
SINAVA HAZIRLANAN BİR ERGENİN ANNE BABASI OLMAK 

 

OKS, SBS, TEOG ve LGS gibi 

sınavların isimleri değişse de 

öğrencilerin ve onların anne 

babalarının hissettikleri, 

yaşadıkları duyguların hiç 

değişmediğini biliyoruz.  

Ergenliği bir kulüp olarak 

düşünürsek hepimiz bir 

zamanlar bu kulübün doğal 

üyesiydik. Zaman ve şartlar 

değişse de değişmeyen tek 

şey “Dünya’da ergen olmaktan 

daha zor bir şey varsa o da 

ergenlik çağındaki bir gencin anne babası olmaktır.” 

 

Françoise Sagan ‘Merhaba Hüzün’ adlı kitabına şu cümleyle başlar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha ilk satırlarda Sagan ergenliğin en önemli sorunsalını ortaya koyar: O 

dayanılmaz olduğu kadar da çekici bir duygu olan hüzün. Giden çocukluktur, biseksüalitedir, 

anne babayla kurulmuş olan o yoğun bağdır. Gidenlerin yasını tutmak gerekir. Ergenlik bir 

yas sürecidir ve mutlu ergen yoktur. Hüzün yas ve mutsuzluk dönemidir ergenlik. Hani hep 

düşünürsünüz ya da yüksek sesle telaffuz edersiniz “ ne kadar mutlu, bıcır bıcır konuşan 

bir çocuktu o gitti yerine içine kapanan, asık suratlı, konuşmayan, ani inişler çıkışlar 



yaşayan yeni bir çocuk geldi.” Tanımakta zorlandığınız kızınız ya da oğlunuz artık ergenliği 

yaşıyordur aslında.  

 

Peki ergenlik nedir? Ergenlik değişim demektir. Büyümek demektir. Ergenlik 

başkalaşım ve dönüşüm demektir. Ergenlik döneminde birey hem bedensel, hem ruhsal, 

hem de toplumsal alanda değişime, dönüşüme uğrar. Büyümek ergenliğe özgü değildir. 

Hatırlayın çocukluk döneminde de büyüyorlar. Ama pek değişmezler. O halde diyebiliriz ki 

ergenler hem büyürler hem de değişirler. Ergenlik bazı uzmanlara göre 2. doğumdur. 

Fransız psikiyatrist Dalto, ergenlerinde tıpkı yaşamın ilk döneminde yaşama alışmaya 

çalışan yeni doğan bebekler gibi kırılgan ve dayanıksız olduğunu belirtir ve kabuk 

değiştiren yengeçlere benzetir. Yengeçler kabuk değiştirdikleri dönemde zayıf ve 

savunmasızdırlar. Eğer bu dönemde yaralanırlarsa, bu yaranın izini tüm yaşamları boyunca 

taşırlar. Öyleyse ergenlik bireyin oldukça zayıf ve duyarlı olduğu bir süreçtir. Ergenlik bir 

hastalık değildir. Doğal bir süreçtir. Ancak ergenlik, bireyin birçok cephede birden 

savaşmak zorunda olduğu ZORLU bir dönemdir. 

 

Bu dönemde yaşadıklarınızla ilgili durumları örnek olaylar üzerinden bakacak 

olursak; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi üç temel endişeyi tetikledi. Ölüm korkusu, kayıp endişesi ve nüfus edilme 

endişesi. 

 

Ölüm Korkusu: Hepimizde mevcut olan bastırılmış bir şekilde var olan bir korkudur. 

Pandemiyle birlikte bu tetiklenmiş oldu. 

 

Kayıp Endişesi: İnsanoğlu bağlanan bir canlı olduğu için ya sevdiklerime zarar 

gelirse, hastalanırlarsa, bir şey olursa endişesini bu dönemde daha fazla yaşamaya başladı. 

Çocuklarda ve ergenlerde bu endişe hat safhada yaşanmaktadır.  



