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Ergen olmak da zor, ergenin annesi babası olmak da… 
 
Sevgili Anne ve Babalar, 
 
Ergen, erişkinliğe geçiş döneminde pek çok değişim yaşar. Anne-babalık sürecindeki değişimler de 
ergenlikteki değişimlerden ne daha az zor, ne de daha az heyecan vericidir. Ergenlik dönemi anne-baba 
ilişkilerini etkiler ve bu ilişkilerin değişimi ergenin gelişiminde hayati rol oynar.  
 
Bütün anne-babalar çocuklarını nasıl yetiştireceklerini zaten bilirler. Yine de, eğer ebeveyn ergenin 
gelişim süreçlerini ve bu süreçlerin birbirini etkilemesini anlayabilirse, bu çağdaki çocuğun zorluklarına 
daha kolay göğüs gerebilir. Ergenlik dönemindeki çocuğunuza neler olduğunu anlayabilmeniz ve 
ergenlik dönemindeki çocuğunuzla birlikte değişen aile içi ilişkilerinizi yeniden tanımlayıp, 
düzenleyebilmenize yardımcı olmak amacıyla bu bilgilendirici bülteni sizlerle paylaşmak istedik. 
 
Bültenimizin yararlı olması dileğiyle. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 
Ergenlik dönemi; erinlik ile başlayıp yetişkinliğe kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri 
kapsayan, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönem, doğduğu andan itibaren 
sürekli gelişim içinde olan bireyin en önemli ve en uzun gelişim dönemidir.  
 
Ergenlik bir yas sürecidir ve “mutlu ergen yoktur.” Dolto, ergenlerin yaşamın ilk döneminde yaşama 
alışmaya çalışan yeni doğan bebekler gibi kırılgan ve dayanıksız olduklarını belirtir ve onları 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. Bu dönem, eşsiz bir değişim, meydan okuma ve 
fırsat zamanıdır. İnsan gelişiminin başka hiçbir aşamasında böylesi büyük bir değişim, böyle kısa bir 
zamanda ve bu kadar çok alanda gerçekleşmez.”  
 
Ergenlik dönemi; bir “bağımsızlık savaşı” 
Ergenler duruşlarıyla, davranışlarıyla, bazen giyim tarzlarıyla, dinledikleri müzikle, bazense siyasi 
görüşleriyle, sosyal tavırlarıyla; başta anne ve babalarına olmak üzere, topluma ve hatta dünyaya “Ben 
varım” ve “Ben sizden farklıyım!” demeye çalışırlar. Ergen bağımsızlaşmaya, bireyleşmeye ve 
ayrışmaya çalışır; kendi değer yargılarını, prensiplerini ve yolunu belirlemeye ve bunlara sahip çıkmaya 
çalışır. Anne-baba ise, neler olup bittiğinden haberdar olmak, korumak ve yön vermek ister. İşte 
çatışma da çoğu zaman tam bu noktada başlar. 
 
İç dünyaları zenginleşir, duyguları yoğunlaşır 
Bu dönemlerde ergenlerin duygularında ve enerjilerinde bir yoğunlaşma söz konusudur ve bunu dışa 
vurma ihtiyacı hissederler. Bunu bazen yüksek sesle müzik dinleyerek, bazen bağırarak ya da 
ağlayarak, bazen taşkın hareketlerle bazense şiir, öykü ya da günlük yazarak dışa vururlar. Ergenler, 
ailelerinden çok akran ve arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih ederler ve iç dünyalarını, sırlarını, inişli 
çıkışlı bu yoğun duygularını onlarla paylaşmaktan yana bir eğilim sergilerler. 
 
İki uçlu duygular ve dalgalanmalar yaşarlar!  
Ergenler, bazen kendilerinin bile zor ayak uydurduğu ani ve şiddetli duygusal dalgalanmalar, içsel 
çelişkiler, gel-gitler yaşarlar. Bazen çok bencil, bazense aşırı fedakâr; bazen çok yakın bazen çok uzak 
olabilirler. Bir yandan otoriteye karşı hararetle direnirken, diğer yandan bağlandıkları bir kişiye sonuna 
kadar uyum gösterip, boyun eğerler. Bazen iyimser, enerjik, istekli ve yorulmaz olmalarına karşın; 
bazen birdenbire içe kapanır, kötümser, umutsuz ve uyumsuz olabilirler. 
 



Bu süreç ergenler için de zordur! 
Ergenler genellikle baş etmesi zor ve karmaşık tutum ve davranışlarıyla, değişkenlikleriyle, ele avuca 
sığmazlıklarıyla bilinir ve anılırlar! Ancak çoğu zaman, yaşadığı bu dalgalanmaların ve problemlerin 
ergeni ne kadar yıprattığı fark edilmez! Bu süreç onlar için de aslında oldukça zordur. Yaşadıkları yoğun 
değişimlere adapte olmak her zaman çok da kolay değildir. Fark etmemiz gereken en önemli şey şudur 
ki, bu dalgalanmalar çoğu zaman onların da kontrolünde değildir! Yoğun hormonal değişimler, duygu 
durumlarına ve davranışlarına da yansır. Bu süreçte ergenin yaşadığı içsel çatışmalar, dalgalanmalar ve 
hissettiği kaygılar fark edilmeli ve konuşulmalı; duyguları anlaşılmalı ve bu hissettirilmelidir. 
Yaşayacakları değişimler konusunda önceden bilgi vermek ve onları yaşayacakları sürece hazırlamak, 
hem size hem de onlara yardımcı olacaktır. 
 
