
ERGENLĠK DÖNEMĠ VE CĠNSEL EĞĠTĠM 

Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasında fiziksel ve psikolojik 

değişikliklerin yoğun şekilde yaşandığı bir dönemdir. Ergenlik 

dönemi başkalaşım ve dönüşüm dönemidir. Kız çocuklarında 

9-10 yaşlarında, erkek çocuklarında 11-12 yaşlarında biyolojik 

değişiklikler yaşanmaya başlar. Bu dönemin 19-20’li yaşlarda 

son bulması beklenir. Bu dönemde çocuklarımız fiziksel, 

sosyal ve psikolojik yönden değişmeye ve gelişmeye başlar. 

Ergen bu dönemde bedeninde var olan değişikliklere ve 

gelişimlere uyum sağlamaya çalışır. Bu dönemde ergenin çevresindeki kişiler başta ailesi 

olmak üzere stres, korku, öfke gibi duygular barındırır. 

Son zamanlarda ergenlik yaşı sekize kadar düştü. Ergenlik yaşının bu kadar fazla 

düşmesinin sebebi olarak televizyon programlarında seksüel içeriğin fazla olması, hormonlu 

gıdalar ve bazı oyuncaklar (yumuşak plastik bebekler ve toplar) yer alıyor. Televizyon 

çocukların büyümesini hızlandırıyor. Amerikan Psikoloji Derneği’nin açıklamasına göre 

ergenlik dönemine erken giren çocuklar kıyafet seçimlerinde büyüklerine özeniyorlar ve onlar 

gibi giyiniyorlar. Bu durumda çocukların ileriki yaşlardaki ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. 

Özellikle kızlar televizyon programlarındaki kıyafetlerden 

çok etkilenip sadece alışveriş yapmaktan zevk alan bir 

kuşak karşımıza çıkıyor.  

Ergenlik döneminde cinsel uyanışla beraber tavır ve 

davranışlar değişmeye başlar. Kontrol edilebilen 

davranışların yerini kontrol edilemeyen davranışlar alır. 

Çocuk hırçın, agresif, zor beğenen, çabuk tepki veren bir 

ergen haline gelir. Bu dönem dengelerin 

ve düzenin bozulduğu bir dönemdir. Bu 

dönemde ergen hem yalnız olmak ister 

hem de bir gruba ait olmak ister. Ergen bedenine önem verir.  Boylar, 

kilolar ve ciltlerindeki bozukluklar ergenlerin dikkatini çeker. Çünkü 

fiziksel değişimler duygusal değişimleri de etkiler. Ergenler bütün 

dikkatlerini vücutlarına verirler. Bu dönemde ben merkezcilik dikkat 

çeker.  Ergenlik döneminde biyolojik değişmeye eşlik eden hormonların 

salgılanması ergenin duygularında, tavırlarında ve davranışlarında 

farklılıklar olmasının başlıca sebebidir.  Ergen bu dönemde ne çocuktur ne 

de yetişkin. Genellikle bu dönemde bağımsız, özgür olmak ister. 

Kendilerine karışılmasından hoşlanmazlar ama aynı zamanda da 

ailelerinin güven ve desteğini beklerler. Bu dönemde aileden çok arkadaş 

grubu çok önemlidir. Ergen bu dönemde kendisini çevresindekilere 

ispatlamak ister. “Ben yapabilirim”, “ben tek başıma başarabilirim” gibi mesajlar vermek 

ister. Fiziksel değişimini kolaylıkla kabullenemez ve vücudunda gerçekleşen değişimlere 

zaman zaman şaşırır. Ergen sürekli hayatında eksik arar. Genellikle huysuz,sıkılgan ve dalgın 

bir kişiliğe bürünür. Aynı zamanda da bu dönemde duygusallık ön plandadır. Hemen 



ağlayabilirler. Aileler genellikle çocuklarının bu dönemde ders çalışmadığını ifade ederler. 

