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Bir insanı dünyaya getirmek, ebeveyn olarak onu hayata hazırlamak

muazzam bir sorumluluktur. Her anne-babanın hiç şüphesiz ki bu

sorumluluğu ve aynı zamanda isteği aynıdır aslında;  çocuklarını sağlıklı,

mutlu ve başarılı bir birey olarak hayata hazırlamak. Ama bunun nasıl

olacağının da tek bir reçetesi yoktur, yani mutlaka şunu yapın, bunu

yapmayın diyemeyiz değil mi? Çünkü bir çocuk için geçerli olan bir yöntem

başka bir çocuk için işe yaramayabilir, ya da bir dönem işe yarayan bir

yöntem, başka bir dönemde faydalı olmaz. Bu yüzdendir ki; ebeveyn olma

bir süreç meselesidir, bir yolculuktur, çocukla birlikte büyümektir ve bu

süreçte yeterince iyi anne-baba olmaya çalışmak, bir yandan çok tüketen bir

yandan da en fazla doyum veren görevlerden birisidir diyebiliriz. 

Şimdi, ebeveyn olma yolculuğunda, belki de en merak edilen dönemlerden

biri olan ve pek çok değişimin yaşandığı ergenlik dönemini ele alalım

istiyoruz. Hem çocuklar için, hem de anne- babalar için ergenlik dönemi

kendi içinde bir takım zorlukları getirse de aslında fırsatlar dönemidir ve

fırtınalı geçmek zorunda değildir. Ancak, bunun için “”ergenliğin ne olduğunu

bilmek ve ergeni iyi anlamak önemlidir”.
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Ancak bu dönem çocuklar arasında geniş bir
aralıkta değişiklik gösterebilir.
Kimi çocuk 10 yaşında ergenlik belirtisi
gösterirken kimi çocuk 14-15 yaşında
ergenlik belirtisi gösterebilir.
 Ergenlik dönemi, hem beyin gelişimi hem
fiziksel gelişim hem de duygusal gelişim
açısından oldukça önemli bir dönemdir. 
Bir değişim dönemidir aslında. Değişimin nasıl
ve ne şekilde yaşanacağı, yetişkinlik
döneminin belirleyicisi olur çoğu zaman. 
Bu önemli değişim sürecinde, sadece ergenler
değil ilişkileri de değişir.
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Çocukluğun
kapısından çıkıp
yet�şk�nl�ğe adım
atılan ergenl�k
dönem� kabaca  
 12 �le 24 yaş
arasını kapsar.

P E K İ  N E D İ R  E R G E N L İ K ?



Fiziksel olarak doğum sonrası
dönemden sonra en hızlı büyüme bu
dönemde görülür.

Hem boy, hem kilo hem de
kas yapısında değişim,

Hormonal değişimler, 

Uyku düzensizlikleri,    

Kemik ve kas
koordinasyonunun tam olarak
sağlanamaması nedeniyle sakarlık
görülebilir.
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F�z�ksel
Değ�ş�mler;

E R G E N L İ K  D Ö N E M İ N D E
Y A Ş A N A N  D E Ğ İ Ş İ M L E R



Gençler, bu dönemde somut ve an odaklı
düşünceden soyut ve uzun vadeli düşünme
pratiğine geçer. Bu nedenle, felsefe,
politika veya toplumsal sorunlar bu
dönemde gençlerin gündemine girer. 
    
Sosyal düşünce biçimi gelişir,
düşünceyi sorgulama ve yönlendirmede
artış görülür.

Davranışlarının ve hayatı
düzenlemesinin kendisi için önemini bilir.
Tercihlerinin sonuçlarını tahmin
edebilir ve tasarlayabilir.
   
Hayatını belli idealler uğruna yeniden
düzenler, bu ideallerle beraber kendine
büyük hedefler koyar ve büyük hayaller
kurarlar.

Eleştiriye açık değillerdir ve eleştiriye
katlanamazlar.
   
Kendi doğrularını bulmaya çalışır ve
bu konuda etrafındakilerle ters düşmeye
razı olurlar.
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Z�h�nsel
Değ�ş�mler;

E R G E N L İ K  D Ö N E M İ N D E
Y A Ş A N A N  D E Ğ İ Ş İ M L E R



Benlik Algısında değişim yaşanır. Her
genç bu dönemde kendisine “ben kimim”
sorusunu sorarak aileden bağımsız bir
şekilde kendi sesini bulmaya çalışır.

Kimlik değişimi için keşif
aşamasındadır.

