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Ergenlik; kendine özgü özellikleri, sorunları, ödevleri olan ve çocukluk ile yetişkinlik dönemi 
arasında kalan, büyümeyi ve olgunlaşmayı ifade eden aslında çok da yabancısı olmadığınız bir 
kavramdır. Şartların ve zamanın değişmesine bağlı olarak çocuğunuz ile bire bir şahit olduğunuz 
bu dönem, size bütün bildiklerinizi unutturabilir, ne yapacağınızı bilemez hale getirebilir. Tüm bu 
sebeplerden dolayı bu yazımızı, size bir ölçüde yardımcı olabilmesi amacıyla derledik.
Kısaca belirtecek olursak ergenlik döneminde büyüme ve gelişme oldukça hızlıdır. Hızlı 
ilerlemenin yanında orantısız büyüyen ve gelişen bedene uyum sağlamaya çalışmak, ergen için 
sancılı sürecin göstergesidir. Bu süreç kendini apaçık gösterirken siz, bu değişimi çocuğunuzun 
davranışlarından, hareketlerinden, yönelimlerinden anlayabilirsiniz. 
Şimdi, sizlerin kurduğu cümlelerden yola çıkarak davranışlardaki bu değişim ve gelişimi 
aktaralım:

• Ne çabuk, hangi ara bu kadar büyüdü?
Ergenlik döneminde çocuğun �ziksel gelişiminin yanı sıra bilişsel, ahlaki, kişilik ve sosyal gelişimi 
de söz konusudur. Yani gelişen sadece beden değildir, bu nedenle söylediklerine ve yaptıklarına 
şaşırmamalısınız. 
Ergenlik, çocuğun somut işlemler döneminden çıkıp soyut işlemler dönemine girdiği dönemdir. 
Sorular sorması, sorgulaması, eleştirmesi, hemen kabul etmemesi, �kirlerini söylemek istemesi, 
�kirlerinin alınmasını istemesi, ilgilerinin farklılaşması beklenen bir durumdur. Dolayısıyla sizin bu 
dönemde yapacağınız en önemli şey, ona saygı duymaktır. Onun seçimlerine, �kirlerine, ilgi 
alanlarına saygı duyun ve onu önemsediğinizi belli edin. Emin olun ki sizin bu tutumunuz, birçok 
sorunu sorun olmaktan çıkaracaktır.

• Sözlerimi hiç dinlemiyor, dikkate almıyor, ne söylesem aksini yapıyor. Sorumluluklarını 
dikkatsiz ve özensiz yerine getirmeye başladı.
Sizi dinlememesi, söylediklerinizi dikkate almaması artık sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Bu 
nedenle duygusal tepkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü çocuğun böyle davranması, içinde 
bulunduğu dönemin gereğidir. Çocuk, bu dönemde dış dünyanın farkına varır ve güvenli 
ortamından çıkmak, yeniliklerle tanışmak, bağımsız olmak, özgürce yaşamak ister. Bu doğrultuda 
kararlarına saygı duyulsun ister. Bu nedenle kendi davranışlarınızı önce gözden geçirmeniz, 
doğru davranıp davranmadığınızı ölçmeniz gerekir. Çocuğunuz doğru olmayan şeyler yapabilir: 
sorumluluklarını yerine getirmemek, ders çalışmamak gibi. Çocuğunuza sürekli söylenmek, ne 
yapması gerektiğini dikte eder gibi aktarmak asla çözüm olmayacaktır. Ona karşı doğru iletişimi 
kullanın. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade ederken sakin olun, ses tonunuza özellikle dikkat 
edin ve süreci sabırla yönetin.
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• Artık bana bir şey anlatmıyor, eskisi gibi yaşadıklarını ve duygularını benimle 
paylaşmıyor.
Çocuğun soyut işlemler dönemine girmesiyle zihinsel süreç aktif hale gelir. Dolayısıyla çocuğun 
düşünmeye ayırdığı zamanda artış gözlenir. Önceden sorunlarını sizinle paylaşıp çözümü sizden 
beklerken şimdi ise birçok sorunu zihninde düşünerek çözmeye ve anlamaya çalışır. Bu nedenle 
artık sizinle paylaşımları azalabilir. Bu paylaşımların azalmasındaki bir başka unsur da arkadaş 
çevresidir. Çocuk artık arkadaşlarıyla daha çok şey paylaşmak ister çünkü akranları tarafından 
daha iyi anlaşıldığını düşünür. Bu konuda çocuğunuzu asla zorlamayın, anlatması için baskı 
yapmayın ama çocuğunuzdan habersiz de kalmayın.