Ergenlerin hayatında önem sırasında bu dönemde değişiklikler olur. Onlar için önemli olan 

giysileri ve görünüşleridir. Dersleri ikinci planda kalır. Bütün zamanlarını gezerek harcamak 

isterler. Aileler bu dönemde çocuklarına izin vermedikleri için çocukların yalan söyleme 

davranışıyla karşılaşabilirler. Aileden vazgeçiş, arkadaşlara yöneliş dönemidir. Anne ve 

babayı dinlemezler. Kuralsız yaşamak isterler. Kontrolün kendisinde olmasını isterler. 

Ergenlik döneminde sadece fiziksel değişim değil aynı zamanda da bu bahsettiğimiz 

özelliklerde ortaya çıkar. Bu yüzden anne ve babalar genellikle bu dönemi kaygı içinde 

geçirirler. Ama bu dönemde fiziksel ve duygusal değişimlerin yaşanması normaldir. Aileler 

bunu normalize edebilmelidir. Ergenin sergilediği bu davranışlar sayesinde onun yetişkinlik 

hayatındaki kişiliği oluşacaktır. Ergenlerimize bu dönemde destek olmalıyız. Kızlara anneleri, 

erkeklere babaları destek vermelidir bu dönemde.  Bu dönemde ailelerin yapabilecekleri en 

önemli etken onları dinlemek olacaktır. Onları önemsediğinizi hissettirmeniz ergen için çok 

önemlidir. Bu dönemde çocuklarınıza karşı sabırlı olmalısınız. Çocuklarınıza karşı dürüst 

olmalısınız. Onları kırmadan yargılamadan kendi fikrinizi açıkça ifade edebilirsiniz. 

Çocuğunuzda size kendi fikrini açıkça ifade edebilmeli. Çatışma yaşanmadan iki tarafta 

birbiriyle konuşarak anlaşmaya varmalı ve ortak yolu bulmalı. Ona fikrinizi kabul ettirirken 

ya da kendi hayatınızdan örnek verirken sakin olmanız çok önemli. Bağırarak istediklerinizi 

yaptırmaya çalışırsanız başarısız olursunuz. Ve çocuğunuzla  sağlıklı bir ilişki kuramazsınız. 

Aileler çocuklarına karşı her fırsatta onları sevdiğini, onlara güvendiğini ifade etmeliler. 

Böylece ergen fırtınalı dönemi kolay atlatacaktır.  

Ergenlik döneminde 

arkadaşlık çok önemlidir. 

Ergenler bütün zamanlarını 

arkadaşlarıyla geçirmek 

isterler. Ergenlerin 

gelişimleri için arkadaşlığın 

önemi büyüktür. Ergenlik 

döneminde arkadaşlık 

ilişkileri kurarlarken diğer 

insanlarla nasıl iletişim 

kuracağını öğrenirler. 

Arkadaşlık ilişkilerinde 

kendilerini daha iyi anlama 

fırsatı da yakalarlar. Olumlu 

arkadaşlık ilişkilerinde 

olumlu benlik saygısı ve empati duygusu geliştirirler. Bu dönemde yalnızlık duygusu dikkat 

çeker. Yalnızlık duygusuyla yaşayacakları problemler olumlu arkadaşlık ilişkileriyle azalır. 

Okul ortamına uyumları kolaylaşır. Bu olumlu durumlara karşılık arkadaşlık zaman zaman 

gençler için bazı sıkıntılar da yaratabilir. Örneğin, sevdikleri arkadaşları tarafından 

reddedilme duygusu yaşayabilirler; arkadaşları tarafından olumsuz davranışlara maruz 

kalabilirler. Arkadaşlık ilişkilerinin hem çok önemli hem de sıkıntılarla dolu olmasının 



sebeplerinden birisi ergenin arkadaşlarının da değişim, gelişim ve olgunlaşma sürecini yaşıyor 

olmasıdır.  

Çocuğun gelişimi bir bütündür. Bu bedensel, duygusal, sosyal, bilişsel ve cinsel 

gelişim alanlarında yapılması gerekenler üzerinde dururken cinsel eğitim ile ilgili konuları sex 

eğitimi ile karıştırmakta ve bu konu sürekli olarak göz ardı edilmektedir. Çocuğun sorduğu 

sorulara basit bir açıklama ile çocuğun merakı kolayca giderilebilecekken anne baba bundan 

ısrarla kaçınmakta ve bu daha sonrası için çocuğun yanlış bilgiler edinmesine, bazı konularda 

korkuya kapılmasına neden olmaktadır.  