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Hans Steiner, Ergen Terapisi adlı kitabında on beş yaşında bir gencin 
tedavisinin ilk ayında babasının “ne istiyorsun?’’ şeklindeki sorusuna yer vermiştir. Genç, babasına 
verdiği yanıtta kendisini şöyle ifade etmiştir: 
 
“Sabah, ölmek istiyorum çünkü günle yüzleşemiyorum. Öğlen de sonsuza kadar yaşamak istiyorum 
çünkü Sarah bana gülümsüyor. Öğleden sonra, kırmızı spor bir araba istiyorum, çünkü yandaki 
moronun bir tane var. Ve akşamleyin ev dışında herhangi bir yerde olmak istiyorum, çünkü annemle bir 
hiç yüzünden kavga ediyorsun. Gerçekten ‘ne istiyorsun?’ diye sorarken ciddi misin?”  
 
Gencin bu ifadesinden de anlaşıldığı gibi, ergenin gün içinde duygusal durumunda hızlı inişler-çıkışlar 
olduğu görülebilmektedir.  
 
Ergenlik dönemindeki gelişimsel görevler: 

1. Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedeni olumlu kullanma.  
2. Cinsel rolünü kabul etme ve bu role uygun davranışlar geliştirme. 
3. Her cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurma. 
4. Anne-babadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirme, kendisi ile ilgili 

önemli kararlar verebilme-özerk ve bağımsız bir birey olma. 
5. Meslek seçimi için gerekli ön hazırlıkları yapma ve kendisine en uygun olan mesleği seçebilme. 
6. Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanma. 

 
Ergenlerde görülen karakteristik sorunlar temel olarak üç noktada birleşir: 

 Ergenin sağlığını ve yaşamını tehlikeye atacak şekilde risk alma,  
 Kimlik problemleri,  
 İntihar eğilimi.  

 
Risk alma:  
Ergenler, yeni keşfettikleri becerilerinin, yeteneklerinin ve sosyal ortamlarının sınırlarını araştırırlar. 
Deneyim yaşama ve risk alma davranışları bu yaş grubuna özgü ve daha sonraki gelişim için gerekli 
olabilir. Ergenin yeni rolleri ve davranışları deneyimleme başarısızlığı ve bütün risklerden kaçınmak aşırı 
kısıtlamayı işaret edebilir; bu da yaşa uygun otonomi geliştirmeyi ve kimlik problemleri ile baş etmeyi 
engelleyebilir. Ergenin yetişkinler tarafından uygun kurallar konmasına ve uygun sınırların 
belirlenmesine ihtiyacı vardır.  
 
Risk alma davranışları: 

 Alkol ve madde kullanımı 
 Kendine zarar veren davranışlarda bulunma (kendini kesme ) 
 Okul fobisi-okuldan kaçma 
 Evden kaçma 

 
 
Kimlik krizleri: 
Ergenlik dönemi, kişinin sahip olduğu ve gelecekte sahip olmayı umduğu bütün güçleri ve zayıflıkları 
değerlendirme zamanıdır. Bu süreç, kişinin kim olduğu ve gelecekte nasıl olmayı umduğunun mantıklı 
ve kesin bir imajını sunar. Ergen, geri adım atabilmeli, kendini ve durumunu, dürüstlük ve doğrulukla 
değerlendirebilmelidir ve bu doğrultuda özetleyebilmelidir. Ergenlik döneminin bilişsel gelişmeleri, 
ergenlerin büyük bir bölümünün bunu yerine getirmesine izin verir. Bu yüzden kendini irdeleme ve 
kimlik sorunları ilk olarak ergenlik döneminde ortaya çıkar.  
 
 
 
 



İntihar eğilimi:  
Ülkemizde yapılan araştırmalara, intihar girişimlerinin büyük bölümünü (tüm intihar girişimlerinin 
yarısına yakın) ergenlerin oluşturduğu görülmektedir. Ergenlik döneminin temel dönüm noktalarından 
birisi ayrılma ve bireyselleşmeyi başarmaktır. Bazı araştırmacılar bu nedenle ergenliği başlı başına 
intihara eğilimi artıran dönem olduğunu belirtmişlerdir.  
 
İntihar girişimlerinin temel nedenleri: 

 Umutsuzluk, düşük benlik saygısı,  
 Depresyon, 
 Madde kullanımı-bağımlılığı, 
 Yaşamdaki stres faktörlerinin fazlalığı, 
 Cinsiyet, 
 Zorlayıcı yaşantılar, 
 Aile işlevselliğindeki bozulmalar, 
 Ruhsal bozukluklar. 

 
Ergenlik dönemi, erişkin ruh sağlığının temel hatlarının netleştiği bir dönemdir.  
Winnicott, ergen anne-babalarına tek geçerli önerinin “yaşamda kalmaya çabalamaları” olduğunu 
söyler. Ergenler biz yetişkinlerden yaşamda kalmamızı ve dümeni asla bırakmamamızı istiyorlar.  
 
Ergen mümkün olmayanı mümkün, beklenilmeyeni beklenen yapar. Ergenlik döneminde riskler, 
tehlikeler ne kadar fazla olsa da umutlar ve güzel sürprizler de görülür. 
 
Ergenlik dönemi hem ergen için hem de ergenin ailesi için zor bir dönemdir. Aile ergeni anlamakta 
güçlük çekerken, ergen anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını düşünür. Ancak her ne olursa 
olsun ergen, ebeveyninin onun yanında olduğunu, özel olduğunu hissetmek ister. Gençlerimizin 
yarınlara mutlu, sağlıklı yetişkinler olarak büyümesi dileğimizle... 
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