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II. ÜNİTE: PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 

B- YAŞAM BOYU GELİŞİM 

 
 

Hazırlık 
Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sağlıklı ve uyumlu bir insanın topluma kazandırılması 

için psikolojik (bilişsel, duygusal), biyolojik (fiziksel) ve sosyal gelişimin bir bütünlük içinde oluşması 
gerekir. Gelişim yaşamın ilk kısmında genelde olumlu değişikler, ikinci kısmında ise genelde olumsuz 
değişiklikler biçiminde olur (Şekil 2.5). Ancak olumsuz değişikliklerin başlama yaşı, psikolojik sürece 
göre farklılık gösterir. Bu ünitede yaşam boyu süren gelişimi dönemlere göre inceleyeceğiz. 

 
 

 
 

1. Doğuştan Donanım ve Edinilmiş Donanım 
 
 
a. Ne Düşünmüşler? 

Bilim-öncesi felsefi psikolojide, İngiliz Görgülcü ve Çağrışımcıları, doğuşta zihnin boş olduğunu öne 
sürmüşlerdi. Bu düşünürler zihni duyumlar, duyumlar yoluyla elde edilen fikirler ve fikirler arasında 
kurulan çağrışımların oluşturduğu görüşünü savunuyorlardı. Zihni, edinilmiş donanım ürünü olarak 
görüyorlardı. Ancak I. W. Leibnitz'e göre, "aktif zihin" deneyimden önce de vardı. Kavrama da evrenseldi. 
Bu görüşleriyle Leibnitz, doğuştan donanımın önemini vurgulamıştı. 
I. Kant deneyimin bilgi için gerekli olduğunu, ancak yeterli olmadığını belirtmişti. Kant'a göre zihin, uyarı-
cıları ve deneyimleri düzenleme veya kavrama yeteneğine doğuştan sahipti. Deneyimlerle elde edilen 
bilgi, doğuştan gelen "bilme fakültesi" yoluyla şekilleniyordu. Bu düşünür hem doğuştancılığı hem de 
edinilmişliği savunmuştu. 

C. Darwin (Darvin, 1809-1882) ise, kuramında, aynı türden bireyler arasındaki rastgele üremelerin 
"genetik örüntülerde değişim”e neden olduğunu belirtmiştir. Bu değişik örüntülerden bazıları çevreye 
daha iyi uyum yapmayı sağlar, iyi uyum, varkalım demektir; varkalım ise üreme olasılığını artırır. Bütün 
bunlara göre, çevreye daha iyi uyum yapmayı sağlayan genetik örüntüye sahip bireylerin sayısı artar. 
Uyum yapamayanlar ise zamanla ayıklanır. Darwin, türlerin, belirli genetik örüntüye sahip bireylerden 
nasıl oluştuğuna ilişkin bu açıklamalarıyla, davranışların oluşumunda genetiğin rolünü vurgulamaktadır. 
Öte yandan, bu görüşe göre genetik örüntülerin çevrenin talepleri doğrultusunda şekillendiğini de 
görüyoruz. Darwin doğuştan gelen özelliklerin belirleyici olduğunu savunmakta ancak çevrenin de etkili 
olduğunu göstermektedir. 

 

b. Bilimin Söyledikleri 
 

Davranışların doğuştan mı olduğu yani kalıtım altında mı şekillendiği yoksa edinilmiş olup çevrenin 
etkisi altında mı şekillendiği üzerinde farklı görüşlerin bulunduğunu gördük. Sizce bunlardan hangisi 
doğru? 
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Düşünelim 
 

Görüşler salt düşünce düzeyinde savunulursa herkes kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanır. 
Yüzyıllarca tartışılsa da yine bir sonuca yarılamayabilir. Doğuştan ve edinilmiş donanım konusunda da böyle 
olmuştur. Bilimde ise sonuçlara, düşünülerek varılmaz. Bilim kişisi, bilim kapsamına giren konuyla ilgili olarak 
sebep-sonuç ilişkisini gösteren bir denence öne sürer; denenceyi, eğer mümkünse, deney yöntemini 
kullanarak test eder. İstatistiksel teknikler kullanarak denecesinin desteklenip desteklenmediğini belirler. 
Sonuçlarını yayımlar veya bilimsel toplantılarda sunar. Böylece sonuçlarını iletmiş, başkalarının da bu 
araştırmayı tekrarlamasına ve sağlanabildiğini ortaya koymasına olanak yaratmıştır. İncelenen konuda 
sonuçların birbirini desteklemesi durumunda yasa ve ilkeler oluşturulur, daha sonra da bunları açıklayan 
kuramlar geliştirilir. Bilimde, neyin doğru olduğu tartışma gücüne göre veya görüşü öne süren kişinin 
önemine göre karara bağlanmaz. Neyin doğru olduğunu, belirli kurallara göre yapılan araştırmaların sonuçları 
ortaya koyar. 