Kendini sorgulaması artar; “Ben kimim?
Nasıl bir yetişkin olacağım? Toplum içindeki
yerim nedir? Hangi mesleği
seçmeliyim?” gibi soruları düşünmeye
başlar
   
Sosyal-kültürel çevresi ve akran
çevresi onun için daha etkilidir.
      
Bazı yaşantıların sadece kendilerine
ait olduğunu düşünürler.
   
Dünyaya kendileri
açısından bakar ve tepki verirler.

Fark edilmek, özel olmak,
saygı duyulmak, takdir edilmek isterler.
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Duygusal ve
Sosyal
Değ�ş�mler;

E R G E N L İ K  D Ö N E M İ N D E
Y A Ş A N A N  D E Ğ İ Ş İ M L E R



ERGEN BEYNİNDE 
OLAN DEĞİŞİMLER

Bu dönemde yaşanan zorlukların çoğunu bu değişimde bulabiliriz. 
Ergen beyni bir çocuk veya
yetişkininkinden farklı çalışmak için evrim geçirmek zorunda kalan bir
beyin olarak görülmektedir.

Ergenlik döneminde risk alma, heyecan arama ve ebeveynlerden
akranlara doğru yönelme bilişsel veya
duygusal problemler olarak görülmemelidir. Tüm bunlar, aslında beyin
gelişiminin doğal sonuçları olarak görülmelidir ki bu da ergenlerin
karmaşık bir dünyaya uyum sağlayabilmesi için gereklidir.

İnsan beyni 12-24 yaş arasında
uzun ve oldukça kapsamlı ,
neredeyse 12
yıl  süren yeniden yapılandırma
geçirir .
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ERGEN BEYNİNDE 
OLAN DEĞİŞİMLER

Prefrontal korteks ise çok
daha geç gelişir ve dürtülerin kontrolü ve muhakeme yapabilmekten
sorumludur.
Prefrontal korteksin, yirmili yaşlara kadar bir şekilde değişmeye devam
ettiğini bilinmektedir. Beynin en ön kısmında yer alan ve gelişimi en geç
tamamlanan prefrontal korteks, organizasyon, karar verme ve planlama yapma,
duyguları düzenleme gibi pek çok beceriyi kapsayan yürütücü işlevler açısından
son derece önemlidir. Doğrudan, potansiyel bir tehlikeye doğru eyleme
geçmek yerine zihinde geçmişi, şimdiki zamanı ve sonrasını düşünerek uygun
karar vermeyi kolaylaştırır. Yani kısaca beynin “Dur, düşün, hareket et!”
bölgesidir. Prefrontal korteks aynı zamanda sosyal ilişkileri yönetebilmek,
dostu düşmandan ayırt edebilmek, grup içinde kendi koruma altına alabilmek ve
ergenliğin önemli bir motivasyonu olan öteki kişinin ilgisini üzerine çekmek
gibi becerilerden de sorumludur.

Limbik sistem, özel l ikle ergenlikte
turbo hızda çal ışan duygulardan
sorumludur.
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ERGEN BEYNİNDE 
OLAN DEĞİŞİMLER

Sadece, en iyi performanslarını göstermeye hazır değildirler. Bu nedenle, 20
yaşından önce bir ergenin dürtülerini kontrol edebilmesini veya tehlikeli –
güvenli ayrımını tam anlamıyla yapabilmesini beklememek gerekir.
Prefrontal korteksin tam anlamıyla etkin olamadığı ergenlik döneminde, limbik
sistem oldukça etkindir.

Limbik sistem, 10-12 yaşlarından itibaren oldukça yoğun bir şekilde etkinliğini
sürdürürken, prefrontal korteksin henüz etkinliğini gösterememesi ergenlik
döneminde sorunlar oluşturmaktadır. Örneğin, ailesiyle bir konuda anlaşmazlık
yaşayan 17 yaşındaki bir ergen, prefrontal korteksi henüz tam gelişmediği için
mantıklıca, düşünerek, planlayarak bir davranış sergilemek yerine fazlaca aktif
olan limbik sistemin etkisiyle duygu patlamaları üzerinden davranış
sergileyebilir.