• Odasına kapanıyor, saatlerce odasından çıkmak istemiyor.
Her insanın zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacı vardır, değil mi? Bu konuda çocuğunuza 
hassasiyetle yaklaşın.  Oluşturduğu küçük ve özel dünyasına izinsiz girmeyin. Unutmayın ki o, 
artık kabuğundan çıkıp çevresini keşfetmeye çalışan bir birey. 

• Çabuk öfkeleniyor, hemen ağlayabiliyor.
Öfke patlamaları, ergenlik dönemindeki ruhsal krizlerden biridir. Muhakeme yapma ve gerçeği 
değerlendirebilme gibi özelliklerini öfkelendiği sırada doğru kullanamayacağından 
sakinleşmesini beklemek ya da sağlamak gereklidir. Çocuğunuz; çabuk kırılan, öfkelenen, alınan, 
kızan biri haline gelmiş olabilir. Büyüklerine karşı gelme, onların koydukları kuralları reddetme 
eğiliminde olabilir. Bu aşırılık büyük ölçüde değişen hormonlardan kaynaklanmaktadır. Yani 
aslında aniden öfkelenmesi, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi davranması, çabuk ağlayabilmesi, 
aşırı sevinç gösterileri bu sebepledir. Bu nedenle çocuğa karşı anlayışlı olmakta fayda vardır.
 
• Ben artık çocuk değilim, bana karışamazsınız, diyor.
Bu konuda biraz haklı olabilirler mi? Yeri geliyor “Sen çocuksun.” deniyor, yeri geliyor “Artık 
büyüdün.” deniyor. Bu bakımdan çocuklarınıza söylediklerinizde tutarlı olmanız gerekir. Ayrıca 
isteklerinizi yaptırmak istediğinizde onlara dikte etmeden, emir cümleleri kullanmadan ve onlarla 
açıkça konuşarak çocuklarını ikna etmeye çalışıp olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz. 

• Bizimle dışarı çıkmak istemiyor, arkadaşlarıyla ve internette vakit geçirmek istiyor.
Toplumda kabul görmek sizin için ne kadar önemliyse onun küçük dünyasında kabul görmek de 
onun için o kadar önemlidir. Örneğin, sanal ortamlardaki sohbet konuları ya da ortak mesajlaşma 
grubundaki konuşmaları onu arkadaşlarıyla yakınlaştırabilir. Kendisini anlayan, kendisi gibi olan, 
aynı zevk ve düşüncelere sahip akranlarıyla vakit geçirmek istemesi, kendi çevresini oluşturmak 
istemesi normal bir davranıştır. Sizinle vakit geçirmesi konusunda onu zorlamayın, bu konuda 
tercihi ona bırakın.

• Aynanın karşısında dakikalarını harcıyor.
Bu davranışının nedeni, değişen görünüşüne alışmaya çalışmak ve beğenilmek istemesidir. Siz de 
fark ediyorsunuz ki vücut gelişirken orantısız bir büyüme söz konusudur. Çocuk, kusurlarını fark 
etmeye ve değiştirmeye çabalamaktadır. Kıyafet seçimiyle, saç kesim tarzıyla, kullandığı takılarla 
hem kusurlarını örtmeye hem de akranları ve özellikle karşı cins tarafından beğenilmeye 
çalışmaktadır. 

• Huyu, davranışları, her şeyi değişti; çocuğumu artık tanıyamıyorum.
Çocuğunuz için en hassas olmanız gereken noktalardan birisi de budur. Her gelişim döneminin 
tamamlanması gereken bir görevi vardır. Dolayısıyla ergenlik döneminde de bireyin 
tamamlaması gereken bir görevi bulunmaktadır. Bu görev; çocuğun kimliğini, kişiliğini oluşturma 
görevidir. Kimlik veya kişilik özellikleri, bireyin karakter özellikleri üzerinde çevresi aracılığıyla 
görüp içselleştirdiği, tutum ve davranışlarında ortaya çıkan özellikleridir. Çocuk, çevresinde rol 
model olarak kimi görüyorsa onun kişilik özelliklerini benimseyecektir. Bu nedenle size düşen 
görev, bütün çevresini kontrol edemeseniz de doğru rol model olduğunu düşündüğünüz kişilerle 
sık sık vakit geçirmesini sağlamaktır.
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daha iyi anlaşıldığını düşünür. Bu konuda çocuğunuzu asla zorlamayın, anlatması için baskı 
yapmayın ama çocuğunuzdan habersiz de kalmayın.

