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IQ testi puanları hâlâ 
modern toplumda birçok 
bağlamda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  IQ deği-
şebilir mi ya da hayat boyu 
geliştirilebilir mi?

Perseverance, 
Mars’ta Dünya 
zamanı olarak 2 
yıl, Mars zamanı 
olarak 1 yıl kala-
caktır. Mars’ın, 
Güneş etrafında 
bir dönüşünü 
tamamlaması 2 
Dünya yılı sürdü-
ğü için 1 Mars yılı, 
2 Dünya yılıdır.
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Ekransız, çocuk yetiştirmek kolay 
bir durum değil ancak günümüz 

şartlarında ebeveynin, çocuğu için 
yapabileceği en büyük iyilik, ekran ile 

temasını kontrollü şekilde sürdürmeyi 
sağlamasıdır. 

Kalbin ve beynin sırları 
hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil.

Fakat şunu biliyoruz ki kalp ve beyin,
bize bahşedilmiş harika hediyeler,

bize düşense her ikisinden de doğru şekilde
istifade edebilmek. 
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Kimlik ve kişilik oluşumu, doğuştan 
getirilen özelliklerin çevre ile kurulan 

ilişkiler yoluyla şekillenmesi süreçleriyle 
oluşur. Hayat boyu gelişimi ve değişimi 

devam eden bu yapının temeli; anne 
karnından başlayan bir süreçle hayatın ilk 

yıllarında ortaya çıkar. 

Klinik Psikolog Abdullah Alpaslan

Doğum Öncesi Dönem, Kişilik 
Gelişimine Etki Eder mi?
Bebek, doğduğunda, bir beyin yapılanması ile dünyaya gelir. Bu beyin 
yapılanması, ilk olarak anne-babadan gelen genetik malzemenin 
buluşmasıyla oluşur. Bu genetik yapı, dışarıdan müdahaleye açık 
değildir. Ancak beynin yapılanmasını oldukça etkileyen bir diğer 
faktör; hamilelik başladığı andan itibaren annenin salgılamış olduğu 
hormonlardır. Bu hormonlar, kan dolaşımı ile fetüse ulaşarak 
çocuğun beyin yapılanmasına etki eder. Annenin hormon salınımını 
etkileyen şey ise, bu süreçte yaşadığı olaylar ve bu olaylara verdiği 
duygusal tepkilerdir. Anne, hamilelik döneminde stresli, sıkıntılı ya 
da depresyondaysa, hormonal yapıyı bozucu çeşitli ilaçlar 
kullanıyorsa annenin salgıladığı hormonlara bağlı olarak çocuğun 
beyin yapısında olumsuz değişiklikler meydana gelebilir. Bu 
değişiklikler, çocuğun kişilik oluşumuna, dolaylı yollardan etki 
edecektir. Hatta annenin yediği, içtiği gıdaların da hormonal yapıya 
etkisi vardır.

Doğum Sonrası Dönem, Kişilik 
Gelişiminde Ne Kadar Etkilidir?
Doğum öncesi dönemde anneyi olumsuz etkileyen olaylar dışında 
insanın kişilik gelişimini asıl belirleyen faktör, hayatının ilk beş 
yılıdır. Bu yıllar, kimlik ve kişiliğimizin oluştuğu yıllardır. Sonraki her 
şey, bu temel yapı üzerine inşa edilir. Bu süreçte çocuğun, farklı 
ihtiyaç ve özelliklerinin ortaya çıktığı dönemler vardır. Bu dönemlerin 
her birinde aşılması gereken engeller ortaya çıkar. Bir çocuk, sağlıklı 
bir anne-baba ile engelleri aşarak ruh sağlığına kavuşur. Hayatının ilk 
beş yılı, ortaya çıkan özellikler ve aşılması gereken engeller açısından 
üç farklı dönemden oluşur.

Annenin duygularındaki doğallık ve güzellik, çocuğun 
beyin yapılanmasına olumlu etki eder.