Nüfus Edilme Endişesi: Öteki tarafından benliğin ele geçirilme, istila edilme 

endişesidir. Ben olmak ötekiden mesafe almaktır, uzaklaşmaktır. Benliği mevcut kılmak için 

mesafe talep edilir. Pandemiyle birlikte iç içe geçen bir yaşam sürmeye başladık. Çocuğun 

annesi babası olmadan varlık gösterdiği, en temel bireyselleştiği alan okuldur. Ancak 

uzaktan eğitim sürecinde çocuğun bu alanı elinden alınmış oldu. Ergenlik dönemi başta da 

belirttiğim üzere gencin anne babasından uzaklaşmak istediği, ben olmak istediği bir 

dönem ve bu dönemde ayrışamaması büyük bir sorun yaratmaktadır. Ayrışma bedende 

başlar. Bedenine müdahaleyi azaltmak, bu konumun iktidarlığını ergene bırakmak sürekli 

yan yana olalım isteğinde bulunmamak ve ayrışmaya izin vermek önemlidir. Yine bu dönemde 

ekran kullanımı tüm dünyada çok arttı. Eğitimin ve oyunun sosyal etkileşiminde 

gerçekleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde ekranın çocuğun bireyselleşme aracı 

olduğunu düşünerek daha müsamahakâr olmak önemlidir. Cep telefonları ergenler için çok 

önemlidir. Sosyalleşme aracıdır, aynı evin içinde sizlerden ayrışma aracıdır.  

Biçim değiştirse de geçmişten günümüze uzanan en temel ebeveyn ergen 

çatışmalarından biridir ergenlerin bitmek bilmeyen telefon konuşmaları. Günün büyük bir 

kısmını bir arada geçirdiğiniz arkadaşlarınızla yaptığınız saatler süren telefon 

konuşmalarınızı hatırlayın. Kaldı ki bu çocuklar birbirlerini sadece ekrandan görebiliyorlar. 

Anne babaların yapması gereken bu ihtiyacı anlamaktır. Bu ihtiyacı anlamak demek buna 

sınırsız izin vermek demek değildir. Ergenin sınırları belli bir özgürlük alanı olmalıdır. 

Örneğin arkadaşları ile konuşacağı saat dilimi ve süresi belirlenebilir esneklik tanınmaz. 

Kural ergenle birlikte konulduğu için kurallara uymadığında kendisine uygulanacak yaptırımı 

da bilir. Burada anne babanın tutarlı olması ve kuralları esnetmemesi ve ortak hareket 

etmesi önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annesi ya da babası tarafından yönlendirilmeye hatta bir anlamda yönetilmeye 

alışmış çocuklarda iç disiplin gelişmemektedir. Bir ergenin ders başarısı ile ilgili bir sorun 

hakkında fikir yürütmemiz gerektiğinde ergenin çalışma sistemini analiz etmemiz 



gerekmektedir. Bu aşamada öğrencinin, kendi dersleriyle ilgili sorumluluklarını ne kadar 

üstlendiğine bakarak iç disiplini mi dış disiplini mi kullanıyor tespit etmek gerekir. Dış 

disiplinden iç disipline geçilecek olan yolda yapılması gerekenler oldukça açıktır. Kendi 

çalışma programının, dersle ilgili her şeyin takip ve kontrol sorumluluğunu çocuğa 

bırakmamız gerekir. Ona, ders çalışması gerektiğini hatırlatmamak, birlikte masaya 

oturmamak, onun yerine program yapıp sınavlarını, ödev ve projelerini onun yerine takip 

etmemek yapılması gerekenlere örnektir. Bu yolla çocuk kendi ödev ve etkinliklerinin 

olumlu ve olumsuz sonuçlarını görebilecek, kendini yönetme becerisini kazanacaktır. 

Elbette uzun zamandır sağladığımız bu desteği çocuktan çektiğimiz zaman bir süre 

bocalayacak ve derslerinde bir miktar düşüş yaşanacaktır. Bu yüzden ergenlik gibi, hem 

ruhsal dünyanın karışık olduğu hem de sınavların belirleyiciliğinin yüksek olduğu bir 

dönemde dış disiplinden iç disipline geçmek uygun olmayacaktır. Bu geçiş ya ergenlik 

öncesinde ya da LGS sınavı gibi önemli sınavlardan sonra yapılmalıdır.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her çocuk başarılı olmak ister. Her çocuk başarıları ile hem kendisini hem anne 

babasını hem de öğretmenlerini gururlandırmak ister. Her çocuğun öğrenme stilleri 

birbirinden farklıdır. Öğrenme stilini bilmek, kişinin öğrenme ortamlarından daha etkili 

yararlanmasına yardımcı olur. Kişiye uygun metotlarla tam öğrenmeyi sağlayarak, daha 

hızlı, pratik ve kendine uygun çalışma alışkanlıkları kazanmasını, öğrenmeye karşı olumlu 

tutum geliştirmesini ve kendini tanımasını sağlar.  

 

Kimi çocuk görsel öğrenir. Bu stile sahip çocuklar, özel yaşamlarında genellikle 

düzenli olup, karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışmakta 

zorlanırlar. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. 

Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler belirler ve bu araç 

gereçleri hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları ve dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı 

sevmeseler bile defterleri düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım dediğimiz, okullarda 



öğretmenin ya da bir öğrencinin dersi anlatması yönteminden yeterince 

yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemeler ile 

desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay öğrenirler 

ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne 

getirerek hatırlamaya çalışırlar. Sözlü talimatları takip etmekte zorlanabilirler. Talimatlar 

ne kadar uzun olursa o kadar güçlük çekerler. O nedenle talimatların bir yere yazılmasını 

tercih ederler. Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Özellikle 

numaralandırılması önemlidir. Görsel stile sahip bir öğrenciye bir şeyi koltukta oturarak 

anlatmak yerine masa başında çizerek anlatmak daha yararlıdır. İstediğiniz bir şeyi kâğıda 

yazıp ellerine vermeniz, söylemenizden daha iyi olabilir.  

 

Kimi çocuk işitsel öğrenir. Bu çocuklar küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. 

Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle 

ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde (Konuşma ve dinleme becerilerinde) 

başarılıdırlar. Hatırlamak istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi 

işiterek hatırlarlar. Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler; o nedenle en 

azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini 

daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi, 

okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları, birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve 

ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. İşitsel stilde 

öğrenen kişi için sessiz ve sakin bir ortam seçin. Fonda hafif, enstrümantal bir müzik 

yararlı olacaktır. Bazen tersi de olabilir; rahatsız olup olmadıklarını sorun. Sözlerinizi 

özenle seçin, ahenkli ve sözcükleri uygun yerlerde vurgulayarak konuşmanız sizi daha iyi 

anlamalarını sağlar. Sizi dinlerken bir yandan da o size bir şeyler söyleyecektir. Onları 

dikkatle dinleyin, çünkü söylediklerinin bazıları sizi doğru anlayıp anlamadıklarını öğrenmek 

için söylediği şeylerdir. Gerekli cevaplar verilmezse anlattığınız şeyi dinlemeyebilirler. 

Ayrıca sözlerinin ciddiye alınmadığını düşünebilirler. İşitsel öğrenme stiline sahip kişilerin 

konsantre olabilmeleri için çevrelerinde başka konuşmalar duymamaları gerekir. 

 

Kimi çocuk kinestetik öğrenir. Yerlerinde duramazlar ve sürekli hareket 

halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek vb. onların görevi olsun 

isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale 

gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde problem yaşanır. Ders 

işleme sisteminden daha az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da ilgisiz ve başarısız 

oldukları ileri sürülebilir. Kinestetik stilde öğrenen kişi dağınıklıktan rahatsız olmaz ve 

niçin bu kadar olay çıkardığınıza bir anlam veremez. Hatta sizin, huysuz, kavgacı, bıktırıcı 

biri olduğunuzu düşünür. Bu nedenle, sizinle sürekli mücadele edebilir ve size karşı 

çıkabilir. Bu tür durumlarda, onlara sizin ne hissettiğinizi anlatmaya çalışın. Karışıklığın sizi 

nasıl etkilediğini, onların anlayabileceği bir şekilde izah edin. Bunu yaparken vücut dilini 

kullanmanız çok yararlı olur çünkü kinestetik kişiler vücut dilini daha iyi algılarlar. Evde 

gönüllerince davranabilecekleri kurtarılmış bölgelere gereksinim duyarlar. Kinestetik 

stilde öğrenen kişilerde somut ve hareket belirten kısa anlatımlar daha etkili olur. Bu 

anlatımda vücut dilini bariz bir şekilde kullanmakta da yarar vardır. Kinestetik stilde 

öğrenen kişiye uzun ve önemli olan bir konuyu anlatmak için, rahat hareket edebilecekleri 

yerleri seçmeniz sizi daha iyi anlamalarını sağlar. Birlikte yapılan bir yürüyüş sırasında 



anlatılması gibi bir yol izlenebilir. Örneğin; elinizi omuzlarına koymanız anlattığınız şeyi 

anlamaları için yararlı olabilir. Konuşma veya ders çalışma sırasında elinde bir eşya varsa 

bunu elinden almayın. Örneğin ders çalışırken elindeki kalemi sürekli çeviriyorsa kalemi 

elinden almayın. Düşündüğünüzün tersine kalem elindeyken sizi daha iyi anlayabilir. 

Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz 

yöntemlerin uygulanması gerekir. Müze, okul bahçesi veya laboratuvarda dokunarak, 

ellerini kullanarak olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler.  

