunda ö¤-
renilmektedir. Bebe¤in kendine bakabilme yetene¤i olmad›¤› için, tüm ihtiyaçlar›
anne taraf›ndan karfl›lanmakta, gereken rahatl›k ve s›cakl›¤› anne sa¤lamaktad›r.
Bebek, k›sa sürede rahatl›¤›, s›cakl›¤› ve doyumu ile annesinin aras›nda bir iliflki
oldu¤unu ö¤renmekte, buna ba¤l› olarak da, anne ile birlikte olma, kendisi için
tek bafl›na olumlu duygular uyand›ran bir durum haline gelmektedir. Bafllang›çta
sadece anne ile birlikte olman›n yaratt›¤› bu olumlu duygular, daha sonra tüm in-
sanlara genellenmektedir.

Baflar› Güdüsü: Baflar›l› olman›n yolu ve ölçütü bir bireyden di¤erine de¤ifl-
mekle birlikte, hepimizde baflar›l› olma iste¤i vard›r. Baz›lar›m›zda kuvvetli, baz›-
lar›m›zda göreli olarak zay›f olan bu istek, baflar›l› olmak için bizi güdülemekte-
dir. Baflar› güdüsünün sadece mesle¤imiz, iflimiz ve gelece¤imizle ilgili davran›fl-
lar›m›z› yönlendirdi¤i düflünülürse de, asl›nda, bu güdünün etkisini tüm faaliyet-
lerimizde gözlemek mümkündür. Yapt›¤›m›z faaliyet ister mesle¤imiz ve gelece¤i-
mizle ilgili olsun, ister arkadafllar›m›zla oynad›¤›m›z sonucu önemsiz bir oyun ol-
sun, baflar›l› olmak ve kazanmak için çaba gösteririz. Bu çabalar›n temelinde ya-
tan baflar› güdüsüdür.
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Baflar› güdüsü baflta ana-baba olmak üzere di¤er insanlarla olan etkileflim so-
nucunda ö¤renilir. Yap›lan araflt›rmalar çocuklar›n›n baflar›lar›n› ödül ve ceza ile
kontrol etmek yerine, onlar› ödül ve cezadan ba¤›ms›z olarak baflar›l› olmaya tefl-
vik eden ailelerden gelen çocuklar›n baflar› güdülerinin daha kuvvetli oldu¤unu
göstermektedir.

Birincil güdüler ile sosyal güdüler aras›ndaki en önemli fark› tan›mlayarak, kendinizi ve
yak›n çevrenizdekilerin baflar› güdülerini karfl›laflt›r›n›z.

GÜDÜLER‹N H‹YERARfi‹S‹
Görüldü¤ü gibi, de¤iflik zamanlarda davran›fllar›m›z› yönlendiren, baz›lar› fizyolo-
jik temelli, baz›lar› da ö¤renilmifl birçok güdü vard›r. Acaba bu güdülerden her-
hangi birinin davran›fllar›m›z› yönlendirmede öncelik tafl›d›¤›n› söylemek müm-
kün müdür? Abraham Maslow, insan güdülerinin evrensel bir hiyerarflisinin oldu-
¤unu ve bu hiyerarflinin herhangi bir basama¤›nda bulunan güdülerin, davran›fl-
lar›m›z› yönlendirmede, kendilerinden daha üst basamaklarda bulunan güdülere
göre öncelik tafl›d›klar›n› öne sürmüfltür. 

Maslow'a göre, hiyerarflinin en alt basama¤›nda yemek, su ve hava gibi fizyo-
lojik ihtiyaçlar›n yolaçt›¤› güdüler yeral›r. ‹kinci basamakta, k›saca güvenlik ihtiya-
c› diyebilece¤imiz, tehlike ve tehditlerden korunma ihtiyac›ndan kaynaklanan gü-
düler bulunur. Üçüncü basamakta ba¤lanma, sevme, sevilme ihtiyaçlar› ile ilgili
güdüler vard›r. Dördüncü basamakta kendine güven, baflar›, itibar, statü, flöhret
ihtiyaçlar› ile ilgili güdüler yer almaktad›r. En üst basamakta ise Maslow'un ken-
dini gerçeklefltirme olarak adland›rd›¤›, bireyin mevcut potansiyellerini en üst dü-
zeyde kullanabilme ihtiyac›n›n yaratt›¤› güdüler bulunur. Maslow'a göre, bireyler
önce en alt basamakta bulunan fizyolojik ihtiyaçlar›n› tatmin etmek için güdüle-
nirler. Bireyin bir basamaktaki ihtiyac›n› tatmin etmek üzere güdülenebilmesi için,
daha alt basamaklardaki ihtiyaçlar›n›n tatmin edilmifl olmas› gerekmektedir. Örne-
¤in, sevme, sevilme, ba¤lanma ihtiyaçlar›n›n bireyi güdüleyebilmesi ancak fizyo-
lojik ve güvenlik ihtiyaçlar›n›n tatmin edilmesinden sonra mümkün olabilir. Mas-
low'un önerdi¤i güdüler hiyerarflisini elefltirmek ve hiyerarflinin tüm insanlar için
geçerli olmad›¤›n› gösteren örnekler bulmak mümkündür: De¤er verdi¤i fleyler
u¤runa ölümü göze alan bir bireyin davran›fllar› hemen akla gelebilecek örnekler-
den biridir. Bununla birlikte, normal koflullarda, baz› ihtiyaçlar›n tatmininin tüm
insanlar için öncelik tafl›d›¤› da bir gerçektir.

