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İnsan yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim 
içindedir. Gençlik (ergenlik) dönemi, belki de 
bu gelişim sürecinin en önemli evresini oluşturur. 
Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, 
bireyde gözlenebilen sürekli ve hızlı bir gelişimi 
kapsamaktadır. Fırtınalı bir gerginlik dönemi olarak da 
açıklanabilen ergenlik, hangi toplumda olursa olsun, her 
bireyin yaşadığı bir evredir. Bu yönüyle ergenliğin 
evrensel bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Ergenlik evresi 
içindeki dönemlere bakıldığında, uzmanların büyük çoğunluğu, 12-15 yaş dolaylarını olumsuz bir 
dönem olarak nitelendirmektedirler. Karşıtlık, dengesizlik olgularıyla nitelendirilen bu dönemden 
sonra gelen 16-21 yaşları arasındaki dönem ise olumluluk dönemi olarak kabul edilmektedir. 
Ergenlik döneminde otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma, gencin 
tutumlarındandır. Gelişme döneminde çocuk, anne-baba tarafından kimi zaman çocuk, kimi 
zaman yetişkin gibi algılandığından ne zaman ne şekilde davranacağını bilemez. Gelişmekte olan 
bedenine, cinsel ve duygusal gelişimlerine ayak uyduramaz; kimlik karmaşasına düşebilir. 
Ebeveynlerin bu dönemde, baskılı ve disiplinli davranmaktan çok, gence karşı sevgi gösteren, 
güven veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini 
kolaylaştıracaktır. Genç bu dönemde, yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda 
anne ile babanın ve yetişkinlerin güvenini kazanmaya, kendine güvenilen bir insan olmaya 
ihtiyaç duyar. Kendisine güven duyulmaması kaygı yaşamasına neden olur. Ergenlik döneminin 
temel özelliklerinden biri olan güvensizlik, ergenin atılgan, gösterişçi ya da çekingen bir birey 
olmasına sebep olabilir. Bu evrede ergen, başkalarının kendisi hakkında verecekleri hükümler 
konusunda aşırı derecede duyarlıdır. Ergen bu dönemde kişilik arayışları içindedir, arkadaş 
gurupları değişebilir. Ergen kendisi ile çok ilgilidir. Ayna karşısında dakikalarca vakit harcayabilir. 
Kararsızdır, elbise seçimine ve giyimine önem verir. Kendilerinin özgür bırakılmalarını ister. 
Ebeveyne isyankâr tutum içine girebilir. Bu dönemde okul başarılarında düşme olabilir. Ergene 
karşı yetişkinin baskı ve yasaklara dayanan disiplin anlayışı, olumlu ve yapıcı olması gereken bu 
evreyi, çatışmalarla dolu, olumsuz bir döneme dönüştürebilir. Anne ve babalar, öncelikle bu 
evrenin, gelişim gereği, geçici bir bunalım dönemi olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Bunun 
yanında anne-babalar objektif, dengeli, sabırlı ve kuvvetli olmaya özen göstermelidirler. Ergeni 
başkalarının önünde eleştirmemeye ve yargılamamaya, davranışlarını başkalarıyla 
kıyaslamamaya özellikle dikkat etmelidirler. Bu bağlamda ebeveynler çocuklarıyla aralarında 
olabilecek iletişim engellerini de ortadan kaldırmış olacaktır.
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Anne-Babalara Öneriler:

Ergenlik döneminde çocuğunuz, koşulsuz sevilmeye devam 
ettiğini bilmelidir. Ve aile içindeki iletişim açık ve net 
olmalıdır. Olumlu olan davranışları pekiştirmek ve 
desteklemek önemliyken olumsuz davranışı eleştirmeden 
ve yargılamadan yaratabileceği sonuçları konuşmak bir o 
kadar önemlidir. Olaya ve duruma göre bazı olumsuz 
davranışları da görmezden gelmek gerekebilir. Çocuklarımız 
bizim onlara verdiklerimizin ve öğrettiklerimizin 
yansımasıdır. Bize ayna tutarlar. Aynadaki görüntüden 
hoşlanmıyorsak önce kendimizin değişmesi gereken kısımlar vardır. Çocuklarımızla sağlıklı 
ilişkiler kurmuş ve doğru davranış modelleri oluşturabilmişsek çocuğumuzdan yansıyan da 
uyumlu, dengeli bir birey görüntüsü olacaktır. Onu sürekli eleştirmiş, yaptığı hiçbir şeyi 
beğenmemiş ve ona güven duymamışsak sürekli isyan eden ve her söylediğimize karşı çıkan bir 
çocuk göreceğiz. Öyleyse yaptıklarımıza ve konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz. Önce biz tutarlı 
ebeveynler olmayı öğrenmeli, sonra çocuğumuzdan doğru davranışlar beklemeliyiz. 
Söylemlerimizde “ben dili”ni kullanmaya gayret edersek sağlıklı bir iletişim kurmuş ve “sen 
dili”nin yaratmış olduğu yargılayıcı ve eleştirel tavrı ortadan kaldırarak daha iş birlikçi ve duyguyu 
anlayan bir iletişim yolu seçmiş oluruz. 
Öfke patlamaları, bu dönemde sık karşılaşılan bir davranış olacaktır, bu nedenle ebeveynler 
olarak bu durumlarda soğukkanlı ve sakin olmaya özen göstermemiz gerekecektir. Anne baba 
olmak katı, yargılayıcı, otorite ve disiplin uygulayıcı, kısıtlayıcı, denetleyici, yasak koyucu, 
engelleyici, baskıcı, eleştirici, her şeye karışan, dinlemeyen çok konuşan sürekli öğüt veren, tehdit 
ve baskıyla istediklerini yaptıran insanlar olmak demek değildir. Ancak maalesef çocuklarımızın 
gözünden bakıldığında aynen böyleyiz.
Ergenlik bir dönemdir ve ilgili, saygılı, sevgi dolu bir tutumla sağlıklı atlatılması mümkündür. 
Burada değişmesi gerekenler bizleriz. Çocuklarımız değil. Onlar sadece gelişimlerinin doğal 
süreçlerini yaşamaktalar.
Ergenlik dönemindeki genci daha iyi anlamak için aşağıdaki kitapları okumanızı tavsiye ederiz.
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