Cinsellik bir çok kişi tarafından kapalı bir kutu gibi algılanıyor ve konuşulamıyor. 

Cinsel eğitim doğumdan başlayarak ergenlik dönemine kadar olan dönemdir. Çocuk küçük 

yaşlarda merak ettiği soruları sormaya başlar. Bu dönemde cinsel eğitime daha çok önem 

verilmelidir. Çocuğun sorduğu sorulara yaşına uygun bir şekilde doğru anlatılmalıdır. Cinsel 

eğitim ailede başlar. Okul hayatında devam eder. Aile bu konuda duyarlı olup çocuğuna doğru 

cevaplar verirse çocuğun cinsel gelişiminde olumlu etki yaratır. Kız çocuğuna anne, erkek 

çocuğuna baba cevap verirse çocuk bu bilgileri yanlış kaynaklardan öğrenmemiş olacaktır. 

Genellikle çocukların küçük yaşlarda en çok sorduğu sorular “anne ben nereden geldim?”, 

Ben neden erkeğim/kızım?”, “Neden kızların pipisi yok?” gibi sorularla karşılaşabilir aileler. 

Ailenin verdiği cevaplar kaçamak oluyorsa, bu soruya cevap verirken anne babanın sesi 

titriyor ve heyecanlanıyorsa, çocuğa kızıp bunların ayıp şeyler olduğu söylenip sakın böyle 

sorular bir daha sorma gibi tepkiler veriliyorsa çocuk bir daha soru sormayabilir.  Ve daha 

sonra bu soruların cevabını ya arkadaşlarından ya da bilgisayar/televizyondan öğrenmeye 

çalışacaktır. Bu bilgiler onun yaşına uygun ya da doğru bilgi olmayabilir. Bu da çocuğun 

yanlış yönlendirilmesi ve hatalar yapması demektir. Eğer aileler çocuklarının sorularına cevap 

verirlerse ve çocuk cevaptan tatmin olursa doğruyu öğrendiğini düşünerek tekrar araştırma 

yapmayacaktır. Çocuğa okul öncesi dönemde cinsel eğitim verilmişse diğer dönemleri daha 

rahat geçecektir. Ama çocuk soruyor cevap verelim diye düşünerek her şeyi anlatmamalıyız. 

Yaşa göre verilen konu farklı olmalıdır. İlkokul dönemi çocuğu kendi cinsinden olanlarla 

arkadaş gruplarında cinsel konuları konuşurlar. Çocuklar kendilerinden büyük olan çocukların 

anlattıkları cinsel konulara bayılırlar. 7-11 yaş dönemi çocukları özellikleri okulda kız 

çocukların eteklerini açarak meraklarını gidermeye çalışırlar. Doktorculuk, evcilik gibi 

oyunlar da cinsel yönden meraklarını gidermeye çalıştıkları oyunlardır. Bunun yanında cinsel 

organlarıyla oynayarak aile ve öğretmenin dikkatini çekebilirler. Bu bir keşiftir ve genellikle 

ilgi çekmek isteyen çocukların başvurdukları yollardan biridir. Ayrıca erkek çocukların kız 

çocukları tuvalette gözledikleri oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu yaşanan olaylar 

normaldir. Çünkü çocuk bir çok şeyi merak etmektedir ve bu şekilde araştırma yapıyor gibi 

düşünebiliriz.  