DUYGULAR
Güdüsel davran›fllar›m›za ço¤u kez de¤iflik duygular efllik eder. Bir amac›m›za
ulaflmam›z, bizde sevinç ve mutluluk duygular› uyand›r›r. Ulaflmak istedi¤imiz bir
hedefe ulaflamama olas›l›¤› bizi kayg›land›r›r. Amac›m›za ulaflmada baflar›s›z oldu-
¤umuz zaman hayal k›r›kl›¤›na u¤rar, üzülür, bazen de öfke duyar›z. Duygular›-
m›z sadece güdüsel davran›fllar›m›za efllik etmekle kalmaz, ayn› zamanda bu tür
davran›fllar›n bafllamas›na neden de olabilir. Örne¤in, korku duygusu bizi korku
yaratan ortamdan uzaklaflmak, aflk duygusu bizi sevdi¤imiz kifliye ulaflmak için
güdüleyebilir. Bu nedenle, duygular›m›z›n da davran›fllar›m›z› belirleyen temel sü-
reçler aras›nda yer ald›¤›n› söylemek mümkündür. 

Duygunun ne oldu¤u sorusuna basit bir yan›t vermek güçtür. Çünkü, duygu-
lar bir çok de¤iflik yönü olan karmafl›k süreçlerdir. Duygular›m›z›n, herfleyden ön-
ce, kalp at›fl h›z›n›n de¤iflmesi, göz bebe¤inin büyümesi ve benzeri gibi tepkiler-
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le kendini gösteren fizyolojik bir yönü bulunmaktad›r. Di¤er yandan, duygular›-
m›za do¤rudan do¤ruya gözlenebilen baz› davran›fllar efllik etmektedir. Bu davra-
n›fllar efllik ettikleri duygular› ifade edici bir nitelik tafl›r. Bu nedenle, duygular›m›-
z›n bir de ifade yönü oldu¤unu söylemek mümkündür. Fizyolojik ve ifade yönle-
rine ek olarak, duygular›m›z›n bir de yaflant›sal yönü bulunmaktad›r. Duygular›-
m›z, belki de sadece bizim fark›nda oldu¤umuz öznel (sübjektif) yaflant›lard›r.
fiimdi duygular›n bu üç yönünü incelemeye çal›flal›m.

Siz de kendi duygular›n›zdan yola ç›karak duyguyu tan›mlay›n›z.

Duygular›n Fizyolojik Temeli
Duygular›m›za bir tak›m fizyolojik tepkiler efllik eder. Duygular›n fliddeti artt›kça,
fizyolojik tepkilerin fliddeti de artar. fiiddetli duygulara efllik eden fizyolojik tepki-
lerin baz›lar› kolayca fark›na varabilece¤imiz kadar belirgindir. Bir caddede, kar-
fl›dan karfl›ya geçerken, bir otomobilin bize h›zla yaklaflt›¤›n› gördü¤ümüzü düflü-
nelim. Kalbimizin h›zla çarpmaya bafllad›¤›n›, a¤z›m›z›n kurudu¤unu, kaslar›m›z›n
gerildi¤ini farkederiz. Kolayca farkedebildi¤imiz bu fizyolojik tepkilerin yan› s›ra,
bedenimizde bizim farketmedi¤imiz bir çok fizyolojik tepki ortaya ç›kar. Tehlike-
yi atlatmak için gereken enerjiyi sa¤lamak üzere kandaki fleker düzeyi yükselir.
Artan flekeri yakabilmek için gereken oksijeni sa¤lamak üzere daha h›zl› nefes al-
maya bafllar›z. Sindirim faaliyetimiz yavafllar ve iç organlar›m›zdaki kan kaslar›-
m›zda toplanmaya bafllar. Kan›m›z daha çabuk p›ht›laflmaya haz›r hale gelir. Gör-
me keskinli¤imizin artmas› için de göz bebeklerimiz büyür.

Duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkiler genel bir uyar›lm›fll›k durumu or-
taya ç›kar›rlar. Gereken davran›fllar› yapmam›z› kolaylaflt›rd›¤› için, bu uyar›lm›fl-
l›k durumunun uyum sa¤lay›c› bir ifllevi vard›r. Ancak uyum sa¤lay›c› bir ifllev
görebilmesi için, uyar›lm›fll›k durumunun belirli bir düzeyin alt›nda ya da üstün-
de olmamas› gerekmektedir. Çok az ya da çok afl›r› uyar›lma, gereken davran›fl-
lar›n yap›lmas›n› engelleyici etkenlerdir. Örne¤in, ertesi gün girece¤iniz bir s›na-
va haz›rlan›rken uyar›lm›fll›k düzeyinizin çok düflük (yar› uykulu olma gibi) ya
da çok yüksek olmas› (panik halinde olma gibi) performans›n›z› olumsuz yönde
etkileyecektir.

Sinir Sistemi ve Duygular
Duygular›m›z›n ve duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkilerin ortaya ç›kmas›n-
da sinir sistemimiz önemli bir rol oynar. Sinir sistemimiz beyin, omurilik ve vücu-
dumuzu ören sinir a¤›ndan oluflmaktad›r. Sinir sistemimizin beyin ve omurilikten
oluflan bölümüne merkezi sinir sistemi, beyin ve omurili¤i vücudun di¤er k›s›m-
lar›na ba¤layan sinir a¤›na ise, periferik sinir sistemi ad› verilir.

Periferik sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sistemleri olmak üzere iki bö-
lümden oluflur. Somatik sinir sistemi iskelet ve kas hareketleri gibi istemli hareket-
lerimizi kontrol etmektedir. Otonom sinir sistemi ise, kalp at›fl›, sindirim, iç salg›
bezlerinin faaliyetleri gibi bizim kontrolümüz d›fl›ndaki faaliyetleri düzenler. Duy-
gular›m›za efllik eden fizyolojik tepkilerin büyük bir bölümü otonom sinir sistemi-
nin kontrolündedir. Otonom sinir sistemi de sempatik ve parasempatik sistemler
olmak üzere iki bölümden oluflur. Sempatik sinir sistemi uyar›ld›¤›nda, örne¤in,
bir tehlike an›nda, kalp at›fl›m›z h›zlanmakta, gözbebeklerimiz büyümekte, kan›-
m›zdaki fleker miktar› artmakta, solunumumuz h›zlanmakta, böylelikle de vücu-
dumuz gereken davran›fllar› yapmaya haz›r hale gelmektedir. Tehlike geçtikten
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sonra, parasempatik sistem devreye girmekte ve kalp at›fl› ve di¤er tepkilerimizin
normale dönmesini sa¤lamaktad›r. 

Di¤er yandan, duygular›m›z›n çeflitli beyin merkezleriyle ilgili oldu¤u ve bu
merkezler taraf›ndan kontrol edildi¤i bilinmektedir. Bu merkezlerden en önemli-
si, beyin taban›nda yer alan hipotalamusdur. Duygular›m›za bizim kontrol edeme-
di¤imiz baz› fizyolojik tepkilerin efllik etmesinin yararlan›ld›¤› alanlardan bir tane-
si, teknik ad› poligraf (polygraph) olan yalan makineleridir. Yalan makineleri de-
rideki elektriksel faaliyetleri (galvanik deri tepkisi), solunum ve kalp at›fl h›zlar›n›
ayn› anda ölçebilen aletlerdir. Bu aletlere ba¤lanan bireylere baz›lar› soruflturma
konusuyla ilgili olan bir tak›m sözel uyar›c›lar verilir ve sorgulama konusuyla ilgi-
li uyar›c›lar iflitildi¤i zaman galvanik deri tepkisinde, solunum ve kalp at›fl h›zla-
r›nda de¤iflmeler olup olmad›¤› saptan›r. E¤er birey suçlu ise, suç ile ilgili uyar›-
c›lar onu kayg›land›raca¤›ndan söz konusu tepkilerinde de¤iflmeler olacakt›r. An-
cak, baz› suçlular›n kayg›l› olmamalar›, suçsuz baz› bireylerin ise afl›r› kayg›l› ola-
bilmeleri nedeniyle, poligraf her zaman güvenilir sonuçlar vermemektedir.

Duygulara efllik eden fizyolojik tepkilerin ifllevi nedir? Bu tepkiler sinir sistemimizin han-
gi bölümünün kontrolündedir?