 
 

Davranışlarda, hem doğuştan donanım hem de edinilmiş donanım etkilidir. Bu ikisi bir etkileşim içinde 
davranışları belirler Ancak kalıtım ve çevrenin göreli etkisi davranış türüne göre değişir. Bu iki etkenin göreli 
durumlarını zekâ açısından ele alalım Tek yumurta ikizleri, döllenmiş yumurta mitozun erken bölümlerinde 
ikiye ayrıldığında oluşur (Şekil 2.6 A). Tek yumurta ikizleri aynı genetik yapıya sahiptir. Bu ikizlerin zekâları 
arasında %88 düzeyinde ilişki vardır. Çift yumurta ikizleri iki ayrı spermli döllenmiş iki ayrı yumurtadan oluşur 
(Şekil 2.6 B). Zekânın benzerliği, çift yumurta ikizlerinde %63, ikiz olmayan kardeşlerdi ise %51-53 arasındadır. 
Bu bulgular zekâda kalıtımın büyük rolü olduğunu, ancak çevrenin de rol oynadığını göstermektedir Bunun en 
güçlü kanıtı, ayrı büyütülen tek yumurta ikizlerinin zekâları arasındaki benzerliğin %72'ye düşmesidir. 

 

 

Bu örnek bize doğuştan donanım ve edinilmiş donanımın göreli etkilerinin ayıklanmasında kullanılmış olan 
araştırma yaklaşımı konusunda fikir vermektedir. Tek yumurta ikizlerinde kalıtım aynı olduğu için kalıtımın 
etkisi sabittir. Dolayısıyla, ayrı büyütülen tek yumurta ikizlerinin davranışlarından fark, çevrenin etkisini 
göstermektedir. Zenginleştirilmiş çevrelerde davranış daha erken (motor gelişim), daha nitelikli ve yoğun 
(konuşma) olarak ortaya çıkar. Kalıtımsal olarak var olan bilişsel potansiyeller (zekâ) böyle çevrelerde tam 
olarak gerçekleşir. Fakirleştirilmiş çevreler ise aksi yönde etki eder. Burada zenginleştirme ve fakirleştirmenin 
ekonomik bakımdan değil, çevredeki uyarıcılar bakımından olduğunu, bu uyarıcıların da fiziksel, bilişsel ve 
sosyokültürel alanlarda olduğunu unutmayalım. 

2-Yenidoğan 
 
Yenidoğan terimi, doğumdan sonraki ilk ayı kapsar. Yenidoğanın bilişsel özellikleri konu başlıkları altında 

aşağıda özetlenmiştir. 

Duyular: İnsan yavrusu doğduğunda tüm duyusal süreçleri etkindir. Ancak görsel sistemin tam gelişmemiş 
olması, gözleri odaklamayı ve görsel keskinliği olumsuz olarak etkiler. Yine de yenidoğan çevreye bakar ve 
çevreyi izler. Yenidoğanın uyarıcılar arasında tercih yaptığı belirlenmiştir. Yenidoğan yüze benzeyen bir şekle, 
benzemeyenlerden daha uzun süre, kırmızı bir daireye başka renktekilerden daha kısa süre bakar. 
Yenidoğanda işitsel duyum oldukça iyi gelişmiştir. Yenidoğan başını işitsel uyarıcıya doğru döndürür, birbirine 
çok benzeyen sesleri, insan sesini, dilde kullanılan en küçük ses birimi olan fonemlerden bazılarını ayırt 
edebilir. Kadın sesini erkek sesine, annenin sesini diğer seslere tercih ettiğini davranışlarıyla gösterir. Tatları 
birbirinden ayırt edebilir. Tatlı olanı tercih ettiğini, ekşi ve acı olanı ise tercih etmediğini mimikleriyle gösterir. 

 

Öğrenme ve Bellek: Zekice düzenlenmiş deneyler, yenidoğanların öğrenebildiklerini ve bunları 
hatırlayabildiklerini göstermiştir. Doğumdan birkaç saat sonra bile, yenidoğan bazı karmaşık davranışları 
öğrenebilmektedir. Örneğin belli bir ses tonu işittiğinde başını sağa çevirerek, zil 
sesi işittiğinde ise başını sola çevirerek tatlı sıvıyı elde etmeyi öğrenebilmiştir. 

Mizaç ve Kişilik: Birkaç haftalık yenidoğanlarda hareket miktarı, uyarıcılara duyarlılık ve çevreye tepkililik 
bakımından bireysel farklar vardır. Bu gibi farklar, ileride ortaya çıkacak mizaç ve kişilik özelliklerinin temelini 
oluşturur. 
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3. Bebeklik ve Çocukluk 
Yenidoğan döneminden sonra bebeklik ve çocukluk dönemi gelir. Bu uzun dönem içinde meydana gelen 

gelişmeler aşağıda sunulmaktadır. 

Fiziksel Gelişim: Özellikle yaşamın ilk yılında boy uzunluğu ve ağırlık düzenli bir şekilde artar. Bu artışın 
normal olması, bebeğin sağlıklı geliştiğini gösterir. Bebeklik ve çocukluk dönemleri boyunca vücut oranları da 
değişir. Yenidoğanda kafa bedenin 1/4'ü kadardır; yetişkinlikte bu oran 1/8'dir. Bebekte bacaklar bedenin 
1/3'ü kadardır; yetişkinlikte bu oran 1/2'dir. 