Her anne babanın sosyo-kültürel seviyesi farklıdır. Dolayısıyla cinsel eğitime bakış açıları ve 

sorulara verdikleri cevaplar da farklı olmaktadır. Çocuklar cinsel gelişimleriyle ilgili soru 

sorduklarında tam olarak neyi merak ettiği tespit edilmelidir. Bazen çok başka bir şeyi 

kastederek soru sorduğunda ona cinsel eğitimle ilgili açıklama yapmak yanlıştır. Örneğin; 

gittiği anaokulunda o gün sınıflarına başka şehirden gelen bir öğrenci alınmıştır. Öğretmen de 

bugün sınıfımıza …… şehrinden arkadaşımız geldi diyerek sınıftaki çocuklara tanıştırmış 



olabilir ve yeni geldiği için biraz fazla da ilgilenmiş olabilir. Bu ilgiyi fark eden çocuk o 

akşam eve gelip kendisinin de daha önce başka bir şehirde yaşayıp yaşamadığını, eğer 

yaşadıysa ertesi gün öğretmene söyleyerek ilgi çekmeyi planlayabilir. Bu durumda annesine 

anne ben nereden geldim sorusunu sorduğunda tamam çocuğum cinsel eğitimle ilgili soru 

sordu ben de cevaplamaya başlayayım diyerek doğum olayını ya da cinsel ilişkiyi anlatmanın 

gereği yoktur. Ben nerden geldim? sorusunu soran çocuğunuza sen nerden geldiğini 

düşünüyorsun, hangi şehir mi, hangi yer mi? sorusunu sorduğunuzda tam olarak neyi 

öğrenmek istediğini tespit edebilir, cevabını ona göre verebilirsiniz. 

Cinsel gelişim ile ilgili soru soran çocuğunuzun tam 

olarak neyi merak ettiğini öğrendikten sonra bazı 

noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi 

cinsel eğitim hakkında sahip olduğunuz değer 

yargılarınız nedir? İkincisi cinsel eğitimle ilgili ne 

kadar doğru bilgi vermek istiyorsunuz veya 

geçiştirmek mi istiyorsunuz? Üçüncüsü ise 

çocuğunuzun yaşı ve sizin anlattıklarınızı ne kadar 

anlayabilir? Bu üç soruya vereceğiniz cevaplar 

doğrultusunda açıklama yapmanız gerekmektedir. 

Anne babaların cinsel eğitim konusunda sık sık 

merak ettikleri belli başlı konular bulunmaktadır: 

Cinsiyet ve üreme konusunda çocuğa mutlaka 

bilgi vermek gerekir mi? 

Kesinlikle evet. Eğer anne baba bunu yapmazsa mutlaka birileri yapacaktır. Çekinmeden sade 

bir dille sordukları sorulara cevap verilmelidir. Çocukları ile yakın bir diyalog içinde olan ve 

her konuda çocukların çevredeki illegal bilgileri öğrenmelerini engelleyecektir. 

Çocuğuma ne zaman bilgi vermeliyim? 

Soru sormasını bekleyin. Genellikle 3-4 yaşından itibaren soru sormaya başlayacaktır. Eğer 

soru sormuyorsa bunu mutlaka başkalarından öğreniyor demektir. Bu durumda uygun ortam 

yaratılarak bazı açıklamaların yapılması yararlı olur. 

Çocuğum sorularını ne ölçüde cevaplamalıyım? 

Her şeyden önce merakını giderecek kadar. Eğer anne baba o an için kendini yetersiz 

hissediyorsa çekinmeden bunu sana en yakın zamanda açılayacağım diyerek uzmanlardan 

yardım alınmalı ve bilgilenmelidir. “Hımm….şey” gibi konuşma bozuklukları ve cümleye 

başlayamama çocuğun merakını daha çok çekecektir. Diğer sorulara cevap verirken anne 

babanın yüzünün aldığı biçim ile bu tür sorulara cevap verirken anne babanın yüzünün aldığı 

biçim arasındaki farkı çocuklar çok iyi anlarlar ve burada bir şey var diyerek daha çok 

meraklanırlar. 



Çocuğum dünyaya nasıl ve nereden geldiğini merak ediyor, ne yapmalıyım? 

Her çocuk böyle bir soruyu günün birinde mutlaka soracaktır. Sıkılmak, utanmak, geçiştirmek 

çözüm değildir. Seni leylekler getirdi, denizden bulduk, bir sabah uyandık ki sen 

yanımızdasın gibi cevaplar doğru değildir ve artık günümüzün teknoloji çocukları bu 

cevaplara inanmamaktadır. Unutulmaması gereken ne çok detaylı ne de çok yalın cevapların 

verilmemesidir. Yaşına uygun ve tatmin edecek kadar cevaplar tercih edilmelidir. 