Duygular›n ‹fadesi
Duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkiler do¤rudan do¤ruya gözlenmeleri
mümkün olmayan tepkilerdir. Bu tepkilerin yan› s›ra, duygular›m›za do¤rudan
do¤ruya gözlenebilen baz› davran›fllar efllik eder. Duygular›m›z› ifade edici niteli-
¤i olan bu davran›fllar, bir dereceye kadar bizim kontrolümüz d›fl›nda ortaya ç›k-
maktad›r. Duygu ifade eden davran›fllar›n en yo¤un oldu¤u bölge yüzümüzdür.
Yüz ifadelerinin yan› s›ra, duygular›m›z zaman zaman baz› beden hareketleri, jest-
ler ve ç›kar›lan seslerle de ifade edilmektedir.

Yüz ‹fadeleri: Duygular›m›z ço¤u kez yüzümüzde ay›rdedilebilir ifadeler or-
taya ç›kar›r. Bir duygunun fliddeti artt›kça, bu duygunun ortaya ç›kard›¤› yüz ifa-
desi de daha belirgin ve daha ay›rdedilebilir hale gelmektedir. Örne¤in, öfkelen-
di¤imiz zaman, yüz kaslar›m›z gerilir, kafllar›m›z çat›l›r, difllerimiz kenetlenir. Yüz
ifadelerinden duygular›n tan›n›p tan›nmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan araflt›r-
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malar, korku, öfke, sevinç, tiksinti gibi fliddetli duygular›n yüz ifadelerinden tan›-
nabilece¤ini ortaya koymufltur. Ayr›ca, araflt›rma sonuçlar› duygulara efllik eden
yüz ifadelerinin kültüre ba¤l› olarak de¤iflmedi¤ine, yani tüm insanlarda ayn› ol-
du¤una iflaret etmektedir. Duygularla birlikte görülen beden hareketleri ve jestle-
re iliflkin araflt›rmalar ise, özellikle jestlerin bir kültürden di¤erine de¤iflebilece¤i-
ni göstermifltir.

Sesler: Duygu ifade eden gözlenebilir davran›fllar aras›nda ç›kard›¤›m›z çeflit-
li sesler ve konuflma biçimleri de yer almaktad›r. Örne¤in, çok yüksek ve tiz bir
sesle konuflmak ço¤unlukla öfkenin, birden bire at›lan bir ç›¤l›k korku ya da flafl-
k›nl›¤›n, iç çekme üzüntünün, derin nefes alma s›k›nt›n›n, gülme keyifli oluflun bir
ifadesidir. Bununla birlikte, duygular›n sadece ç›kar›lan seslerden ay›rdedilmesi
oldukça güçtür. 

Duygular›n ifadesi ne anlama gelmektedir? Sizce duygulara efllik eden yüz ifadeleri
ö¤renilmifl midir?

DUYGUSAL YAfiANTILAR
Duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkiler tüm duygularda ayn›d›r; bir duygu-
dan di¤erine de¤iflmez. Buna ra¤men, biz farkl› durumlarda farkl› duygular yafla-
r›z. Bu da duygular›m›z›n göreli olarak nesnel (objektif) olan fizyolojik temelleri
ve d›flsal belirtilerinin yan› s›ra, bir de öznel (sübjektif) olan yaflant›sal yönünün
oldu¤unu göstermektedir. Yani duygular, ayn› zamanda, bizim fark›nda oldu¤u-
muz, hissetti¤imiz yaflant›lard›r. Tüm duygular›n temelinde yatan fizyolojik koflul-
lar ayn› olmas›na ra¤men, de¤iflik duygular yaflamam›z nas›l mümkün olmaktad›r?
Duygusal yaflant›lar›m›z ço¤unlukla, belirli bir ortamda, d›fl çevreden gelen uyar›-
c›lar taraf›ndan bafllat›l›r. D›fl çevreden gelen uyar›c›lar bizde genel bir uyar›lm›fl-
l›k hali yaratmaktad›r. Bu genel uyar›lm›fll›k halini ne tür bir duygu olarak yafla-
yaca¤›m›z›, bu durumu bafllatan uyar›c›ya ve içinde bulundu¤umuz ortama vere-
ce¤imiz anlam belirlemektedir. Örne¤in, gece yar›s› tenha bir sokakta yürürken
iflitti¤imiz "dur" sözcü¤ü, bizde korku duygusu uyand›racakt›r. Buna karfl›, bir s›-
navda, tam bir soruyu bitirmek üzereyken, zaman›n bitti¤ini belirten "dur" sözcü-
¤ü bizde k›zg›nl›k ya da hayal k›r›kl›¤› uyand›racakt›r. 

