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PRAGNANZ YASASIPRAGNANZ YASASI
Gestalt kuramcGestalt kuramcıılarlarıı algalgıısal sal 

öörgrgüütlenmeye yardtlenmeye yardıımcmcıı olan olan 
yasalaryasalarıın hepsini kapsayan daha n hepsini kapsayan daha 
genel bir yasa olugenel bir yasa oluşşturmuturmuşşlar ve lar ve 
buna buna ““pragnanz yasaspragnanz yasasıı”” adadıı
vermivermişşlerdir. Koffka bunu lerdir. Koffka bunu şşu u 
şşekilde aekilde aççııklamklamışışttıır: r: ““Psikolojik Psikolojik 
öörgrgüütlemeler, kontrol eden tlemeler, kontrol eden 
kokoşşullar izin verdiullar izin verdiğği i ööllçüçüde, de, 
olabildiolabildiğği kadar iyi olacakti kadar iyi olacaktıır.r.”” her her 
psikolojik olayda anlamlpsikolojik olayda anlamlıı, tam ve , tam ve 
basit olma ebasit olma eğğilimi vardilimi vardıır.r.
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GestaltGestaltççıılara glara gööre, psikolojik yare, psikolojik yaşşantantıı ile beyinde varolan sile beyinde varolan süürereççler arasler arasıında nda 
““izimorfizmizimorfizm”” (e(eşşbibiççimlilik) vardimlilik) vardıır. Gestaltr. Gestaltççıılar beynin kendisine gelen lar beynin kendisine gelen 
duyusal uyarduyusal uyarıımlarmlarıı pragnanz yasaspragnanz yasasıına gna gööre aktif olarak ire aktif olarak işşleyip anlamlleyip anlamlıı ve ve 
tam olan yeni bir forma dtam olan yeni bir forma döönnüüşşttüürdrdüüğğüünnüü ileri sileri süürmektedirler. rmektedirler. 

GGöörrüüldldüüğğüü gibi, pragnanz yasasgibi, pragnanz yasasıı gestalt psikologlargestalt psikologlarıınca algnca algıılama, lama, ööğğrenme renme 
ve bellek konularve bellek konularıı ççalalışıışırken yol grken yol göösterici bir ilke olarak kullansterici bir ilke olarak kullanıılmlmışışttıır.  Bellek r.  Bellek 
de tde tııpkpkıı algalgıılama ve lama ve ööğğrenme gibi tam ve anlamlrenme gibi tam ve anlamlıı olma eolma eğğilimindedir. ilimindedir. 
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AlgAlgıısal Desal Değğiişşmezlermezler

Bir objeyi koBir objeyi koşşullar ullar 
dedeğğiişşmesine ramesine rağğmen aynmen aynıı obje obje 
olarak golarak göörmemize rmemize ““algalgıısal sal 
dedeğğiişşmezlikmezlik”” denir.  Kapdenir.  Kapıınnıın n 
pozisyonuna bapozisyonuna bağğllıı olmaksolmaksıızzıın n 
((öörnerneğğin kapalin kapalııyken ya da yken ya da 
aaççııkken) onu kapkken) onu kapıı olarak, Kiolarak, Kişşiyi iyi 
öönnüümmüüzde durmaszde durmasıına ya da na ya da 
daha uzakta olmasdaha uzakta olmasıına bana bağğllıı
olmaksolmaksıızzıın aynn aynıı kikişşi olarak i olarak 
algalgıılarlarıız.  z.  
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GestaltGestaltççıılar gerlar gerççek ek 
ggöörrüüntntüü oldukoldukçça ka kööklklüü bir bir 
şşekilde deekilde değğiişşse de,  objenin se de,  objenin 
anlamanlamıınnıın den değğiişşmedimediğğine, ine, 
aynaynıı şşekilde algekilde algıılandlandığıığına na 
iişşaret etmekte ve sonuaret etmekte ve sonuçç
olarak beynin dolarak beynin dışışararııdan gelen dan gelen 
duyusal bilgiyi daha anlamlduyusal bilgiyi daha anlamlıı
hale getirmek ihale getirmek iççin organize in organize 
ettiettiğğini ileri  sini ileri  süürmektedir. rmektedir. 
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Bellek izi ve unutmaBellek izi ve unutma
KoffkaKoffka’’ya gya gööre, kazanre, kazanıılmakta olan lmakta olan 

yayaşşantantıı, bellek s, bellek süürecini harekete recini harekete 
gegeççirir. irir. ÇÇevresel yaevresel yaşşantantıınnıın, beyinde n, beyinde 
meydana getirdimeydana getirdiğği etkinlii etkinliğğe e ““bellek bellek 
ssüürecireci”” denir. Bu etkinlik bittidenir. Bu etkinlik bittiğğinde inde 
bir iz kalmakta ve bu ize bellek izi adbir iz kalmakta ve bu ize bellek izi adıı
verilmektedir.verilmektedir.