Sinir Sisteminin Gelişimi: Doğduğunda bebekte sinir sisteminin bütün bölümleri ve sinir hücrelerinin tümü 
vardır. Bundan sonraki gelişim sinir hücrelerinin özellikle alıcı ucundaki dalların uzaması, dallanma ve bunlar 
üzerindeki dikenlerin artması  şeklinde olur. Bütün bunlar sinir lifleri arasındaki sinaps miktarını artırır (Şekil 
2.7). Böylece, daha fazla sinir hücresi birbirini işlevsel olarak bağlanır. Sinir lifleri üzerinde yağ dokusundan bir 
kılıf, miyelin kılıfı, oluşur. Bu kılıf yalıtım sağlar. Bu yolla, lifler boyunca ilerleyen elektrik akımının ve taşıdığı 
bilginin etrafa taşması engellenir, gitmesi gereken yere ulaşması sağlanır. Sinir sistemi ve özelde beyinde 
meydana gelen bu gelişmeler, sinir hücrelerinin ve beyin yapılarının birbirine yoğun biçimde bağlanmasını 
sağlar. Böylece, beyin bütünleşik olarak çalışan bir organ hâline gelir. İnsan beyninin gücünü büyük çapta bu 
bağlantılar ve bütünleşik yapı sağlar. Söz konusu gelişmelerde çevrenin ve deneyimin büyük rolü vardır. 

Dil ve Konuşmanın Gelişimi: Dil ve konuşmanın gelişimi düzenli bir sıra izler. Bebek önce, tanımlanamayan 
sesler çıkarır, ikinci aydan itibaren sırasıyla, agulama, belirli sesleri çıkarma (ma, ba, da), aynı sesi tekrarlama 
(mamama), farklı sesleri bir araya getirme (mabagada) gerçekleşir. Dört ile altı ay arasında bebek konuşma 
seslerini vurgulamaya başlar. Bir yaş civarında ilk kelimeleri söyleme, bir buçuk yaş civarında tek kelimeli 
cümle kurma başlar. Çocuk kendini çevreden ayırt etmeye başladığı iki yaş civarında, iyelik ifade eden 
cümleler kurmaya başlar, iki ile üç yaş arasında 2-3 kelimeli cümleler kurar. Beş yaş civarında çocuğun 6-8 
kelimeli cümleler kurması beklenir. 

Duygusal ve Sosyal Gelişim: Bebek 0-2 ay arasında önce çevresindeki kişilerle göz teması kurar, cevap 
olarak gülümser. İki ile beş ay arasında erişkinlerle sosyal etkileşime girer, onlarla oyun oynar. Sosyal 
ilişkilerdeki duygudurum ifadeleri çeşitlenir; yüksek sesle güler, öfkelenir, üzülür. Beş ile dokuz ay arasında 
duygusal gelişim hızlanır. Bebek istek ve duygularını başka kişilerle paylaşmaya ve deneyimlerinin farkına 
varmaya başlar. Bu dönemde annesini öteki yetişkinlerden ayırt etmeye başlayan bebek, yabancılardan 
çekinir, annesine veya bakım sağlayan kişiye bağlanma davranışı gösterir ve onlara bağımlı hâle gelir. Onların 
uzaklaşması bebekte üzüntüye yol açar. Onların tamamen ayrılması durumunda ise bebekte çökkünlük 
belirtileri ortaya çıkabilir. Yabancıyı tanıma ve ondan çekinme, anne veya bakım sağlayana bağlanma ve 
bağımlılık, bu ayların özelliğidir. Bebeğin bu davranışlarının şiddeti, onun doğuştan getirdiği mizacına bağlıdır. 
Bu özelliklerin tüm toplum ve kültürlerde gözlenmesi, bunların biyolojik nedenlerden kaynaklandığını 
göstermektedir. Ancak bu davranışların şiddeti, anne veya bakım sağlayanın bu konulardaki duyarlılığına da 
bağlıdır. Bu da söz konusu davranışlarda çevrenin de etkili olduğunu gösterir. Dokuz ile 12 ay arasında 
bebekte taklit etme davranışı görülür; bebek yeni deneyimler arar, kendine özgü davranış örüntüleri geliştirir. 

Bilişsel Gelişim: Doğumu izleyen ay ve yıllarda meydana gelen bilişsel gelişimi J. Piaget (Piyaje, 1896-1980) 
kapsamlı bir biçimde tanımlamıştır. Piaget'nin "Bilişsel Gelişim Kuramı"nda, gelişim dönemler halinde 
düzenlenmiştir. 

Duyusal-motor Dönem (doğum ile 2 yaş arası): 
Bu dönemde bebekler çevreyi duyu organları ile öğrenirler. Bu bağlamda, bebek çevredeki nesnelere 

isabetli bir şekilde uzanmayı ve onları tutmayı, evirip çevirmeyi öğrenir. Çevreyi etkilediğini fark eder. Bütün 
bu beceriler yoluyla bebek kendini çevreden ayırt eder, kendinin bağımsız bir varlık olduğunun farkına varır. 
On aydan sonra, nesneleri görmese de onların hâlâ var olduğunu kavrar. Buna "nesne devamlılığı" denir. 
Nesne devamlılığı ilkesini kavraması, bebeğin nesnelere ilişkin zihinsel temsiller oluşturduğunu gösterir. 