Duygusal yaflant›lar›m›z gerek tür, gerekse fliddetleri aç›s›ndan oldukça büyük
farkl›l›klar gösterir. Örne¤in, üzüntü ve sevinç farkl› türde, buna karfl›, korku ve
dehflet ayn› türde, fakat farkl› fliddette duygusal yaflant›lard›r. Hem tür hem de flid-
det aç›s›ndan farkl›l›klar gösteren duygular›m›z›n tümünü kapsayan bir liste yap-
mak oldukça güçtür. Bu nedenle, psikologlar, bir liste yapma yerine, duygular›-
m›z› çeflitli boyutlar üzerinde s›n›fland›rmaya çal›flm›fllard›r. Bu boyutlardan en s›k
kullan›lan› hoflluk-nahoflluk boyutudur. Bu boyut üzerinde baz› duygular›m›z hofl,
baz›lar› ise nahofl olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Örne¤in korku ve öfke nahofl, mut-
luluk ise hofl bir duygu olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 

Tüm duygular›n fizyolojik temeli ayn› oldu¤u halde farkl› duygular yaflayabilmemiz nas›l
mümkün olmaktad›r? Tart›fl›n›z.

Korku: Korku, temelde hofl olmayan, hiçbirimizin yaflamak istemedi¤i bir duy-
gudur. Bununla birlikte, panik halindeki engelleyici korkular› bir yana b›rakacak
olursak, korku duygusunun uyum sa¤lay›c› bir ifllevi de vard›r. Herfleyden önce,
tehlike anlar›nda, korku bedenimizi fizyolojik olarak tehlikelerden uzaklaflmaya
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haz›rlamaktad›r. Benzer flekilde, de¤iflik korkular insanlar› birbirlerine ba¤lamakta,
cezaland›rma ya da karfl›l›k görme korkusu insanlar› bir çok durumda birbirlerine
zarar vermeden al›koymaktad›r.

Korkular›m›z›n ço¤u ö¤renme yoluyla kazan›lm›flt›r. Kuramsal olarak herfley-
den korkmay› ö¤renmemiz mümkündür. Korkular aç›s›ndan bireyler aras›nda
farkl›l›klar bulunmas›n›n nedeni, her bireyin farkl› ö¤renme yaflant›lar›ndan geç-
mifl olmas›d›r.

Kayg›, korku duygusuyla yak›ndan iliflkisi olan bir baflka duygudur. Kayg›y›
korkudan ay›ran en belirgin özellik, kayg›n›n belirli bir nedeninin bulunmamas›-
d›r. Yani, kayg› nedensiz bir korkudur. Kayg›n›n çok yayg›n, fliddetli ve sürekli
hale gelmesi, bir davran›fl bozuklu¤u olarak kabul edilir. Benzer flekilde, korku-
nun bir dereceye kadar uyum sa¤lay›c› bir yarar› olmakla birlikte, belirli bir nes-
neye iliflkin korkunun çok afl›r› ve mant›ks›z hale gelmesi de, bir davran›fl bozuk-
lu¤unun göstergesi olmaktad›r.

Öfke: Öfke duygusuna en s›k yol açan nedenlerden birisi, hedefe yönelik dav-
ran›fllar›m›z›n engellenmesidir. Burada "hedefe yönelik" kavram› oldukça genifl
kapsaml› olarak kullan›lmakta; örne¤in, bitirmeyi amaçlad›¤›m›z bir ifli yar›da b›-
rakmaya zorlanma kadar, hakarete u¤rama da bir engellenme olarak kabul edil-
mektedir. Normal olarak tüm insanlar olumlu bir "kendilik de¤erine" sahip olma-
y› ister ve amaçlarlar. Kendilik de¤eri terimi bir bireyin kendi yetenek, yeterlilik-
lerinin ve de¤erinin ne oldu¤u konusundaki düflüncelerinin tümüne iflaret etmek
için kullan›lmaktad›r. Hakarete u¤rama, geçici bir süre için de olsa, kendilik de-
¤erimizi zedelemekte ve dolay›s›yla olumlu bir kendilik de¤erine sahip olma ama-
c›m›z› engellemektedir. Ayn› nedenden dolay›, fiziksel bir sald›r›y› da engellenme
olarak kabul etmek mümkündür. 

Çocuklarda öfke duygusu ço¤u kez ba¤›rma, kendini yerden yere atma, tek-
meleme, itme ve benzeri gibi sald›rgan davran›fllara yol açar. Afla¤› yukar› tüm
toplumlarda, toplumsallaflma süreci içinde, öfkenin kontrol edilmesi gerekti¤i ö¤-
retildi¤inden, öfke duygusunun yetiflkinlerde yol açt›¤› ortak bir tepkiden söz et-
mek güçtür. Bununla birlikte, öfke duygusu yetiflkinlerde de s›k s›k sald›rgan tep-
kilere yol açabilmektedir. Yetiflkinlerde sald›rganl›k, çocuklarda oldu¤u gibi her
zaman do¤rudan do¤ruya de¤il, ço¤u kez dedikodu yapma, laf atma ve benzeri
gibi dolayl› yollarla ifade edilmektedir. 