• Odasına kapanıyor, saatlerce odasından çıkmak istemiyor.
Her insanın zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacı vardır, değil mi? Bu konuda çocuğunuza 
hassasiyetle yaklaşın.  Oluşturduğu küçük ve özel dünyasına izinsiz girmeyin. Unutmayın ki o, 
artık kabuğundan çıkıp çevresini keşfetmeye çalışan bir birey. 

• Çabuk öfkeleniyor, hemen ağlayabiliyor.
Öfke patlamaları, ergenlik dönemindeki ruhsal krizlerden biridir. Muhakeme yapma ve gerçeği 
değerlendirebilme gibi özelliklerini öfkelendiği sırada doğru kullanamayacağından 
sakinleşmesini beklemek ya da sağlamak gereklidir. Çocuğunuz; çabuk kırılan, öfkelenen, alınan, 
kızan biri haline gelmiş olabilir. Büyüklerine karşı gelme, onların koydukları kuralları reddetme 
eğiliminde olabilir. Bu aşırılık büyük ölçüde değişen hormonlardan kaynaklanmaktadır. Yani 
aslında aniden öfkelenmesi, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi davranması, çabuk ağlayabilmesi, 
aşırı sevinç gösterileri bu sebepledir. Bu nedenle çocuğa karşı anlayışlı olmakta fayda vardır.
 
• Ben artık çocuk değilim, bana karışamazsınız, diyor.
Bu konuda biraz haklı olabilirler mi? Yeri geliyor “Sen çocuksun.” deniyor, yeri geliyor “Artık 
büyüdün.” deniyor. Bu bakımdan çocuklarınıza söylediklerinizde tutarlı olmanız gerekir. Ayrıca 
isteklerinizi yaptırmak istediğinizde onlara dikte etmeden, emir cümleleri kullanmadan ve onlarla 
açıkça konuşarak çocuklarını ikna etmeye çalışıp olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz. 

• Bizimle dışarı çıkmak istemiyor, arkadaşlarıyla ve internette vakit geçirmek istiyor.
Toplumda kabul görmek sizin için ne kadar önemliyse onun küçük dünyasında kabul görmek de 
onun için o kadar önemlidir. Örneğin, sanal ortamlardaki sohbet konuları ya da ortak mesajlaşma 
grubundaki konuşmaları onu arkadaşlarıyla yakınlaştırabilir. Kendisini anlayan, kendisi gibi olan, 
aynı zevk ve düşüncelere sahip akranlarıyla vakit geçirmek istemesi, kendi çevresini oluşturmak 
istemesi normal bir davranıştır. Sizinle vakit geçirmesi konusunda onu zorlamayın, bu konuda 
tercihi ona bırakın.

• Aynanın karşısında dakikalarını harcıyor.
Bu davranışının nedeni, değişen görünüşüne alışmaya çalışmak ve beğenilmek istemesidir. Siz de 
fark ediyorsunuz ki vücut gelişirken orantısız bir büyüme söz konusudur. Çocuk, kusurlarını fark 
etmeye ve değiştirmeye çabalamaktadır. Kıyafet seçimiyle, saç kesim tarzıyla, kullandığı takılarla 
hem kusurlarını örtmeye hem de akranları ve özellikle karşı cins tarafından beğenilmeye 
çalışmaktadır. 

• Huyu, davranışları, her şeyi değişti; çocuğumu artık tanıyamıyorum.
Çocuğunuz için en hassas olmanız gereken noktalardan birisi de budur. Her gelişim döneminin 
tamamlanması gereken bir görevi vardır. Dolayısıyla ergenlik döneminde de bireyin 
tamamlaması gereken bir görevi bulunmaktadır. Bu görev; çocuğun kimliğini, kişiliğini oluşturma 
görevidir. Kimlik veya kişilik özellikleri, bireyin karakter özellikleri üzerinde çevresi aracılığıyla 
görüp içselleştirdiği, tutum ve davranışlarında ortaya çıkan özellikleridir. Çocuk, çevresinde rol 
model olarak kimi görüyorsa onun kişilik özelliklerini benimseyecektir. Bu nedenle size düşen 
görev, bütün çevresini kontrol edemeseniz de doğru rol model olduğunu düşündüğünüz kişilerle 
sık sık vakit geçirmesini sağlamaktır.