Çocuğumun başka çocuklarla cinsellik konusunda konuşması sakıncalı mıdır? 

Hayır ona bilgi verirken bazı konuların çok özel olduğunu bu nedenle herkesle konuşmanın 

doğru olmadığı söylenmelidir. Herhangi bir sorunu olduğunda bunu mutlaka ailesi ile 

paylaşmanın yararları anlatılmalıdır. 

Cinsiyet konusunda bilgi sahibi olan çocuk bunu uygulamaya kalkar mı? 

Genellikle hayır, zira yetişkinler kadar hormonları gelişmemiştir. Sadece oyunlarla 

geçiştirirler. Eğer tepki verildiğini anlarsa bunu arttırabilir. Kontrolü elden bırakmadan takip 

etmek yararlı olur. 

Cinsel eğitim hakkında bilgi sahibi olamama çocuğa zarar verir mi? 

Evet bilgisizlik çocuğun yanlış bilgilere açık olmasını ve korumasız kalmasına neden 

olacaktır. Yanlış bilgilendirilen çocuğun yanlış yapması da doğaldır. 

Çocuğuma cinsel bilgi vermezsem ne olur? 

Çok şey. Çocuğunuza trafik kurallarını öğretmediğinizde ne olursa, cinsel bilgiler 

vermediğinizde de o olur. 

Çocuk ne zaman mastürbasyon yapmaya başlar, bu zararlımıdır, nasıl tavır 

takınmalıyım? 

Çocuk elleriyle cinsel organını uyarıp, bundan zevk almaya başlar başlamaz mastürbasyon 

yapmaya başlar. Zararlı değildir. Eğer ceza verilirse kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer 

mastürbasyonu çok fazla yapıyorsa yalnızca bunun farkında olduğunuzu belirtin. Mademki 

bundan zevk alıyorsun, neden hoşlanacağın başka işler bulmuyorsun? diye yaklaşmak 

olumludur. Görmezlikten gelme sakıncalıdır. Genellikle mastürbasyon yapan çocuklar anne 

babalarını çok endişelendirmektedirler. Özellikle kız çocuklarının yaptığı mastürbasyon 

aileleri iki kat daha fazla üzmektedir. Oysa ki tırnak yeme parmak emme ve yalan söyleme 

gibi davranış bozukluklarıyla aynı olduğu unutulmamalıdır. 

Çocuğuma toplumda ve televizyonda gördüğümüz anormal kimselerin bulunduğunu 

söylemeli miyim? 

Evet toplumda normal kimselerin bulunması kadar anormal kimselerin de bulunduğu çocuğa 

anlatılmalıdır. Bu konuda bilgi sahibi olan çocuk bu tür kişilerle karşılaştığında hazırlıklı 

olacaktır.  



Çocuğumun yatağımıza gelmesine izin vermeli miyim? 

Kesinlikle hayır. Ancak önemli bir durumda alışkanlık yapmayacak kadar (anne babanın 

hastalığı, bir yakının ölümü, korkutucu bir olayın yaşanmasında kısa süreli olabilir.) 

Çocuğumun gecenin bir yarısı aniden odama gelmesini nasıl önleyebilirim? 

Her şeyden önce evdeki bazı odaların kişilere özel olduğu söylenmelidir. Anne baba da 

çocuğun odasının özel olduğunu kabullenir. Hatta odasına girerken kapıyı tıklatırsa, çocuk da 

anne babanın yatak odasının özel bir yer olduğunu anlayacaktır. Böylece kapı tıklatmadan 

girmeyecektir. 

Çocuğumla birlikte banyoya girmemde bir sakınca var mıdır? 

Bu konu anne babaların tercihine bağlıdır. 3-4 yaşındaki çocuk anne babanın çıplaklığını çok 

önemsemese de 4-5 yaşından itibaren bunun farkına varacaktır. Bu yaşlarda anne babanın bir 

miktar örtünmesinde fayda vardır. 