Mutluluk: Korku ve öfkenin aksine, mutluluk hofl bir duygu olarak s›n›fland›-
r›lmaktad›r. Mutluluk bir ihtiyac›n tatmini sa¤land›¤›nda ya da bir hedefe ulafl›ld›-
¤›nda duyulan hofl bir duygu olarak tan›mlanmaktad›r. Fizyolojik ihtiyaçlar› bir
yana b›rakacak olursak, bir bireyin ihtiyaçlar› ve amaçlar› sürekli olarak de¤iflti¤i
ve ulafl›lan amaçlar› daima yeni yeni amaçlar izledi¤i için, mutlulu¤un nedenleri
ve ölçütleri sürekli de¤iflebilmektedir. Örne¤in, ilk bebeklik döneminde ihtiyaçlar
ço¤unlukla fizyolojik kökenlidir. Bu nedenle, fizyolojik ihtiyaçlar› tatmin edildi¤i
sürece bebek kendini mutlu hissedecektir. Ancak, ilerleyen yaflla birlikte, yeni ye-
ni ihtiyaç ve amaçlar ortaya ç›kacak ve mutluluk bu ihtiyaçlar›n tatminine ve
amaçlar›n gerçekleflmesine ba¤l› olarak de¤iflecektir.
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DUYGULAR VE PS‹KOSOMAT‹K BOZUKLUKLAR
Daha önce de bir kaç kez vurgulad›¤›m›z gibi, fizyolojik olarak bizi gereken dav-
ran›fllar› yapmaya haz›rlad›klar› için, duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkilerin
uyum sa¤lay›c› ifllevleri vard›r. Ancak yo¤un bir biçimde yaflanan nahofl duygular,
çok uzun süre devam ettikleri ya da kronik hale geldikleri taktirde, psikosomatik
bozukluklar ad› verilen baz› rahats›zl›klara neden olabilmektedir. Psikosomatik
rahats›zl›klar, k›smen uzun süreli duygusal gerilimlerden kaynaklanan fiziksel
rahats›zl›klard›r. Örne¤in, hayvanlarda yap›lan deneyler, uzun süre gerilim alt›nda
tutulan hayvanlarda mide ülseri ortaya ç›kt›¤›n› göstermifltir. Baz› vaka incelemeleri,
insanlarda da ülserin ortaya ç›kmas›n›n uzun süreli stres yaflant›lar›yla iliflkili ola-
bilece¤ine iflaret etmektedir. Di¤er yandan, kalp at›fl h›z›n›n ve kan bas›nc›n›n
sürekli yüksek kalmas›na yol açt›klar› için, uzun süren duygusal gerilim hallerinin,
kalp ve damar rahats›zl›klar› için uygun ortam yaratabilece¤i düflünülmektedir.
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Özet
Güdü kavram›n tan›mlayarak, güdüsel davran›flla-
r›n oluflumuna etki eden içsel ve d›flsal güdüleri
aç›klamak
Güdüler ve duygular davran›fllar›m›z› belirleyen te-
mel süreçler aras›nda yer al›r. Güdü, bir davran›fl›
bafllatan ve bu davran›fl›n yön ve süreklili¤ini be-
lirleyen içsel (bireye ait) bir güç olarak tan›mlan-
makta; bir güdü taraf›ndan bafllat›l›p, yönlendirilen
davran›fllara güdüsel davran›fllar denmektedir. 
Güdülerin hedefleri olumlu veya olumsuz olabilir.
Olumlu hedefler yaklaflmak, olumsuz hedefler ka-
ç›nmak istedi¤imiz hedeflerdir. Ayr›ca, baz› hedef-
ler do¤ufltand›r, baz› hedefler ö¤renme yoluyla son-
radan ortaya ç›kar. Güdülerin do¤ufltan gelen he-
deflerine birincil hedefler denir.

Bilinçd›fl› güdülenme kavram›n› tan›mlayarak, gü-
düleri en yayg›n kullan›lan s›n›fland›rma flekliyle
(birincil güdüler ve sosyal güdüler) aç›klamak ve
güdülerin davran›fllar›m›z› yönlendirmedeki hiye-
rarflisini incelemek
Güdüsel davran›fllar›m›zdan baz›lar› fizyolojik ihti-
yaçlar›m›zla ilgilidir. Baz› güdüsel davran›fllar ise
çevresel uyar›c›lar taraf›ndan bafllat›l›r. Güdüsel
davran›fllar›n bafllamas›na yol açan fizyolojik kö-
kenli nedenlere dürtü, çevresel uyar›c›lara da özen-
dirici ad› verilir.
Güdülerimiz, birincil güdüler ve sosyal güdüler ol-
mak üzere iki grupta toplanabilir. Birincil güdüler
birincil hedefleri olan ö¤renilmemifl güdülerdir.
Sosyal güdüler ö¤renme yoluyla kazan›lan ve di¤er
insanlarla ilgili olan güdülerdir.