Işlem-öncesi Dönem (2-7 yaş): 
Çocukta dil ve konuşma bu dönemde gelişir. Nesneleri imge ve kelimelerle simgeler. Düşünme 

benmerkezcidir yani başkalarının görüş açısını kavrayamaz. Nesneleri tek bir özelliğine göre gruplayabilir. 
Örneğin tahta blokları sadece rengine göre veya sadece şekline göre gruplayabilir. Bu dönemde çocuk 
nesnelerin algısal özelliklerinin etkisinde kalır. Bu dönemin başlarında çocuk aynı oyuncakları kullanarak 
başka çocuklarla oynar. Ancak bu, sosyal etkileşimin bulunmadığı birlikteliktir. Çünkü her çocuk kendi isteği 
doğrultusunda ve kendi kuralları uyarınca oynar. Oyunda iş birliği veya rekabet yoktur. 

Bilişsel gelişim gibi, ahlaki gelişim de düzenli bir sıra izler. Piaget'nin kuramına göre, işlem-öncesi dönemde 
çocukta ahlaksal gerçekçilik gözlenir. Beş yaş çocuğunda ise, ahlaki kurallar önceden belirlenmiş, sürekli ve 
değiştirilemez. Bunlara harfiyen uyar. Bu dönemde çocuk bilerek ve bir çıkar uğruna söylenen yalanlarla 
zararsız, abartılı söylemler arasındaki farkı ayırt edemez. L. Kohlberg'in (Koğlberg, 1927-1987) Ahlaki 
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Düşünceler Kuramı'na göre ise çocuk 10 yaşına kadar Dönem 1'dedir. Bu dönemde çocuk cezadan kaçınmak 
için kurallara uyar. 

    Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş): 
Bu dönemde somut nesneler, burada ve şimdi gibi anlık durumlar üzerinde mantıksal düşünme başlar. 

Çocuk miktar, hacim ve kütlenin korunumu ilkesini kavrar. Örneğin özdeş iki bardağa konmuş olan sıvı daha 
sonra biri dar ve uzun, diğeri kısa ve geniş iki ayrı kaba boşaltıldığında, çocuk, sıvının bulunduğu kabın şekli 
değişse de hacminin aynı kaldığını kavrar. Aynı sayıda misketten oluşmuş iki gruptan birinde misketler 
birbirine yakın, diğerinde birbirinden uzak olarak sıralandığında, misket miktarının aynı olduğunu bilir. 
Nesneleri birden fazla özelliği ölçüt alarak sınıflar. Benmerkezci düşüncenin yerini işlevsel düşünce alır. Çocuk 
kendi dışındakilere giderek genişleyen bir açı ile bakmaya, olayları başkasının görüş açısından da görmeye 
başlar. Piaget'ye göre, çocuk bu dönemde ahlaki kuralların topluma özel ortak kararlar olduğunu ve istenirse 
değiştirilebileceğini kavrar. Cezanın, bir insan kararı olduğunu fark eder. Çocuk ahlaki kararlar verirken 
kişilerin niyetlerine bakmaya başlar. 

 

Soyut İşlemler Dönemi (12 yaş ve ilerisi): 
Bu bilişsel gelişim dönemi ergenlikle başlar. Bu nedenle, dönemin özellikleri, aşağıda, "Erin ve Ergen" 

bölümünde açıklanmaktadır. 

4. Ergenlik 

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Buluğ ile başlayan bu dönem yaklaşık 12-20 yaşlar 

arasını kapsar. Buluğa ilişkin değişikliklerin olduğu dönemde genç, önce erin olarak da 

adlandırılabilmektedir. Erinlik dönemi yaklaşık 11-15 yaşlar arasındadır. Genç, dönemin sonunda ergen 

olarak adlandırılır. Buna göre Ergenlik dönemi 16-19 yaşları arasında yer almaktadır. Ergenlik döneminde 
genç, cinsel olgunluğa erişir. Aileden farklılaşan bir birey haline gelir. 

  

Fiziksel Gelişim: Kızlarda 10.5 yaşında başlayıp 12 yaşında zirve yapan, erkeklerde 12 yaşında başlayıp 14 
yaşında zirve yapan hızlı fiziksel gelişim, boy ve ağırlık artışını içerir. Önce kol ve bacaklar uzar, gövde daha 
sonra büyür. Genelde, erkeklerdi en son omuzla göğüs kafesi genişler. Kızlarda ise göğüsler büyür, kalçalar 
genişler. Büyümenin farklı beden bölümlerinde aynı zamanda olmaması, orantısız bir görünüme neden olur. 
Oranlardaki bu değişikliğe uyum yapmada zorluk ve sakarlığa yol açar. Ergenler genelde fiziksel 
değişikliklerinden memnun değildirler. Bu da bazı ergenlerde düşük kendilik değerine yol açabilir.         

Cinsel Gelişim: Bu gelişimin kritik terimi "büluğ"dur. Buluğ, çocuğun cinsel üretkenlik ve biyolojik 
olgunluğa eriştiği yıllık döneme verilen addır. Bu dönem hızlı fiziksel gelişimle başlar, üreme organlarının 
gelişmesi ve ikincil cinsiyet özelliklerini ortaya çıkması ile sürer. 