Çocuğum küfürlü konuşmaya başladı. Kötü bir şey olduğunu söylediğimde daha da 

fazla yapıyor ne yapmalıyım? 

Çocuklar normal konuşma kelimeleri dışındaki kelimelere özel ilgi duyarlar. Temelinde anne 

babanın ilgisini çekme vardır. Küfürlü konuşmanın yanlış olduğu anlatılmalıdır. Eğer 

çocuğun küfürlü konuşmasına tepki vermezseniz sizin ilginizi çekmediğini anlayacak ve bu 

davranışından vazgeçecektir. Unutulmaması gereken çocuğa nasihat vermek değil, 

davranışınızla örnek olmaktır. Futbol maçı seyrederken, araba kullanırken küfürlü konuşan bir 

babanın çocuğuna küfür ediyor diye kızması doğru değildir. 

Anne babanın boşandığı durumda çocuğun cinsel kimliği nasıl gelişir? 

Çocuğun yaşı ne kadar küçülse etkilenme oranı o kadar büyüktür. Erkek çocuk eğer anne ile 

birlikte kalıyorsa cinsel kimliğinin gelişmesinde erkek modeline ihtiyaç duyacaktır. Kız çocuk 

eğer baba ile kalıyorsa kadın modeline ihtiyaç duyacaktır. Tehlike özellikle erkek çocuklardan 

yanadır. Bu nedenle çocuğun babasına fazlaca ihtiyacı vardır. Baba ile geçirdiği zamanın 

arttırılması gerekebilir. Eğer bu mümkün olamıyorsa amca, dayı, ağabey, dede veya 

komşulardan yardım alarak örnek olması ve onunla zaman geçirmesi sağlanmalıdır. Kız 

çocuk için de hala, teyze, büyükanne vb. kişiler bulunmalıdır. 

Hiç beklemediğimiz bir anda TV’de görülen erotik sahneler çıktığında ne yapmalıyız? 

Genellikle kanal değiştirilir. Bu durum iki değişik tepkiye neden olmaktadır. Birincisi çocuk 

daha fazla ilgi duymaya başlar çünkü yasaklar ilgi doğurur. Bu tür sahnelere özel bir ilgi 

duyarak gizli gizli izlemeye başlar hatta daha ileri giderek bu sahneleri uygulamaya 

başlayabilir. İkinci tepkisi ise anne babanın tepkisini benimsemektir. Anne babanın kötü 

zararlı diye isimlendirdiği bu tavrın cinselliği genelleştirerek her türlü yayın ve tutumdan uzak 

duracaktır. Yapılması gereken tüm ailelerin TV izleme programı yapmasıdır. 24 saat TV 

izlenen bir evde çocukların bu tür sahneleri izlemesi engellenemez. Hangi programların 

izleneceğine aile karar vermelidir. 



 Anne babalar genellikle bu dönemde çocuklarının ödev yapmadığından şikayetçi 

olurlar. Anne-baba çocuğu ödev yapması konusunda zorlar. Çocuk yapmak istemez ve 

çatışma ortaya çıkar. Bu dönemin bu kadar sancılı geçmemesi için anne baba kendisine şu 

soruyu sormalıdır: “Bu çocuk neden ödev yapmak istemiyor?”  Anne ve babaların bu dönem 

çocuğuyla iletişime geçebilmesi için yapması gereken belli başlı kurallar var.  

                                                  

 Sevgili anneler ve babalar; 

Bu dönemde empati kurmak çok önemli. Öncelikle onları anlamaya çalışmalısınız. Siz 

onların yerinde olsanız ne yapardınız, ne hissederdiniz? Biraz durup düşünmelisiniz. 

Çocuklarınızın yerine kendinizi koymalısınız. Acaba siz onların yerinde olsanız nasıl 

olurdunuz? Bu sorunun cevabı gerçekten kendinize vermeniz çok önemli. Burada 

yapmamanız gereken tek şey “ben onun yaşındayken…….”  diye başlayan cümleler kurmak. 