GestaltGestaltççıılar, unutmaylar, unutmayıı ise iki ise iki 
nedene b anedene b ağğlamaktadlamaktadıırlar. Bunlardan rlar. Bunlardan 
birincisi; birincisi; ““Test etme sTest etme sıırasrasıında bellek nda bellek 
izini geriye getirme, anizini geriye getirme, anıımsama ile msama ile 
ilgili gilgili güçüçllüüktktüür.r.”” İİkincisi ise; kincisi ise; ““Bellek Bellek 
izinin yeniden dizinin yeniden düüzenlenmesi zenlenmesi 
ssıırasrasıında, orijinal olaynda, orijinal olayıın kayn kayııp p 
edilmesi, bozulmasedilmesi, bozulmasııddıır. r. 
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İİççggöörrüüsel sel ÖÖğğrenmerenme

Gestalt kuramGestalt kuramıın n ööğğrenme renme 
anlayanlayışıışımmııza saza sağğladladığıığı en en 
öönemli katknemli katkıı, i, iççggöörrüü
ççalalışışmasmasııddıır. Sr. Sııklklııkla kla ööğğrenme renme 
bireyin o anda gerbireyin o anda gerççekten ekten 
anladanladığıığı duygusuyla birdenbire duygusuyla birdenbire 
oluoluşşur. Bur. Bööyle bir yle bir ööğğrenme, renme, 
unutmaya unutmaya öözellikle direnzellikle direnççli ve li ve 
yeni durumlara transfer yeni durumlara transfer 
edilmesi kolaydedilmesi kolaydıır.r.
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İİÇÇGGÖÖRRÜÜYE DAYALI YE DAYALI ÖÖĞĞRENMENRENMENİİN N ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ
ŞŞUNLARDIRUNLARDIR

II-- ÇöÇözzüüm m ööncesinden ncesinden çöçözzüüme geme geççiişş ani ve tamdani ve tamdıır. r. 

IIII-- İİççggöörrüüyle edinilen,  yle edinilen,  ÇöÇözzüüme dayalme dayalıı performans genellikle pperformans genellikle püürrüüzszsüüz ve hatasz ve hatasıızdzdıır. r. 

IIIIII-- İİççggöörrüüyle kazanyle kazanıılan problem lan problem çöçözzüümmüü uzun suzun süüre anre anıımsanmsanıır. r. 

IVIV-- İİççggöörrüüyle kazanyle kazanıılan bir ilke dilan bir ilke diğğer problemlerin er problemlerin çöçözzüümmüüne kolayca uygulanne kolayca uygulanııllıır. r. 
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ÜÜRETRETİİCCİİ DDÜÜŞŞÜÜNMENME

Wertheimer yaWertheimer yaşşamamıınnıın son n son 
yyııllarllarıında Gestalt yasalarnda Gestalt yasalarıınnıın en eğğitime itime 
uygulanmasuygulanmasıı konusuyla ilgilenmikonusuyla ilgilenmişştir. tir. 
“Ü“Üretici Dretici Düüşşüünmenme”” adladlıı eserinde eserinde 
Wertheimer, problem Wertheimer, problem çöçözmenin zmenin 
dodoğğasasıınnıı ve tekniklerini ave tekniklerini aççııklamklamışışttıır. r. 
Kendisi problem Kendisi problem çöçözme ile ilgili zme ile ilgili 
birbirine zbirbirine zııt iki st iki süürereççten bahseder: ten bahseder: 
Gestalt ilkelerine dayalGestalt ilkelerine dayalıı ööğğrenmede renmede 
problemin doproblemin doğğasasıınnıı anlamaya yanlamaya yöönelik  nelik  
olup bu tolup bu tüür r ööğğrenmelerde bir barenmelerde bir başşkaskasıı
dedeğğil birey tarafil birey tarafıından ndan ööğğrenme (A tipi renme (A tipi 
çöçözzüüm) sm) sööz konusudur. Bu z konusudur. Bu çöçözzüümde mde 
ööğğrenilen konu kolaylrenilen konu kolaylııkla kla 
genellenebilir ve uzun sgenellenebilir ve uzun süüre re 
ananıımsanabilir. Dimsanabilir. Diğğerinde ise erinde ise ööğğrenci renci 
olgularolgularıı veya kurallarveya kurallarıı anlamadan anlamadan 
ezberler (B tipi ezberler (B tipi çöçözzüüm). Bm). Bööyle bir yle bir 
ööğğrenme katrenme katııddıır, r, ççabuk unutulur ve abuk unutulur ve 
sadece ssadece sıınnıırlrlıı durumlarda durumlarda 
uygulanabiliruygulanabilir. . 
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YAYAŞŞAM ALANIAM ALANI