Online sistemde öğretmenlerimiz derslerini görsel materyallerle desteklemekte, 

flipbook, kahot gibi web 2.0 araçlarını kullanmakta ve verdikleri ödevlerle aktif olarak 

öğrenmenin içinde olmalarını sağlamaktadır. Böylece çocukların hem işitsel hem görsel hem 

de kinestetik öğrenme stillerini desteklemektedirler. 

 

 

Ergenlerin bilgisayar oyunu oynama sebeplerine baktığımızda bunların, içinde 

bulundukları dönem itibariyle duyumsadıkları duygusal ve sosyal ihtiyaçlarla ne kadar 

örtüştüğünü görebiliriz. Yarışmak, diğerlerinden iyi ve farklı olmak arzusu, yaşıtları 

arasında yer edinme, takdir edilme ihtiyacı ve günlük hayatta çözülemeyen problemler 

yerine bilgisayar oyunlarındaki çözülebilen problemler. Bu açıdan baktığınızda bilgisayar 

oyunlarının ergenlere neden bu kadar cazip göründüğünü ve bırakmanın, oynamamanın ne 

kadar zor olduğunu anlamak mümkündür. Ya hep ya hiç uygulamalarından uzak durmalıyız. 

Teknolojik araçların onu esir almasına izin vermek ya da hiç kullanmamasını sağlamak değil 

ortasını bulmak gerekir. Yani dozunda olmak gereklidir. 

Hiç: Ergenin teknoloji dünyasından tamamen uzaklaşmasıdır. Bu tutum yarar yerine 

zarar getirmektedir. Çünkü günümüzde teknolojik araçlar sosyal etkileşimin bir parçası 

haline gelmiştir. Bu nedenle çocuk bu araçlarla dışarı açılma imkânı bulur. Eğer 

arkadaşlarının arasında konuşulan oyunları bilmezse grubun dışında kalır. Arkadaşlarının 

ona isimler takmasına neden olabilir. Bu süreç, özellikle ergenlikte narsistik sorunlara 

neden olabilir. 



Hep: Çocuğun/ergenin hayatında renkler, aktiviteler ve çeşitlilik olmalıdır ve bu 

çok önemlidir. Eğer sadece teknolojik aletler hayatında olursa bu çocuğun/ergenin 

değerlerden uzak kalmasına yol açar. Aile, aile büyükleri, gelenekler vb.  

 

 Oyunlarda yaş sınırına dikkat edilmesi önemlidir. Bunu özellikle ebeveynler 

takip etmelidir. Yalnız ABD ile Avrupa arasında 3 birim fark söz konusudur. 

Buna özellikle dikkat edilmelidir.  

 Oyunlarda agresyon olması çocuğun/ergenin kendi öfkesiyle barışmasına 

yarar. Bu zaman ilerledikçe topa vurmaya dönüşür. Sanal ortamda öfkesini 

çıkarması normal olandır. Bu olmalıdır ki gerçek hayatta öfkesini sergilemesin.  

 Şiddet herkesin içinde var olan bir dürtüdür. Saldırgan dürtü kötü bir şey 

değildir. Tam tersi rekabeti sağlar, ergenlikte anne babadan ayrışmayı ve 

kopmayı sağlar. Anne baba ile çatışmadan kimlik oluşmaz. Anne babadan 

ayrışabilmek, farklılaşabilmek ve “ben” olabilmek için itmek gerekir.  

 Çocuğun/ergenin oyunda bağırıp çağırıyor olması içeride biriktirdiği öfkeyi 

dışarı çıkartması anlamına gelir. Mücadelenin olduğu her yerde öfke vardır. Bu 

oyuna izin vererek içerideki öfkenin dışarı çıkmasına izin vermekteyiz. Oyun 

sırasında bağırıp çağıran çocuğu/ergeni anne baba sürekli eleştirirse; öfkeyi 

çıkartmanın kötü bir şey olduğunu düşünmesine neden olur. Ve bir daha öfkesini 

dışa vurmaz. Sonra bu öfkeyi kendi bedenine yöneltir. (tırnak yeme, saçını 

kopartma vb) Sanal ortamda öfkesini göstermesine bir şey söylemiyoruz ama 

gerçek hayatta arkadaşına vurmasına, itmesine ya da bir çiçeği koparmasına bile 

mutlaka tepki veriyoruz. Bunu yapamayacağını anlatıyoruz.  