Şuanda kendinizi çocuklarınızın yerine koyun ve onları anlamaya çalışın. Çocuklarınızın bir 

günlük programını düşünerek işe başlayabilirsiniz. 

Çocuğunuza ne yapması gerektiğini sürekli söylemeyin. Sıcak bir hoş geldin diyerek 

sevgiyle karşılayın. “Ellerini yıka, yemek ye, sonra hemen ödev yap,……” gibi cümleleri 

hiçbir çocuk duymak istemez.  

Çocuğunuza sorumluluk vermelisiniz. Ne zaman ne yapacağına kendisi karar vermeli. 

Eğer her yapması gerekeni siz söylerseniz sorumluluk bilinci gelişmeyecektir. Ödeve onun 

ödevi sizin değil. Sizin göreviniz çocuğa zorla ödev yaptırmak değil ödev yapması için 

motive etmek. Ödevini yapmıyorsa bırakın sonuçlarına kendisi katlansın. Davranışlarının 

sonucunu görerek, yaşayarak anlasın.  Bir birey olarak ona saygı duyun ve onun kendi 

seçimleri olduğunu unutmayın. “Karnın aç mı, yiyecek bir şeyler hazırlayım mı, yoksa 

dinlendikten (ya da biraz oyun oynadıktan) sonra mı yemek istersin? İstediğin oyunu 

oynayabilirsin fakat ödevini yatmadan önce yapmayı unutma olur mu?” gibi sözlerle onun 

sorumluluk almasına ve ödev yapacağı saate kendi karar vermesine izin verin. Yeterince 

dinlenmesine izin vermelisiniz. Ödev yapmak bir yerden sonra anne babalar için okul başarısı 

eşittir ödev oluyor ve anne babalar bunu o kadar gündemde tutuyor ki çocuk ödevini bitirince 

ödül alıyor, bitirmese cezalandırılıyor. Ödev yaparsa sevgi gösterisinde bulunuluyor. Bu öyle 

bir hale geliyor ki çocuk artık sadece ödevlerini yaptığı için sevildiğini düşünüyor ve 

ödevlerini yanlış bakmaktan yani sevilmemekten korkuyor ve kendini baskı altında 

hissediyor. Bu sadece ödevde söz konusu değil. Akademik başarı sevginin tek koşulu olmuş. 

Çocuk okulda biraz başarısızsa suratlar asılıyor ve seni sevmiyoruz mesajı veriliyor; 

başarılıysa “sen benim biricik oğlumsun, biricik kızımsın” deniliyor. Çocuklar tıpkı bizim gibi 



çeşitli nedenlerden dolayı bazı dönemlerde başarılı bazı dönemlerde başarısız olabilir. Önemli 

olan çocuğunuza her ne olursa olsun “seni koşulsuz seviyorum, sen benim için çok değerlisin” 

mesajını vermektir. O zaman çocuğunuz  ödevimi yanlış yaparsam annem babam beni 

sevmeyecek korkusundan kurtularak, eğlenerek ödevini yapacak ve kuşkusuz daha başarılı 

olacaktır. 

Kısaca özetlemek gerekirse; çocuğunuzun çocuk olduğunu unutmayın ve ödevlerin 

çocuğunuzun hayatı değil, hayatında küçük bir ayrıntı olduğunu unutmayın. Çocuğunuzu 

akademik başarı için şartlamayın. Bu çocukta baskı ve endişe yaratacak ve derslerine 

konsantre olmasına engel olacaktır. Hayat okul başarısından ibaret değil. Önce çocuğunuzun 

ruh sağlığı yerinde mutlu, kendiyle ve arkadaşlarıyla barışık sağlıklı bir birey olarak 

yetiştirmeyi amaçlayın. Akademik başarı sonradan kazandırılabilinir ama yanlış davranışların 

etkileri sonradan tam silinemez mutlaka bir iz kalır. Çocuğunuzu çocuğunuz olduğu için 

koşulsuz sevin ve bir birey olarak kendi seçimlerine saygı duyun. 

 

 

  Sedriye KURUM 

Psikolojik Danışman 