Bilişsel Gelişim: Ergenler Soyut İşlemler Dönemi'ndedir. Bu dönemde birey soyut düşünme, nedenselliği 
fark etme ve kavramları tanımlayabilme yeteneklerine kavuşur ve bunları geliştirir. Düşünce soyut, sistemli ve 
mantıklı olmaya başlar. Simge kullanımı gelişerek artar. Erin ve özellikle ergenler kurdukları denenceleri test 
eder, soyut düşünür, genellemeler yapar, soyut kavramları kullanarak bir durumdan diğerine geçebilir. Bu 
dönemdeki genç, bir olayı açıklarken olasılıkları ve olası ilişkileri eldeki verilere göre kurgulayabilir. Dil 
kullanımı çok gelişmiştir ve mantık kurallarını içerir. Soyut düşüncenin gelişmesinin diğer kanıtları, gencin bu 
dönemde felsefe, din, politika ve etikle ilgilenmeye başlamasıdır. 

Soyut İşlemler Dönemi'nin başında, Piaget'nin dördüncü ve son ahlaki gelişim dönemi başlar. Bu dönemde 
çocuk ilk kez karşılaştığı durumlar için kurallar üretebilir. Ahlaki düşünme bu dönemde ideolojik bir tarz 
kazanır; kişisel ve kişiler arası durumların ötesinde sosyal durumları da kapsar. L. Kohlberg (Koğlberg 1927-
1987)'in Kuramı'na göre 11-13 yaştaki çocuk Dönem 2'dedir. Bu dönemdeki çocuk ödül yönelimlidir; 
kurallara, ödüllendirilmek için uyar. 
 

a- Gençlik ve Ergenlik Görevleri 
 

Ergenlik dönemin özelliklerini hızlı mizaç değişiklikleri, psikolojik bakımdan değişkenlik ve isyankârlık 
oluşturur. Ergenlik döneminin görevlerinden biri, bu dönemi sorunsuz atlatmaktır. 
• "Ergenlik fırtına ve stres dönemidir": Eskiden beri gelen bir genel kanıya göre, ergenlik, fırtına ve stres 

dönemidir. Buluğ beden imgesini, kendilik değerini, mizacı, ebeveyn ve karşı cinsiyetten bireylerle ilişkileri 
olumsuz etkiler. Bu olumsuzlukların temelinde şunlar vardır: (1) Hormonal değişiklikler. Buluğla birlikte 
kızlarda estrojen grubu hormonlar (örneğin estradiol), erkeklerde de androjen grubu hormonlar (örneğin 
testosteron) salgılanmaya başlar. Bu hormonlar kızlarda üretkenlik döngüsünün, erkeklerde cinsel organın 
gelişmesine katkıda bulunur. Her iki cinsiyette de ikincil cinsiyet özelliklerini başlatır. (2) Değişikliklerin 
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oluşma zamanı. Cinsel olgunlaşmaya erken erişen erkekler fiziksel durumlarından daha memnundurlar. 
Çünkü meydana gelen değişiklikler onlara sporda ve sosyal etkinliklerde avantaj sağlar. Ancak ABD'de 
yapılan çalışmalar bu ergenlerin duygusal bakımdan daha dengesiz olduklarını, kendilik kontrollerinin daha 
düşük olduğunu göstermektedir. Bu gibi ergenlerde sigara ve bağımlılık yaratıcı madde kullanımı daha sıktır. 
Yasayla başları daha çok derde girer. Cinsel olgunlaşmaya erken erişen kızlar ise fiziksel görünümlerinden 
dolayı daha fazla mutsuzluk duyarlar, daha çökkün ve kaygılı olurlar; kendilik değerleri daha düşüktür. 
Gelişmiş bedensel özellikleri nedeniyle erkekler arasında popüler olsalar bile, anne ve babalarıyla ilişkileri 
daha bozuk, duygusal ve davranışsal sorunları daha fazladır. Bu kızlarda okulu terk etme oranı da daha 
yüksektir. 

Öte yandan, bilimsel çalışmalar bütün bunların her ergen için geçerli olmadığını göstermektedir. 
Yapılan çalışmalar ergenlerin sadece %15'inin şiddetli sorunlar ya sadığını, %30'unun ara sıra sorun 
yaşadığını, geri kalan %55'inin ise ergenlik döne mini kolayca atlattığını göstermektedir. 

• Kimlik Gelişimi: Ergenlik döneminin bir diğer görevi "Ben kimim? Yaşam ama cim ne?" sorularını sağlıklı 
bir şekilde cevaplamaktır. E. Erikson bu dönemi kimlik bunalımını çözmek olarak adlandırır ve psikososyal 
gelişimin önemli bir bölümü ola rak değerlendirir. Kimlik bunalımını yani çatışmayı çözerken ergen farklı 
kimlikler deneyebilir, bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir, onlardan vazgeçip başka kimlikler 
üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların değer yargılarının birbiriyle 
tutarlı olması, kimlik bunalımının çözülmesini kolaylaştırır. 

Kimlik bunalımı 20'li yaşlarla birlikte çözülmüş olmalı, "kimlik oluşmuş" bulunmalıdır. Kimliğin oluşması 
mesleksel yönelim, ideolojik bakış açısı ve cinsel bakımdan tutarlı bir bütünlüğe erişilmesi anlamına gelir. 
Kimlik bunalımını çözememiş olan ergenler yaşamın temel alanlarındaki değer eri konusunda karara 
varamazlar. 

