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 Ergeni Anlamak ve Ergenle Yaşamak… 
 

Günümüz toplumlarında sosyal ölçütler çok hızlı değişim süreçlerinden geçerken 

gençler de bu süreçte değişen toplum değerleri içinde yaşamaktadır. Bu nedenle 

gençlerimiz hangi ilkelere güvenebileceğinden, ne tür eylemlerin kötü, hangi 

uygulamaların kabul edilebilir olduğundan yeterince emin olamamaktadır. Çünkü kendine 

örnek alacağı büyükler de en az gençler kadar kararsızlık içindedir. “Kültürel değer ve 

miraslarını” ardından gelen kuşağa aktarmak her toplumun sorumluluğu altındadır. Ancak 

günümüz yetişkinlerinin bu konuda yetersiz kaldıklarını düşünmek yanlış olmaz. 

 

Aslında hiçbir kuşak, kendinden sonra gelen kuşakların gelişiminden pek hoşnut 

kalmamış, onlarla ilgili olumlu duygu ve düşüncelere sahip olmamıştır. Hemen hemen 

evrensel olan bu bakış açısının nedeni, bir ölçüde yetişkinlerin “ergenliğin doğasını”  

kavramakta yetersiz kalmaları ve bir ölçüde kendi gençlik dönemlerini unutmalarıdır. Bir 

başka neden ise bugünün gençliğini, hâlâ eski ölçütlere göre değerlendirmeye çalışma 

yanlışıdır.  

 

Bültenimizde, ergenlik döneminin belirgin özelliklerini ve ergenlik dönemindeki 

çocuğunuzla doğru iletişim kurabilmenin yollarını bulacaksınız. 

 

Yararlı olması dileğiyle… 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

 

 Ergenlik: Bireyin gelişim döneminin en önemli süreci 
Günümüz gençleri apolitik, ülke konularına daha az duyarlı, ancak daha yoğun 

gelecek kaygısı yaşayan bireylerdir. Gençlerin tutum değerlerine ilişkin belirlenen diğer 

öğeler arasında, yaşadıkları ülkeden hoşnutsuz olup yurtdışında yaşamak isteği ile 

özgecilik / alturizm (kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olma) yerine bireysel 

beklenti ve mutluluğu koyma, bireysel kurtuluşu çözüm olarak görmeleri yer alır. 

  

Gençler bir yandan bu ve buna benzer konularla yaşama uyum sağlamaya 

çalışırken, diğer yandan da insanlığın gelişim dönemlerinin en önemli süreçlerinden biri 

olan ergenlik döneminin getirdikleriyle başetmeye ve uyum sağlamaya uğraşırlar. 

 

Bu dönemde çocukluğun yavaş ve düzenli gelişiminden, ergenliğin hızlı ve 

düzensiz gelişimine geçilir. “Fırtına ve stres” kavramıyla karakterize edilen ergenlik, 

kaçınılmaz duygusal çatışma ve çelişkiler dönemi olarak değerlendirilmektedir. Bu 

dönemde birbirine zıt gibi görünen duygular birarada yaşanır. Aynı anda hem mutluluk 

hem de hüzün dönemi olan ergenlik, benzer şekilde grup halinde yaşama ve yalnızlığı, 

öncelikle başkalarının gereksinimlerini düşünme ve bencilliği içinde taşır. Bir yandan hızlı 

fiziksel, cinsel ve düşünsel değişimlerin yanı sıra, toplumun ergene yüklediği yeni istekler 

ergenliğin özünü oluşturur. Toplumun ergenden istekleri yaşanan topluma göre değişim 

göstermekle birlikte, temel beklenti, olgunlaşması ve bağımsız yaşayabilmesidir. 