3 Dönemde
Kişilik Gelişimi

Birinci dönem; 0-1 yaş arasıdır. Bu 
yaşlar, çocuğun bir ötekine bağlanma 
ihtiyacının olduğu, dünyanın nasıl bir 

yer olduğu ile ilgili temel güven 
duygusunun geliştiği dönemdir. 

İkinci dönem; 1-3 yaş aralığıdır. Bu 
dönemde; çocuğun aile üyeleriyle, 

özellikle anne ile kurmuş olduğu ilişki, 
hayatî önem taşır. Çünkü çocuk, diğer 

insanlarla nasıl ilişki kuracağını,
yani ikili ilişkileri öğrenir. 

Üçüncü dönem ise 3-5 yaşları aralığıdır. 
Bu dönem, çocuğun üçüncü bir kişinin 

varlığını algıladığı ve kendini, onun 
gözünden görebildiği bir dönemdir.
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Pandemi ve kontrollü sosyal hayat derken evde geçen sürenin uzaması hem 
çocuklarımızın hayatlarında derin izler bıraktı hem de ebeveynler olarak bizi belirli 

noktalarda zorladı. Gelişim çağındaki çocuklarımız eğitim, oyun, iletişim derken 
neredeyse tüm günlerini ekranda geçirir hale geldiler. Akran iletişimleri oldukça 

zayıfladı. Aile içi iletişimler ise eksik ve hatalı yaklaşımlar sebebiyle yıprandı. Tüm 
bu yaraları sarmak, bizim için en büyük ihtiyaçların başında geliyor.

Tehlikeli olan, 
ebeveynin, ekranı bir 

emzik olarak 
kullanmaya 

başlamasıdır. O 
saatten sonra işler 
sarpa saracaktır.

Pandemi
Kıskacında
Ekran, Akran
ve Ebeveyn

ocuklar, zaman yönetimi 
noktasında oldukça zayıftırlar. 
Çünkü hoşlarına giden şeylerde 
vaktin nasıl geçtiğini 
bilemiyorlar. Bu noktada 

ebeveynlerin kontrollü ve tutarlı ilerlemesi 
oldukça önemlidir. “Yemek yerken izlemek 
istedi”, “Canı sıkılınca azıcık bakmak istedi”, 
“Misafirlikte o da izlemek istedi” gibi 
cümleler ve verilen izinler bir süre sonra 
çocukta ne yazık ki ekran bağımlılığı 
meydana getirecektir. Bu da ekrandan 
ayırmak istediğiniz zaman çocuğunuzun 
agresifleşmesine, ağlamasına ve öfke 
krizlerine girmesine sebep olacaktır.
Bu sebeple, ailenin süreci doğru yönetmesi 
oldukça önemlidir. Doğru zamanda doğru 
sınırlar koyulmalıdır. Böyle olduğunda çocuk 
da bu süreci yönetmeyi öğrenecek ve ailesi ile 
bu sınırlı zamandan sonra keyifli vakit 
geçirmeyi öğrenecektir. 

Ekrandan Kaçınmak
Ekran, günümüz çağı çocukları için 
ebeveynlerin en çok zorlandıkları 
konuların başında gelmekte. Ekran ile vakit 
geçirme konusunda çocukların bitmek 
bilmeyen talepleri, ebeveynin sınır koyma 
isteği ve çocuğun bir süre sonra sadece 
ekran ile vakit geçirme arzusu ile sonlanan 
süreç. Çocukların ekran ile 0-3 yaş 
aralığında hiçbir şekilde tanışmamaları 
gerekmektedir. 3 yaşından sonra ise          
yaş ×10 dakika şeklinde bir düzenleme ile 
ilerlenmelidir.

Örnek:
4 yaş için 4×10 dakika=40 dakika
5 yaş için 5×10 dakika=50 dakika gibi 
ilerlenmelidir.
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