 
Kimlik bunalımını çözme yolları şunlardır: (1) Başarılı kimlik statüsü: Bu ergenler kimlik bunalımını çözmüş, 

kendini sorguladığı ve tanımladığı dönemi başarıyla bitirmiştir, ideolojik tercihlerini yapmış, mesleğini 

belirlemiş, ailesinin politik ve dinsel tercihlerini incelemiş, kendi kimliğiyle uyuşmayanları elemiştir. Bu ergenler 

kararlarından memnun ve mutludurlar. (2) Erken bağlanmış kimlik statüsü: 8u ergenler de mesleki ve ideolojik 

kararlarını vermiştir. Ancak bunu kimlik bunalımından geçmeden yapmışlar, ailelerinin seçimlerini veya 

başkalarının onlar için belirledikleri seçimleri kabullenmişlerdir. (3) Kararsa kimlik statüsü: Bu ergenler kimlik 

bunalımının ortasındadır. Cevap aramakta, ancak ailesinin ve toplumun seçimleri ile kendininkiler arasındaki 

çatışmayı çözememektedirler. Değişik kimlikler arasında bocalamaktadırlar. Bir bakarsınız duyarlı, etik, açık 

görüşlü; bir bakarsınız kaygılı ve kararsızdırlar. Bu durum bilimde "moratorium" olarak adlandırılmaktadır. (4) 

Kimlik kargaşası: Bu ergenlerin bir kısmı kimlik bunalımı yaşamış, bazıları yaşamamıştır Ancak iki durumda da 

kendilerini bütünleşik bir birey olarak algılayamamaktadırlar. Birbiriyle çelişen kararlar verirler, bunların 

herhangi birini eyleme geçiremezler. Örneğin, politika veya dinin kendilerini ilgilendirmediğini söylerler. Bazıları 

bu konularda çok yüzeysel olduğu için bunu söyler, bazıları ise karşı olmak için karşıdır. 

b. Grup ve Ergen 

Akranlarla İlişkiler: Akran grupları önce, aynı cinsiyetten bireylerden oluşan küçük gruplar şeklindedir. 
Daha sonra karışı cinsiyetten oluşan gruplar ve nihayet çiftlerden oluşan gruplar ortaya çıkar. Başlangıçta kısa 
süreli olan ilişkiler, gidere daha uzun süreli, romantik ilişkilere dönüşür. Akranlar arasında grup değerlerine 
katı bir uyma davranışı vardır. 

Akranlar ergenin farklı kimliklerle, farklı rol ve değerlerle ilişkiye geçmesini sağlar. Akranlar bir yandan 
ergenin kendisi tanımlamasına yardımcı olur, diğer yandan da ona sosyal ve duygusal destek sağlar. Ergen 
benimsemeyi düşündüğü kimlikle bu grupta test eder, onların onayını arar. Bütün bunlardan dolayı, 
akranlarla ilişkiler ergenler için çok önemlidir. 

Ebeveynle İlişkiler: Buluğla birlikte ebeveynle ilişkilerde sorunlar başlar. Ebeveynlerle yakınlık azalır ve 
çatışma artar. Neden? Ergen, Soyut işlemler Dönemi'ndedir. Her şeyi sorgulamakta, denenceler kurmakta ve 
onları test etmektedir. Aynı işlemleri anne ve babasına da uygulamaktadır. Ergen bütün çocukluğu boyunca 
annesinin en güzel, babasının da en güçlü olduğunu düşünürken annesinin hiç de o kadar güzel, babasının da 
o kadar güçlü ve akıllı olmadığını fark eder. Kuşaklararası çatışmalar başlar. Ergenin, anne ve babasını güçlü ve 
zayıf yönleriyle kabul etmesi zaman alır. 

Ancak bütün bu süreç içinde, ergenin, yine de, anne ve babasına gereksinimi vardır. Bir kimlik statüsü 
oluşturmaya çalışan, bunu henüz başaramamış olan ergenin hayatında tutarlılığa, değişmezliğe, 
yapılanmışlığa gereksinimi vardır. Davranışlarının sonuçlarını her zaman tahmin edemediğinden, disiplin ve 
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rehberliğe de gereksinimi vardır. Ergen olmak kolay değildir. Ergenin ebeveyni olmak da kolay değildir. 
Ergenlik görevlerinin başarıyla tamamlanması hem ergenin hem de ebeveynin sağduyu ve becerisine bağlıdır. 

5. Yetişkinlik 
Yetişkinlik dönemi, erken yetişkinlik ve geç yetişkinlik olarak ikiye ayrılır. Erken yetişkinlik 20-34 yaşları 

arasında, geç yetişkinlik ise 35-54 yaşları arasındadır. Bazı sınıflamalarda yetişkinliğin sonu 65 yaşa kadar 
uzatılabilmektedir. 

Ülkemiz nüfusunun yarısı 25-30 yaşın altında yer almaktadır. Dünya ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda,  
örneğin Afrika ülkelerinde nüfusun yarısı 20 yaşın, Kanada ve Norveç'te ise 40 yaşın altındadır. Bu sonuçlara 
göre Afrika'da bebek, çocuk ve gençler; Kanada ve Norveç'te ise yetişkin ve yaşlılar nüfusa hâkimdir. 

Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Ancak 2008-2009 sayımında 4 yaş altındaki nüfusun %0.91, 29 yaş 
altındaki nüfusun %0.17 azaldığı belirlenmiştir. Buna karşılık, 30-64 yaş arası bireylerin oranı %3.00, 65 yaş ve 
üstündeki bireylerin ise %3.88 artmıştır. Bu değerlere göre, ülkemiz yetişkin ve yaşlı nüfusun giderek hâkim 
olduğu bir sürece girmektedir. Yaşam süresinin uzamasında sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin, beslenmeye 
dikkat etmenin ve fiziksel egzersiz yapmanın rolü vardır. 

 
Erken yetişkinlik döneminin görevlerinden biri, karşı cinsten biriyle sevgi içeren, yakın ve uzun süreli ilişki 

kurmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmaktır. E. Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı'na göre, bu dönemde 
başarısızlık yalnız kalmaktır. Yetişkinliğin diğer görevi, başarılı bir iş yaşamına sahip olmaktır, iş ekonomik 
bağımsızlık kazandırır, öz saygı sağlar. Bu görevde başarısızlık psikiyatrik yardım almaya kadar giden sıkıntılara 
yol açabilir. Başarılı bir şekilde yetişkinliğe geçmiş olan bireyler fiziksel, bilişsel ve cinsel gelişimini gereği gibi 
tamamlamış, kimlik bunalımını aşmıştır. 

Kohlberg'in Kuramı'ndaki ahlaki düşünme türlerinin son dördü erken yetişkinlik ve sonrasında gözlenir. En 
ileri ahlak anlayışında birey, adalet, saygınlık ve eşitlik üzerine kurulu kendi ahlak ilkesini oluşturur. 
Oluşturduğu bu ilke doğrultusunda davranır. 

Geç yetişkinlik dönemi üretkenliğin en yüksek olduğu yılları içerir. Bu yaşlarda bireyler iş hayatlarındaki en 
üst noktaya gelmiştir. Erken yetişkinlik yıllarını ailesine ve çocuklarına ayırmış olan kadınlar mesleklerine geri 
döner veya başka etkinlik alanlarında çalışır. Erikson'un Kuramı'nda geç yetişkinlik döneminin görevi, verici 
olmaktır. Verici olmak aile, toplum ve gelecek nesilleri düşünmek, onlarla ilgilenmeyi içerir. Bu dönemde 
bireyler erin ve ergen dönemindeki çocuklarının yetişkin olmasına yardımcı olmaktan, gereksinimi olanlara 
yardım etmekten doyum alırlar. Katkılarının toplum için önemli olduğunu düşünürler. 

Geç yetişkinlik döneminde, bazı kişiler "orta yaş bunalımı" yaşayabilir. Çokları bu dönemde emekli olur; bir 
işin sağladığı ekonomik, sosyal ve psikolojik getirilerden yoksun kalır. Orta yaş bunalımındaki kişiler 
planladıkları amaçlara erişememiş olduklarını fark eder, yaşamlarında önemli bir şey yapamamış olduklarını 
düşünürler. Kadınlar âdetten kesilir. Cinsel üretkenliklerinin sona ermesi onlarda kaygı ve çökkünlüğe yol 
açabilir. Bazı geç yetişkinler cinsel ilişkiler, aile içindeki roller ve işleri ile ilgili bir duygusal kargaşa içine girer. 
"Ben kimim?", "Nereye gidiyorum?" soruları tekrar gündeme gelir. Bu özellikleriyle geç yetişkinlik, ergenlik 
gibi bir geçiş dönemidir. Ancak daha önceki dönemlerde, zaman, "doğduğumdan bu yana geçen süre" iken 
artık bu dönemde zaman "geriye kalan süre"dir. Ölümün kaçınılmaz olduğunu fark ederler. Bazıları geri kalan 
zaman için yaşamlarını yeniden yapılandırır. 

 

6. İleri Yetişkinlik, Yaşlılık 
 

'Yaşlılıkta dinç kalmanın en iyi yolu zihnen dinç kalabilmektir. Bu da okumak ve zihni çalıştırmakla olanaklıdır.’ 
Epiktetos 

Yaşamın son dönemleri yaşlılık ve ileri yaşlılıktır. Yakın zamanların ayrıntılı sınıflamasında yaşlılık 65-74, 
orta yaşlılık 75-8 yaşlarını, ileri yaşlılık ise 85 yaş ve üstünü kapsamaktadır. Bu gibi sınıflarda 55-64 yaşları ileri 
yetişkinlik olarak ele alınmaktadır. 

Yaşlanmada da bazı fiziksel değişiklikler meydana gelir. Refleksler ve duyu organları zayıflar, kas gücü 
azalır. Sinir sistemini olumsuz değişiklikler meydana gelir. Sinir hücreleri tahrip olmaya başlar, çalışan sinir 
hücrelerinin sayısı azalır, bu yüzden bey ağırlığı azalır. Bütün bunların bir sonucu olarak sinaps miktarı azalır 
(Şekil 2.7'ye bakalım). Yaşlanma ile organların işlevseli! de azalır. 