 Ergenlik bir yas sürecidir.  
Sosyal olarak kabul görme, aileden ve diğer insanlardan sevgi ve saygı bekleme, 

kendine saygı duyma, başarı isteği, bedenen güzel ve güçlü olma arzusu ve bağımsızlık; 

ergenlik dönemindeki beklentilerin önemli bir kısmını oluşturur. Ergen aynı zamanda, tüm 

bunları yapamamanın getirdiği bir korku duyar. Bağımsızlık ve aileden kopuş ergen 

tarafından arzulanmasına rağmen bu durum aynı zamanda sorumluluk da demektir. Bu 

korku ile baş edebilmek çaba gerektirir. Ergen kendini korumak için bu korkular yokmuş 

gibi davranmaya, çıkan sorunlardan başkalarını sorumlu tutmaya, içine kapanmaya, 

kendiyle uğraşmaya başlar. Ergenin belli bir şekilde başetmeye çalıştığı büyüme 

korkusu, bunu anlayamayan ve başetme yolları konusunda fikri olmayan 

ailelerin de korku duymasına ve ergenle çatışmasına neden olur. 

 

Ergenliğin psikiyatristlerce “Merhaba hüzün” diye tanımlanması, ergenliğin bir 

çırpıda ve anlamlı bir şekilde açıklanmasına, anlaşılmasına yardımcı olur. Psikanalistlere 

göre ergenlik hüzün demektir. Yaşanan; giden ve bir daha geri gelmeyecek olanın 

hüznüdür. Giden çocukluktur, giden cinsiyetsiz bir bedene sahip olmanın düşlemidir, anne 

ve babayla kurulmuş olan o yoğun bağdır. Ergenlik bir yas sürecidir ve mutlu ergen 

yoktur: “Hüzün, yas, mutluluk içiçedir.” 

 

Ergenlik; “değişim” demektir, “büyümek” demektir, ”başkalaşım ve 

dönüşüm” demektir. Büyümek sadece ergenliğe özgü değildir, çocuklar da büyürler ama 

değişmezler. Ergenler ise hem büyürler hem de değişirler. Ergenlik bazılarına göre 

“ikinci doğum”dur. Doğum, anne karnındaki halinden yeni doğan haline geçişin olduğu 

bir dönüşümdür. Ergenlik de aynı şekilde çocukluktan erişkinliğe geçişin olduğu bir 

dönemdir. Ergenler, tıpkı yaşamın ilk döneminde yaşama alışmaya çalışan yeni doğan 

bebekler gibi kırılgan ve dayanıksızdır. Bu, kabuk değiştiren yengeçlerin durumuna 

benzer. Yengeçler kabuk değiştirdikleri dönemde zayıf ve savunmasızdırlar. Eğer bu 

dönemde yaralanırlarsa, bu yaranın izlerini ömür boyu taşırlar. Doğal olan bu süreci 

anlayarak ve önemseyerek geçirmenin, ergenin kimlik oluşumunda önemli etkisi olur. 

  

 Ergenle iletişim kurmak sabır ister. 

“Ergenlere nasıl yaklaşalım, nasıl davranalım?” Cevaplanması gereken bu 

soruların cevabı “iletişim” ile başlar. “Aile ile iletişim”, ergenlik dönemindeki her genç 

için her zamankinden daha önemlidir. Anne ve babası tarafından eleştirilmeden, 

yargılanmadan, sorgulanmadan dinlenen genç, karşılaştığı güçlükleri aşmada 

zorlanmayacaktır. Ayrıca sorunlarını ailesi ile paylaşmaktan kaçınmayacaktır. Ergenle 

iletişim kurmak sabır ister. Sorunlarla ve yakınmalarla işe başlamak çözümü güçleştirir. 

Onun ilgi alanları, bireysel ve toplumsal etkinlikleri, kaygıları, kısaca günlük yaşamının 

ayrıntıları ile yola çıkmak daha verimli olur. 

 

Ergen, başkalarının yanında uyarılmaktan, nasihat almaktan hoşlanmaz. Bu tür 

yaklaşımları ve davranışları kendi varlığına bir tehdit olarak algılar, yetişkine düşmanlık 

duyguları beslemesine neden olur. 