Duygu kavram›n› tan›mlayarak; duygular›n güdü-
sel davran›fllar›m›zla olan iliflkisini aç›klamak
Duygular, hem güdüsel davran›fllara efllik eden hem
de güdüsel davran›fllar bafllatabilen süreçlerdir.
Duygular›n fizyolojik yönü, ifade yönü ve yaflant›
yönü olmak üzere üç yönü vard›r. Duygular›m›za
bir tak›m fizyolojik tepkiler efllik eder. Duygular›n
fliddeti artt›kça, fizyolojik tepkilerin fliddeti de artar.
fiiddetli duygulara efllik eden fizyolojik tepkilerin
baz›lar› kolayca fark›na varabilece¤imiz kadar be-
lirgindir. Duygular›m›z›n ve duygular›m›za efllik
eden fizyolojik tepkilerin ortaya ç›kmas›nda sinir
sistemimiz önemli bir rol oynar.
Duygular›m›za efllik eden fizyolojik tepkiler do¤ru-
dan do¤ruya gözlenmeleri mümkün olmayan tep-
kilerdir. Bu tepkilerin yan› s›ra, duygular›m›za do¤-
rudan do¤ruya gözlenebilen baz› davran›fllar efllik
eder. Duygular›m›z› ifade edici niteli¤i olan bu dav-
ran›fllar, bir dereceye kadar kontrolümüz d›fl›nda
ortaya ç›kmaktad›r. Duygu ifade eden davran›flla-
r›n en yo¤un oldu¤u bölge yüzümüzdür. Yüz ifa-
delerinin yan› s›ra, duygular›m›z zaman zaman ba-
z› beden hareketleri, jestler ve ç›kar›lan seslerle de
ifade edilmektedir.
Duygular, ayn› zamanda, bizim fark›nda oldu¤u-
muz, hissetti¤imiz yaflant›lard›r. Tüm duygular›n
temelinde yatan fizyolojik koflullar ayn› olmas›na
ra¤men, de¤iflik duygular yaflamam›z mümkün ol-
maktad›r. Bunun nedeni duygusal yaflant›lar›m›z›n
ço¤unlukla, belirli bir ortamda, d›fl çevreden gelen
uyar›c›lar taraf›ndan bafllat›lmas›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Fizyolojik bir ihtiyac›n yol açt›¤› genel rahats›zl›k ve
gerginlik durumuna ne ad verilir? 

a. Dürtü
b. ‹htiyaç
c. Güdü
d. Korku
e. Kültür

2. Güdüsel bir davran›fl›n bafllamas›na neden olan çevre-
sel uyar›c›lara ne ad verilir? 

a. ‹htiyaç
b. Dürtü
c. Güdü
d. Özendirici
e. Duygu

3. Nedeni belli olmayan korkulara ne denir? 
a. Kayg›
b. Psikosomatik tepki
c. Dürtü
d. Otonom tepki
e. Stres

4. Afla¤›daki güdü türlerinden hangisi birincil güdüler
kategorisine girer? 

a. Baflar›
b. Sosyal onay görme
c. Merak
d. Ba¤lanma
e. Sevilme

5. Bir ihtiyac›n tatmini sa¤land›¤›nda duyulan hofl duy-
guya ne ad verilir? 

a. Mutluluk
b. Korku
c. Öfke
d. Baflar›
e. Merak

6. Sinir sistemimizin beyin ve omurilikten oluflan bölü-
müne ne ad verilir? 

a. Periferik sinir sistemi
b. Somatik sistem
c. Otonom sistem
d. Merkezi sinir sistemi
e. Hipotalamus

7. Afla¤›daki güdülerden hangisi Maslow'un önerdi¤i gü-
düler hiyerarflisinin üçüncü basama¤›nda yer al›r? 

a. Baflar› güdüsü
b. Ba¤lanma güdüsü
c. Güvenlik güdüsü
d. Açl›k güdüsü
e. Kendini gerçeklefltirme güdüsü

8. Afla¤›dakilerden hangisi olumsuz, kaç›nmak istedi¤i-
miz hedeflerden birisidir? 

a. Ac›
b. Yiyecek
c. Su
d. Baflar›
e. Sevilme 

9. Duygu ifade eden davran›fllar›n en yo¤un oldu¤u böl-
ge afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Yüzümüz
b. Kollar›m›z
c. Bacaklar›m›z
d. Sesimiz
e. Vücudumuz

10. Bir terslik an›nda kalp at›fllar›m›z›n h›zlanmas›, kan
flekerimizi artmas› gibi tepkilere yol açan sinir sistemine
ne ad verilir? 