Yaşlının bilişsel süreçlerinde de bazı değişiklikler oluşur. Örneğin dikkatte seçilik azalır, çalışma belleği 
etkilenir. Tanıyan hatırlama etkilenmez, ancak serbest hatırlama etkilenir (Şekil 2.8). Sözel zekâ 
etkilenmezken sözel olmayan (görsel-mekânsal) zekâ etkilenir (Şekil 2.9). Ancak bütün bunlar yaşlanmadaki 
normal değişikliklerdir ve bireyin normal yaşamını sürdürmesi engel değildir. Bu gibi kişiler "sağlıklı" 
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yaşlanmış kabul edilir. Yaşlılık olarak sınıflanan 65-74 yaş grubundaki kadın ve erkekler yüksek sorumluluk 
gerektiren ve önemli kararlar verilmesini içeren işlerde çalıştığını sıklıkla görmekteyiz. 

Etkinlik: 
 

Sizler gelişim dönemlerini öğrendiniz. Şimdi bu dönemin özelliklerini düşününüz. Her bir dönemin gelişim görevle-
rinin neler olduğunu irdeleyiniz. 

    Yandaki tabloda bebeklik döneminin gelişim görevleri açıklanmakta. Siz diğer dönemlerin gelişim görevlerini 
tablodaki yerlerine yazınız. 

Gelişimin desteklenmemesine veya engellenmesinin, bu görevleri nasıl etkileyebileceğini düşününüz.  

Çevrenizde gelişimi desteklenmemiş veya engellenmiş kişiler varsa tahmin ettiğiniz etkilenmelerin onlarda bulunup 
bulunmadığını inceleyiniz.. 

 

                                  Görev 

 Dönem                

Bilişsel gelişim görevleri 

Bebeklik (0-2 yaş) • Kendisini çevreden ayırt eder. 
• Nesne devamlılığını kavrar. 
• Nesneler için zihinsel temsiller 
oluşturur. 
• Anneye bağlanır ve ona 
bağımlılık geliştirir. 

Çocukluk (2-7 yaş)  

Çocukluk (7-11 yaş)  

Gençlik ve Ergenlik (12-20 
yaş) 

 

Yetişkinlik (20-54 yaş)  

Yaşlılık (55 yaş ve üstü)  

 

8. Gelişimin Biyolojik Temelleri 

 
Yukarıdaki bölümlerde duyusal sistemlerin, tepki mekanizmalarının ve sinir sisteminin gelişmesinin 

biyolojik yönlerini gördük. Bilişsel ve sosyal gelişimin bile biyolojik gelişime sıkı sıkıya bağlı olduğunu anladık. 
Gelişimde biyolojik etkenlerin rolü yüzyıllar boyunca felsefede, bilimsel psikolojinin kurulmasından sonra 

da bilimde derinlemesine incelenmiştir. Tartışma konusunun adı, "doğuştan donanıma karşı edinilmiş 
donanım" veya "kalıtıma karşı çevre"dir. Yukarıdaki bölümlerde bu iki etkinin oranının, söz konusu olan 
psikolojik sürece göre farklılaştığını, bazen doğuştan gelen biyolojik etkenlerin bazen de çevresel etkenlerin 
daha büyük rol oynadığını gördük. Ancak yine de, bağlanma ve bağımlılık gibi duygusal olaylarda bile biyolojik 
etkenlerin payı olduğunu anladık. 

Psikoloji, davranışları inceleyen bilim dalıdır. Davranışların biyolojik temeli vardır (Şekil 2.4 ve Tablo 2.3). 
Öğrenci çoktan seçmeli testte bir seçeneği işaretlediğinde, uyarıcı (testteki soru) algılanmış ve 
değerlendirilmiştir. Örnek: Bundan sonraki aşamada, öğrenci hangi davranışı yapacağına karar verir ("a" 
seçeneğinin etrafına yuvarlak çiz) ve bu davranışı uygulamaya koyar (yani uygun kasları çalıştırırarak a'nın 
etrafına yuvarlak çizer). 

Davranışa karar verme ve davranışı yapma eylemleri beyin kabuğunun motor alanlarında gerçekleşir. Şekil 
2.10 A'da birincil motor alanı görüyorsunuz. Gelişimle hareketler daha incelikli ve isabetli hale gelir. Ancak 
hareketler açısından bedenin tüm bölümleri aynı beceriye sahip değildir. Örneğin, gövdeyle yapılabilecek 
hareket sayısı azdır. El, yüz ve özellikle dudak vt dille yapılan hareketler hem sayıca daha fazla hem de incelik 
ve isabet yönünden çok daha üstündür. Bunun nasıl sağlandığını Şekil 2.10 B'de görüyorsunuz. Motor beyin 
kabuğunda, beden bölümlerine ayrılan alanlar farklı büyüklüklerdedir. Belirli bir beden bölümüyle ne kadar 
fazla ve isabetli hareket yapılıyorsa o bölüme motor beyin kabuğunda o kadar geniş alan ayrılmıştır Şekildeki 
insanın beden kısımları, beyinde onların her birine ayrılan alana orantılı çizilmiştir. 

 
-Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı, Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ, MEB Yay., İst. 2010 (s.:31-42) 