 

Ergen, yeni ve değişik ilişkiye her zaman açıktır. Eğer çocuğunuzla ilişkinizi 

yetersiz buluyorsanız, şimdiye kadar sürdürdüğünüz ilişki biçiminizi gözden geçiriniz. 

Hepimiz anlaşılmak ve önemsenmek için yaşarız. Elbette anlaşılmak ve önemsenmek 

ergen için de çok önemlidir. Ailesi ile kurduğu iletişimlerde ve ilişkilerde bu iki önemli 

ihtiyacın karşılanmasını bekler. Bunları bulamadığında da iletişimi ve ilişkiyi daha fazla 

sürdürmenin anlamı olmadığını düşünür ve içine kapanır ya da bu ihtiyacı ailenin dışında 

aramaya başlar. Bu durum kontrolümüzün dışında gelişir ve istenmeyen sonuçlar 

doğurabilir. 

 

 Ergenlerin gizli bahçeleri vardır.  

Ergen için “sır” önemlidir. Ergenlerin her geçen gün gittikçe büyüyen gizli 

bahçeleri vardır. Zaman zaman bu gizli bahçelere yetişkinler de davet edilir. Bu davetin 

temel amacı yetişkine güvenilip güvenilmeyeceğinin test edilmesidir. Eğer çocuğunuz 

sizinle küçücük bir sırrını paylaşıyorsa siz de bu sırrı kimseyle paylaşmayın. 

 



Bazı aileler ve ergenler, sorunlarla başa çıkmada ve çözmede daha başarılıdır. Bir 

ergenin gelişim dönemlerinde gereksinim duyduğu aile olabilmek için, bazı kuralları temel 

almak gerekir. Önemli olan konuyu seçmek; sınır koyabilmektir. Sınırlamalar kabul 

edilebilir ve geçerli olmalıdır. Önemsiz konularda tartışmaktan kaçınmak, aşırı derecede 

tartışmacı ve baskıcı olmamak gerekir. Düşünceleri değiştirmekten korkmamak önemlidir. 

Anne ve babanın olanaklar ölçüsünde benzer davranışlar göstermesi gerekir. Elbette farklı 

düşündükleri anlar olabilir, bunu kendi aralarında görüşmelidirler. Diğer eşe karşı, 

ergenle işbirliği yapmak ilişkilerde sorun yaratabilir. 

 

 Aileler genellikle kural koymak ister. Bunun temel nedeni, herkesin dilediği gibi 

davranması durumunda aile ilişkilerinde sorun çıkması olasılığıdır. Bu nedenle ailelerin, 

her bireyin uyması ve kabul etmesi beklenen ve işlerin düzenli gitmesini sağlayan 

kuralları vardır. Oysa ergenler dönemsel özellikleri gereği kurallara uymakta zorlanırlar. 

Bu kuralları ergene çok iyi anlatmak gerekir. Kuralların, ergenin kendini güvende 

hissetmesi için varolduğu, ebeveynlerin ergen için endişelendikleri, sorumlu hissettikleri 

konularda, evde düzeni ve iletişimi sağlıklı kılmak için kuralların olduğu ergenle 

paylaşılmalıdır. Ailenin aşırı kural koyucu olması kaygılı olduğunu gösterir. Böyle ortamda 

yetişen ergenler, kendine güvenen ve doğru karar verebilen yetişkinler olamazlar. 

Kurallar koyulurken ergenlerle anlaşma yapmak çok yararlıdır. Ergenlerin en çok 

yakındığı konuların başında, erişkinlerin kendi fikirlerini dinlememesi ve önemsememesi 

gelir. Dinlenilmediğini düşünen ergen, kendini dinletebilmek için uygun olmayan 

yöntemler dener. Bu nedenle kural koyarken, ergenle karar verme sürecini tartışmak işe 

yarayacaktır. Kurallar ergenin dönemine ve kişisel özelliklerine göre olmalı, çok katı ya da 

esnek olmamalı, yaşına göre kurallar yeniden gözden geçirilmelidir.  

