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Nasıl 
yetişkin olunur?

“Büyüdüğümde 
canım ne isterse onu 

yapacağım!” Büyürken, özgür 
olma isteği öyle güçlü bir hal 
alır ki, bir an önce yetişkinlerin 

dünyasına ait olmak isteriz. 
Peki, ne zaman yetişkin  
kabul ediliriz? Bu durum 
sadece yaşla mı ilgili?

Bir zamanlar, tüm 
kültürlerde, ergenlikten

yetişkinliğe geçişi gösteren  
törenler düzenlenirdi. Bu törenlerde 
yapılan çeşitli yarışmalarla gençler 

çocukluklarını geride bırakmış 
sayılırdı. Sembolik olarak ölüp farklı 

bir şekilde yeniden doğdukları, 
çocukluktan yetişkinliğe 
 geçtikleri kabul edilirdi. 

Bazı geleneksel kültürlerde, 
örneğin Afrika’da yetişkinliğe 
erişmek için cesaret, acıya 

dayanıklılık, sorumluluk bilinci 
ve toplum değerlerine saygı 

yaşlılara kanıtlanmalıydı.

Yaşanılan ülke  
ve döneme göre, yetişkinler 

grubuna ait olmak için gereken 
yaş ve koşullar değişiklik 

göstermiştir. Bugün Türkiye’de 
ergenlikten yetişkinliğe geçişin 

yaşı 18 olarak belirlenmiştir. 
Artık oy kullanabilir ve toplum 
hayatında söz sahibi olabiliriz. 

Ancak yetişkinlik 
yalnızca yaşla ilişkili değildir. 

Kaprislere, öfkeye, isteklere ya da 
şiddet duygusuna kapılarak uygunsuz 
davranmamayı, kendinden sorumlu 
olmayı gerektirir. Bir çocuğun hayatı 
boyunca edindiği ve benimsediği 

nitelikler onun yetişkin olmasını sağlar. 
Özetle, bu iş öyle sihirli değnek 

değmiş gibi bir anda olmaz! İşte bu 
yüzden, büyüme faslı bir ömür boyu 

devam eder. 