Ergenlik döneminde, prefrontal
işlevler elbette ki  hiç çal ışmıyor
diyemeyiz.
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Ergenlik döneminin başlangıcı daha da erken yaşlara geriledikçe, 
17 yaşındaki bir ergenin uzunca yıllardır “ergen” olduğu düşünülerek
artık çok daha aklı başında, mantıklı kararlar alabilen biri olması
beklenmektedir. 
Ancak ergenliğe ne kadar erken girerse girsin, prefrontal korteksi
henüz gelişemeyecektir.
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ERGEN BEYNİNDE
OLAN DEĞİŞİMLER

E R G E N L İ K  D Ö N E M İ N D E
Y A Ş A N A N  D E Ğ İ Ş İ M L E R



A Y R I L M A -

B İ R E Y S E L L E Ş M E

Ergen için anne-baba yuvasının

sıcaklığı

kaybolmuştur, artık odalara

sığınma ve kapıları kilitleme

zamanıdır. Yüzlerine

kapanan kapılar anne babalar için

ilk aşamada kolay kabul edilebilir

değildir.

O güne dek sıcak ilişkiler içinde

oldukları çocukları onlardan yüz

çevirmektedir. Oysa ergen kendi

alanında ihtiyaç duyduğu otonomi

ile ruhsal ve bedensel

alanındaki sınırlara duyduğu

ihtiyacı da tanımlamaktadır. Bu

mahremiyet onun

için yaşamsaldır.

Ergen,

ne çocuk ne de

erişkin dünyasına

aittir; tam bir geçiş

aşamasındadır.
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Ergenl�k, ergen�n kend�s�n� anne
babasından
ayırdığı, otonomi kazandığı ikinci bir ‘ayrılma-

bireyleşme’ dönemi olarak

değerlendirilebilir. İnsan yavrusunun

anneden ayrılmaya başladığı ilk

ayrılma-bireyleşme dönemi olan altıncı ayda

girdiği birey olma sürecinde

çevreye olan ilgisinin artması gibi; ergen de

anne baba dışındaki dünyaya

yönelik bir merak ve ilgi içindedir. İlk ayrılma-

bireyleşme döneminde oyunları

keşfeden çocuk gibi, ergen de hayat

oyunlarını keşfe çıkar. O güne dek

seyrettiği erişkinler dünyasında gözlediklerini

denemeye girişir.

AYRILMA-
BİREYSELLEŞME

Yine ailelerin ergenlik krizi diye

başlıklandırdıkları sorunların iki-üç yaş

dönemi çocuklarının yaşadıkları çatışmanın

tamı tamına bir tekrarı olduğu da açıkça

saptanabilir. “Hayır, kreşe gitmek

istemiyorum“, “Hayır, yıkanmak istemiyorum”,

“Hayır, kahvaltı etmek

istemiyorum” dönemi çocuğun gelişmesi için

vazgeçilmezdir. “Kendi kendime

yapabilirim” çağıdır bu. Çocukların ana

babalarından bağımsız olarak başka

arzularla, başka beklentilerle var olduklarını

kanıtlamak istedikleri yaştır.

Üç yaşındaki çocuğun isteklerini kavrayıp,

onun bu istekleri gerçekleştirmek

için yeterince olgunlaşmadığını anlamasını

sağlamak ne kadar önemliyse,

ergenlik çağındaki çocuğun istek, ihtiyaç ve

olgunluk eksikliğine saygı

göstermek de o kadar önemlidir. Ergen ise

bebeklikteki ilk ayrılma-bireyleşme

dönemlerinde olduğu gibi kırılgandır,

desteğe ve onaya ihtiyaç duyar.

““Hayır, yıkanmak �stem�yorum”  dönem� çocuğun gel�şmes� �ç�n
vazgeç�lmezd�r. “Kend� kend�me yapab�l�r�m” çağıdır.”
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Ergenin sağlıklı bir şekilde ayrılabilmesi ve bireyselleşebilmesi için, onu kendi yaşamına hazırlanması adına yüreklendiren,

özgürleşmesine izin veren ve bağımsızlaşmasını teşvik eden bir çevre ve aile ilişkileri olmazsa olmazdır. Gençlerin

büyümek ve özerkleşmek adına attıkları hamleleri, henüz yabancısı olduğu yeni bir ülkeyi keşfetmek için deniz seferine

çıkan birinin hamleleri gibi görmek, bu süreçteki farklılıkların, çatışmaların, uyumsuzlukların gelişimsel olduğunu

hatırlamak önemlidir. Örneğin bu dönemde ailelerin kabul etmekte zorlandıkları ve narsistik anlamda yara almalarına

ve/veya çeşitli çatışmalara sebep olan ‘değersizleştirme’ mekanizması, ergenlerin başarılı bir şekilde ayrışabilmek ve sağlıklı

bir ruhsallığa ulaşabilmek için başvurdukları önemli bir araçtır. Bu dönemde genç, çocuklukta koruyucusu, kahramanı olan

ebeveynlerini değersizleştirir; çünkü anne babasını değersizleştirmezse onlardan ayrışması da mümkün olmayacaktır.