 

 Ergenlik döneminde, anne-babaların en sık yakındıkları konulardan biri de 

çocuklarıyla konuşamamaktır. Çünkü ergen iletişim kurmaya yanaşmaz. Konuşmayı 

başardığınızda ise bu konuşmanın sonu tartışma ile sonuçlanır. Bu tartışmaların nedeni iki 

tarafın da birbirini dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmemeleridir. Karşılıklı olarak 

yapılan yanlış değerlendirmeler, konuşmaları tartışmaya dönüştürür. 

  

 Ergen, onun yanında olduğunuzu bilmek ister.  

 Oysa ergenlik öncesi dönemde ara sıra sorunlar çıksa da, çocuk sizin istediğiniz ve 

yönlendirdiğiniz davranışları yapar, konuşmalar sizin istediğiniz yönde ilerler. Ergenlik 

döneminde ise sizin isteklerinizi değil kendi isteklerini önemseyen bir birey ile karşı 

karşıya kalırsınız. Buna rağmen ergen, gereksinim duyduğunda sizin, onun yanında 

olduğunuzu bilmek ister. Beklentileri ve bakış açıları farklılaşan ergen ve aile, karşı tarafın 

onu anlamadığından şikayetçi olur. Ergenler, aileler tarafından yanlış anlaşılmış; aileler 

ise kendilerini dışlanmış, ikinci plana itilmiş hisseder. Aslında ikisi de bu dönem için 

doğrudur. 

 

 Aileler; kabalıktan, düşüncesizlikten, isyankarlıktan yakınır. Ergenler ise ailesinin 

kendine çocuk gibi davranmasından, adaletsiz olmasından, devamlı müdahale etmesinden 

ve mahremiyetine saygısızlığından şikayetçidir. Ailenin “isyankarlık”, kimi düşünürlerin 

“normal delilik” diye tarif ettikleri bu durum aslında doğal gelişimin göstergesidir. 

Ergenin farklı ve ayrı kimlik geliştirebilme ihtiyacının sonucudur. Ergeni bile zaman zaman 

rahatsız eden bu tutumlara farklı açıdan baktığımızda, bu davranışları göstermemesi farklı 

bir birey olma çabasına girmemiş olduğunu gösterir ki bu, gelişiminde sorun olduğunun 

belirtisidir. 

  

 İsyankar tavırla baş etmenin birinci kuralı; ailenin, ergenin karşı çıkma nedeninin 

kendilerini reddetmek olmadığını kabul etmesidir. Ergenin tavırlarına olabildiğince 

toleranslı davranmak, fazla yüzleştirme yapmamak ve nasıl davranmak gerektiğine sakin 

bir şekilde karar vermek aile için rahatlatıcı olur. 

 

 Ergen, duygularını ifade etmekte zorlanır.  

 Erişkin yargılarından biri, “Ergenler kabadır.” kanısıdır. Aslında bu yargının 

gerçekçi olduğu söylenebilir. Ancak burada önemli olan ergenin kabalığının altında yatan 

nedenleri anlamaktır. Erişkinlerin kabalık olarak değerlendirdiği konuşma ve davranışların 



birçoğu ergenler için normal şakalardır. Ergenliğin başlangıcında sık görülen bu saldırgan 

davranışlar ve konuşmaların nedeni düşüncesizliktir. Ayrıca utangaç ve sosyal açıdan 

beceriksiz olmaları bu davranışlara neden olur. Gergin ve mutsuz olan ergen kısa ve ters 

yanıtlar verir. Bu erişkinler tarafından kabalık olarak değerlendirilir. Oysa onlar 

duygularını ifade edemedikleri ya da anlatmak istemedikleri için ters yanıtlar verir. En çok 