a. Sempatik sistem
b. Parasempatik sistem
c. Otonom sistem
d. Periferik sistem
e. Somatik sistem
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Yaflam›n ‹çinden
‹nsanlar kültürün büyük ölçüde etkisi alt›ndad›rlar. ‹çin-
de yaflad›¤›n›z kültürün baflar› güdünüzün de belirleyicisi
oldu¤unun fark›nda m›s›n›z? Bireyci kültürlerde insanlar,
baflar› güdüsünün genellikle baflar›l› olma ya da rekabet
etme ihtiyac›na dayanan kiflisel özelliklere ba¤l› oldu¤u-
na inanmaktad›rlar. Bu kültürlerde öne ç›kan "bireysel
baflar›" kavram›d›r. Oysa toplulukçu kültürlerde bu güdü,
baflkalar›n›n ihtiyaçlar›n› anlama, kendi istek ve arzular›-
n› baflkalar›n›n benzer ihtiyaçlar›na uydurma ve geride
tutuma çabas› olarak düflünülmektedir.

Amerika'da uzun süredir üretim yapmakta olan "Electro-
nic Produce" isimli firma Uzakdo¤u pazar›na daha kolay
ulaflabilmek için Japonya’da bir fabrika kurdu. Fabrikada
bilgisayar parçalar› üretilmekteydi. Ürünlerin kutulanma-
s› ve ambalajlanmas› için Japon kad›nlar ifle al›nd›. Yap›-
lan iflte ücretlendirme Amerika’daki fabrikada oldu¤u gi-
bi parça bafl› sistemine dayanmaktayd›. Yani Japon ka-
d›nlara ödenecek ücret ürettikleri ifl say›s›na ba¤l› olarak
birbirlerinden farkl› olacakt›. ‹lk ay›n sonunda hem kutu-
lanan ürün say›s› düflüktü hem de kad›n iflçiler iflten ay-
r›lmak istediklerini ustabafl› Ouchi’ye bildirmifllerdi. "Ne-
den" diye sordu yönetici. "Efendim. Bu durum son dere-
ce utanç verici biliyorum. Ancak çal›flanlar ücretlerinin
di¤er Japon iflyerlerinde uyguland›¤› gibi olmamas›ndan
flikayetçiler. Burada ifle yeni birisi al›nd›¤›nda ayn› ifli ya-
panlar›n ücretleri yafl›na göre belirlenmektedir. 36 yafl›n-
daki bir iflçi, 18 yafl›ndakinden daha fazla maafl al›r. Her
yeni yaflta ücretler otomatik olarak artt›r›l›r. Bu ifl yerin-
de küçük yafltaki iflçilerin, kendilerinden yaflça büyük
olanlardan daha fazla ücret almalar› her ikisini de utan-
d›rmaktad›r. Daha fazla üretenin daha fazla almas› yan-
l›fl. Çünkü genç yafltaki çal›flanlar, yafl› ileri olanlardan
daha fazla üretmemeye, böylece onlar› utand›rmamaya
çal›flmaktad›rlar."

Sonuç olarak, insanlar›n baflar›l› olmalar›nda ya da iflleri-
ni daha iyi yapmalar›nda hangi güdülerin belirleyici oldu-
¤una kendi kültürümüze bakarak karar vermenin bizi
yanl›fl sonuçlara götürece¤i unutulmamal›d›r. Baflka kül-
türlerin, o kültür içindeki bireylerin davran›fllar› üzerinde-
ki belirleyicili¤i unutulmamal›d›r. 

Biraz Daha Düflünelim
1. Güdü kavram›n tan›mlayarak, güdüsel davran›fl-

lar›n oluflumuna etki eden içsel ve d›flsal güdüleri
aç›klay›n›z.

2. Bilinçd›fl› güdülenme kavram›n› tan›mlayarak, güdü-
leri en yayg›n kullan›lan s›n›fland›rma flekliyle (birin-
cil güdüler ve sosyal güdüler) aç›klay›n›z.

3. Duygu kavram›n› tan›mlayarak; duygular›n güdüsel
davran›fllar›m›zla olan iliflkisini aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹çsel Güdüleyiciler bölümünü

tekrar okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise D›flsal Güdüleyiciler bölümünü

tekrar okuyunuz.
3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Duygusal Yaflant›lar bölümünü

tekrar okuyunuz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Birincil Güdüler bölümünü

tekrar okuyunuz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Duygusal yaflant›lar bölümünü

tekrar okuyunuz.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Duygular›n Fizyolojik Temelini

tekrar okuyunuz.
7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Güdülerin Hiyerarflisi

bölümünü tekrar okuyunuz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Duygular bölümünü tekrar

okuyunuz.
9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Duygular›n ‹fadesi bölümünü

tekrar okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Sinir Sistemi ve Duygular

bölümünü tekrar okuyunuz.
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