 Oyun oynamada yaşa göre süre belirlenmelidir. Bu çocuğa/ergene 

açıklanmalıdır. “ Senin yaşında oynama süren bu kadar olacak. Ama yaşın 

büyüdükçe süren tabi ki artacak. Neden süre olmalı? Çünkü fazla olursa zarar 

görürsün. Belli bir saatten sonra ekran karşısında kaldığında beyinde uyuşma 

başlamaktadır. Bu araştırmalarla ispat edilmiştir.” Önemli olan ne kadar 

oynadığı değil ara vererek oynamasıdır. Yani makineyi kapatıp açması ona 

hükmetmesidir. (oyun/ara/oyun/ara) Çocuk /ergen ara verdiğinde tekrar 

oynayacağını bildiği için sabredebilecektir. Çocuk /ergen ara verdiğinde farklı 

şeylerle ilgilenmelidir. Kısaca bir ekranın karşısında olmamalıdır (TV, telefon, 

tablet). Ergenlik güvenme dönemidir. Dolayısıyla ara sıra kontrol edilmelidir. 12 

yaşına kadar 3 altın prensibi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bu ortama dikkat 

etmesi gerektiği, yazdığı hiçbir şeyin geri alınamayacağı ve silinemeyeceği 

dijital ayak izi bırakacağını bilmelidir. Bu ortamdaki kişiler kendilerini farklı 

tanıtabilirler. Bu nedenle yabancılarla çok dikkatli olması gerektiğini, bu ortamın 

güvenlikli bir ortam olmadığı, bir kişiye yazdığı bir şeyin herkese gidebileceğini 

ve “sır” olmayacağını. Her zaman teknolojik aletlerin olumsuz tarafı 

vurgulanmaktadır. Aslında TV daha zararlı bir ekrandır. Çünkü TV seyrederken 

pasif bir öğrenme söz konusudur ve zihin çalışmaz. Ama bilgisayar oyununda 

zihin çalışmaktadır. Çocuk/ergen aynı anda birden çok şeye dikkatini verir, 

yaratıcılığını kullanır, strateji geliştirir. Hangi yaşta olursa olsun eğer akademik 

hayatı tehlikeye girerse müdahale edilmelidir (ödev yapmaya fırsat bulamaması, 

sınavlara çalışmaması, notlarının düşmesi). Bu noktada “sana süreci kendin 



yönetmen için fırsat vermiştik ama sanırım doğru yönetemedin. İşte bu 

yüzden bir gün düşünmeni istiyorum. Programını oluştur, bana söyle ki bende 

takip edebileyim.” Oyunu kapatma zamanı geldiğinde her çocuk şansını 

zorlayacaktır. Anlayışlı olarak hatırlatıcı olmamız doğru olandır.  

 Aşırı kullanım: Bu durum ebeveyn yönlendirmesiyle kontrol altına alınabilir. Bir 

uzmanın devreye girmesine ya da tedavi sürecine ihtiyaç yoktur.  

 Bağımlılık: Bu klinik bir terimdir. Bir uzmanın devreye girmesi ve bir tedavi 

süreci gerektirir. Bu durumdaki önemli ipuçları şunlardır: Çocuğun/ergenin bir 

tane bile arkadaşı yoksa, izole bir hayatı varsa, içedönük bir yapı oluştuysa, 

sadece ekranla bağ kuruyorsa yani kısaca sosyal hayatı yoksa, çocuk/ergen 

oyunu oynamayınca öfke krizi geçiriyorsa, çocuk/ergen giderek dozu arttırmak 

istiyorsa o zaman bağımlılıktan söz edebiliriz.   

 

Pandemi döneminde çocuğun bilgisayarı ders sırasında açık alanda olmamalıdır. 

Odasının sınıf olduğunu ve ders bitene kadar oradan çıkamayacağını açıklamamız 

gereklidir. Çocuğun bunu içselleştirmesi için biz de odaya ders sırasında girmemeliyiz. 

Yoksa sınırlar kayabilir. Derslerde çocuğun dikkati dağılabilir ama bu sınıfta da olmaktadır. 

Çocuk ben derse girmek istemiyorum dediğinde “hayır herkes katılıyor sende katılacaksın, 

evet sıkılabilirsin seni anlıyorum. Ama ders bitince arkadaşlarınla yazışabilir, oyun oynaya 

bilir sosyal medyada dolaşabilirsin”. Ödevler konusunda çocuk zorlamaya başladığında 

“öğretmenin ödev vermiş, şu an yapmak istemeyebilirsin ama enerjini topladığında kolayca 

yaparsın.” Ebeveyn her zaman okulun yanında olduğunu ve okulu desteklediğini çocuğa 

hissettirmelidir.  

 