kabalaştıkları an, engellendiklerini düşündükleri andır. Haksızlığa uğradığını, istediğini 

anlatamadığını ya da dinlenilmediğini düşünen ergen kabalaşır. Ebeveynleri en çok 

kızdıran ise ergenlerin öfkeli olmalarıdır. Sıklaşan ve sürekli davranış haline gelen bu öfke 

patlamalarıyla başa çıkmak için; sakin olmaya, bağırmamaya ve bu durumun sizde 

yarattığı rahatsızlığı anlatmaya çalışmalısınız. Çünkü genellikle ergen sizi ne kadar 

rahatsız ettiğini, öfkesi nedeniyle o sırada değerlendirememektedir.  

 

 Ergenlerin, isteklerinin olması için beklemeye ya da birşey elde etmek için eziyet 

çekmeye tahammülleri yoktur. Bu nedenle ergenin, isteğini dile getiren ve aileyi zorlayıcı 

konuşmaları, ısrara ve tartışmaya dönüşebilir. Zor bir dönemdir ve çözmek kolay değildir. 

Sadece döneme özgü nedenleri düşünmek gerekir. 

 

 Çözüme odaklı bir iletişim tercih edilmelidir.  

Ergenin odasına ve özel yaşamına müdahale olarak algıladığı davranışlar da büyük 

tartışma yaratır. Odasına girilmesi, karıştırılması, eşyalarının yerlerinin değiştirilmesi, ona 

ait şeylerin okunması ergeni kızdırır. Özellikle anneler, odanın dağınıklığından, eşyaların 

düzensizliğinden yakınır ve ergenin bütün itirazlarına rağmen, o yokken kendine göre 

değişiklik yaparlar. Ergenin kapısı kilitlendiğinde, aileye göre kötü bir şey yaptığı endişesi 

ve kontrol etme isteği başgösterir. Anne-babalar çocuklarının her şeyi kendilerine 

anlatmasını, paylaşmasını isterler. Bununla yetinmeyen aileler, gizlice yazıları, mesajları 

hatta günlükleri okumaya çalışırlar. Bunları yaparken çoğu kez gizli yaptıklarını, 

çocukların bunu anlamayacağını düşünür ve bunu onların iyiliği için yaptıklarına 

kendilerini inandırırlar. Ergenin yalnız kalma isteğine, kendi başına olma isteğine saygı 

duymak gerekir. Onunla tamamen kopmak ne kadar yanlışsa, devamlı sizinle olmasını, 

hep yanınızda oturmasını istemek de o kadar yanlıştır ve tartışma nedenidir. 

 

 Bültenimizde, ergenin duygusal ve sosyal gelişim içinde olduğunu belirttik. Artık 

ergene daha fazla sorumluluk verme zamanı gelmiştir. Sorumluluk ve bazı konularda 

ergene izin vermek yaştan çok olgunlukla ilişkilidir. Genel olarak çocuklara ve ergenlere 

sorumluluk vermekte çekinmenin temel nedeni, onların başaramayacağı endişesidir. BU 

durum, bütün ebeveynlerin yaşadığı bir kargaşadır. Bu kararı verebilmek ebeveynler için 

kolay değildir. Çoğu ebeveyn net kurallar koymak ister ama bu olanaklı değildir. 

Ebeveynlerin izinler konusunda hassas ve esnek olması gereken zamanlar olabilir. 

Koyulan kurallar dışında, ebeveyn çevreye, koşullara ve ergenin karşılıklı anlaşılan 

konularda sorumluluğunu yerine getirip getirmediğine göre izinleri ayarlamalıdır.  

 

 Sonuç olarak, ergenlik çağındaki gençle inatlaşmak yerine, çözüme odaklı bir 

iletişim tercih edilmeli ve bir daha geri gelmeyecek bu olağanüstü dönemin en iyi şekilde 

geçirilmesi hedeflenmelidir.  
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