Sosyal psikolojinin kurucusu Sosyal psikolojinin kurucusu 
olarak bilinen Lewin Gestalt olarak bilinen Lewin Gestalt 
kuramckuramcıılarlarıı taraftarafıından gelindan gelişştirilen ve tirilen ve 
her bir parher bir parççananıın din diğğerlerini etkiledierlerini etkilediğği i 
dinamik bir sistemin idinamik bir sistemin işşleyileyişşini ini 
inceleyen alan kuraminceleyen alan kuramıınnıı kullanarak kullanarak 
insaninsanıın motivasyonun motivasyonu ile ilgili bir ile ilgili bir 
kuram kuram ööne sne süürmrmüüşşttüür. Kurama gr. Kurama gööre re 
alan, balan, büüttüünnüün n öörrüüntntüüssüüddüür. Alanda r. Alanda 
olan bir deolan bir değğiişşme, domino etkisi gibi, me, domino etkisi gibi, 
herherşşeyi etkilemieyi etkilemişştir. En yaltir. En yalıın bin biççimde, imde, 
ddüünyannyanıın don doğğusunda usunda ççııkan bir rkan bir rüüzgar, zgar, 
ttüüm dm düünyaynyayıı etkilemektedir. etkilemektedir. 

YaYaşşam alanam alanıı belirli bir belirli bir 
bireyin belirli bir zamandaki bireyin belirli bir zamandaki 
davrandavranışıışınnıı etkileyen olgularetkileyen olgularıın ya n ya 
da gerda gerççeklerin toplameklerin toplamıı olarak olarak 
tantanıımlanabilir.mlanabilir.
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Gestalt KuramGestalt Kuramıın En Eğğitim itim 
AAççııssıından Dondan Doğğurgularurgularıı

Gestalt KuramcGestalt Kuramcıılarlarıına gna gööre re 
insanlar dinsanlar düünyaynyayıı bir bbir büüttüün n 
olarak algolarak algıılamaktadlamaktadıırlar.  Gelen rlar.  Gelen 
uyaruyarııccıılar bir birbirinden ayrlar bir birbirinden ayrıı bir bir 
şşekilde deekilde değğil, bir arada anlamlil, bir arada anlamlıı
bbüüttüünler halinde nler halinde öörgrgüütlenmitlenmişş
bir bir şşekilde algekilde algıılanmaktadlanmaktadıır. r. 
AlgAlgıılamada lamada şşekil zemin iliekil zemin ilişşkisi, kisi, 
yakyakıınlnlıık, sk, süüreklilik, tamamlama, reklilik, tamamlama, 
benzerlik, basitlik ilkeleri sbenzerlik, basitlik ilkeleri sööz z 
konusudur. Bundan dolaykonusudur. Bundan dolayıı, , 
ööğğretmen dretmen döönemin banemin başışında nda 
dersin genel dersin genel ççererççevesini bir evesini bir 
bbüüttüün olarak sunmaln olarak sunmalıı, daha , daha 
sonra ayrsonra ayrııntntııssıına inmelidir. na inmelidir. 
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Gestalt kuramcGestalt kuramcıılar psikolojik lar psikolojik 
gergerççekliekliğğin in öönemini vurguladnemini vurguladııklarklarıı iiççin in 
ööğğrencinin inanrencinin inanççlarlarıı, de, değğerleri, erleri, 
gereksinimleri, tutumlargereksinimleri, tutumlarıınnıın dikkate n dikkate 
alalıınmasnmasıı gerekir. gerekir. ÖÖğğretmenler retmenler 
ööğğrenmerenme--ööğğretme ortamlarretme ortamlarıınnıı
ööğğrencinin gereksinimlerine yanrencinin gereksinimlerine yanııt t 
verecek verecek şşekilde dekilde düüzenlemelidirler. zenlemelidirler. 

GestaltGestaltççıılar ilar iççggöörrüüye dayalye dayalıı
ööğğrenme, problem renme, problem çöçözme ve zme ve üüretici retici 
ddüüşşüünmenin altnmenin altıınnıı ççizdikleri iizdikleri iççin in 
ööğğretmenler problem retmenler problem çöçözzüümmüü iiççin in 
gerekli tgerekli tüüm m ööğğeleri sunmaleleri sunmalııddıır. r. 

GestaltGestaltççıılara glara gööre re ööğğrencinin krencinin köörrüü
kköörrüüne ezberleyerek dene ezberleyerek değğil de il de 
anlayarak anlayarak ööğğrenmesi renmesi öönemlidir. nemlidir. 

Gestalt kuramcGestalt kuramcıılar, lar, ööğğrenmeyle renmeyle 
ilgili olarak yapilgili olarak yapıılan tekrarlarlan tekrarlarıı yararlyararlıı
ggöörmektedirler. rmektedirler. 

GestaltGestaltççıılar lar ööğğrenilenlerin yeni renilenlerin yeni 
durumlara kolayldurumlara kolaylııkla transfer kla transfer 
edilmesini edilmesini öönemli oldunemli olduğğunu ileri unu ileri 
ssüürmektedirler.rmektedirler.


	Pragnanz Yasaları Cemil YAYLAR 251-259
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
	GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