Anne babanın hayran olunan yönleri bir bir silikleşir ve onların yerine özdeşleşeceği yeni kişiler ve arkadaşları ön plana

geçer. 

Ergenin ruhsallığı için ihtiyaç duyduğu alanı ona sunmayan, ergenin yıkıcılıkları karşısında savunmasız kalan,

yıkılan, bireyselleşmenin cesaretlendirilmediği, ‘ait olma’ hissinin otonomiden daha çok değer gördüğü ailelerde

gençler hem bağımsızlaşma mücadelesi vermekte hem de bağımlı olduğu aileden kopmakta zorlanmaktadır.

Hâlbuki ergenlerin güçlenebilmesi, kimlik arayışlarına cevaplar bulabilmesi ve bu cevaplarını toplum içinde

cesurca paylaşabilmesi için bağımsızlaşması gerekmektedir.

Hâlbuki ergenlerin güçlenebilmesi, kimlik

arayışlarına cevaplar bulabilmesi ve bu cevaplarını

toplum içinde cesurca paylaşabilmesi için

bağımsızlaşması gerekmektedir.

AYRILMA-
BİREYSELLEŞME
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Anne-Baba-Genç
İl�şk�s�:

Ebeveynler Olarak Bizler Neler
Yapabiliriz?
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Onu Her Hal�yle
Kabul Etmek:
Ergenl�k dönem�nde her ne kadar çocuklar
a�leler�yle daha az vak�t geç�rme
eğ�l�m�nde olsalar da öncek� zamanlarda
olduğu g�b� güven veren, kabul eden ve
farkındalığı yüksek ebeveynlere �ht�yaç
duyarlar. Sevg� ve kabul �çeren a�le
tutumlarının ergenl�k dönem�ndek� çocuklar
�ç�n yapılandırıcı b�rçok yönü vardır; çünkü
çocuklar duygu regülasyonunu,
çatışmaları sağlıklı b�r şek�lde çözeb�lmey�
ve zorluklara rağmen �l�şk�y�
sağlam tutab�lmey� kend� a�le ortamlarında
öğren�rler.

Çocuk �ç�n a�le, �ç�nde büyüdüğü
toprak g�b�d�r. Toprak uygun değ�lse,

dışarıdan ne kadar bes�n, ne kadar Güneş,
ne kadar su ver�rsen�z ver�n ç�çek sağlıklı
yet�şemez. Anne-baba-çocuk �l�şk�s�
çocuğun gelecekte kend�s�yle, d�ğer
�nsanlarla ve hayatla kuracağı �l�şk�y�
bel�rleyen en öneml� etkend�r.
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Sıcak ve Destekley�c�
A�le İl�şk�ler� Kurmak:

Çocuklarına karşı sıcak ve destekley�c�
davranan
ebeveynler onların bu dönemdek� bey�n
gel�ş�mler�n� olumlu yönde
etk�leyeb�l�rler. 2014 yılında yapılan b�r
araştırmada, çocuklarıyla
yaşadıkları sorunlarda sıcak, şefkatl� ve
onaylayıcı davranan annelerle öfkel� ve
tartışmacı anneler�n çocuklar üzer�ndek�
etk�ler� karşılaştırıldı.

Melbourne
Ün�vers�tes�’nden araştırmacıların yürüttüğü
araştırmada 12 yaşındayken
şefkatl� anneler� olan çocukların 16 yaşına
geld�kler�nde daha az end�şe ve
üzüntü duydukları ve özdenet�mler�n�n daha
yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bu
sonuçlardan yola çıkarak çocuğun kend�
duygu regülasyonunu ebeveynler�yle
�l�şk�s�nde öğrend�ğ� b�r kez daha görülür.
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Ergenl�k Dönem�
Özell�kler�n� B�lmek:

Anne babaların ergenlik dönemiyle ilgili gelişim
ihtiyaçlarını bilmesi ve etkili iletişimin yollarını

öğrenmesi sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi adına
çok anlamlıdır. Ebeveynler bu dönemin özelliklerine ne

kadar vakıf olabilirlerse ebeveyn- ergen çatışmalarının o
denli az olur.
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Sağlıklı Bağlar �ç�n 
Duygu
Regülasyonu ve 
Öz  Düzenleme:

İl�şk� ebeveynl�ğ�n gerçekleşt�ğ� bağlamdır. İl�şk� varsa ebeveynl�k kolaylaşır. Sorun
çıktığında onu çözeb�lmey� sağlayan şey aradak� bağdır. Bağ güçlü �se fırtına
çıksa da ç�çek topraktan kopup g�tmez. Ebeveyn-çocuk bağını kurab�lmek ve
sağlıklı b�r şek�lde sürdüreb�lmek �ç�n kuşkusuz anne-babanın kend� öz
düzenleme ve duygu regülasyonu çok öneml�d�r. Sık sık öfke patlamaları yaşayan,

kend�n� regüle edemeyen b�r ebeveyn�n varlığında çocuğa kaygı ve öfkeyle
yaklaşılır ve bu g�b� durumlarda �k�l� �nsan �l�şk�s�nden çıkıp nesneleşt�rmeye, kontrol
etme moduna geç�l�r; çünkü end�şe, korku duyguları
b�ze b�r şeyler� kontrol etmek zorunda olduğumuzu söyler. Halbuk� ebeveynl�k
b�r �l�şk�d�r, bağdır. Bu yüzden çatışmaların çözümlenemed�ğ� a�le yapılarında
anne-babaların kend�ler�ne şu soruları sormaları öneml�d�r: ben kend�me karşı
nasılım?, kend�mle hang� tondan konuşuyorum?, duygu regülasyonum nasıl? Çünkü ne
kadar kontrol etmeye çalışırsanız çalışın, dış dünyada olan b�ten� kontrol
edemezs�n�z; ama olana b�tene nasıl tepk� vereceğ�n�z tamamen s�z�n
kontrolünüzded�r.
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Hemen hemen her ebeveyn ve
ergen çatışma yaşar;
fakat her ebeveyn�n
tet�klend�ğ� durumlar aynı
değ�ld�r. Bazı ebeveynler
kend�ler�yle kaba
konuşulmasına çok
s�n�rlen�rken, bazıları yalan
söylenmes�ne
tahammül edemez. Herkes�n
tet�kley�c�s� kend� h�kâyes�yle,
travmalarıyla, eks�k
veya fazla gelen geçm�ş
deney�mler�yle �l�nt�l�d�r.
Yet�şk�nler olarak
tet�kley�c�ler�n�z�
keşfetmek, bu durumun b�r
başkası �ç�n o kadar da
tahammül ed�lemez
olmadığını
fark etmeye çalışmak ve
tet�klenme noktalarıyla �lg�l�
gerek�rse yardım almak
öneml�d�r.

Kend� Çatışma

Alanlarımızı ve

Tet�kley�c�ler�m�z�

Keşfetmek:
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Ergenle Aynı
Tarafta
Kalmak:
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Ergenlik dönemindeki bir çocukla konuşurken ders vermek, nasihat etmek işlevsel
olmayacaktır. Bu dönemdeki çocuklar nasihatlardan çok onları dinlemenize, fikirlerinin

önemsenmesine ve karşılıklı iletişim ile ortak çözümler bulmanıza ihtiyaç duyarlar. Uzun
vadeli çözümler için sorunların çözümüne ergen de dâhil edilerek önerileri dinlenmeli ve bu

önerilerin işlevselliği birlikte tartışılmalıdır.



SINIRLARIMIZI
DEVAM

ETTİRMEK:
Ergenlik

döneminde olan çocuklar da her ne kadar aksi şekilde
davranışlar sergileseler

de aslında sınırlara ihtiyaç duyarlar. Fazla tepki
vermeden açık ve net şekilde

kurallarınızı belirlemeniz faydalı olacaktır. Ancak
kuralları belirlerken yaş

dönemine uygun güncellemeler ve gerekli esnemeler de
göz önünde

bulundurulmalıdır. Ergenin ihtiyaç duyduğu güvenli,
esneyebilen ama bir yandan

da tutan bir çevredir. Sadece böyle bir çevre alan
bırakan, otonomi sağlayan ve

kulak vermeyi ihmal etmeyen bir ilişki ve bağ sunabilir.
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ALAN
B I RAKMAK :

Ergenin kendine ait alan ve zaman tanıması için ona fırsat verilmelidir. Bu zamanları

kişisel olarak üzerinize alınmadan onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymanız

size olan güvenini ve sizinle iletişimini arttıracaktır.
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Değerl� Olduğunu
H�ssett�rmek:

 

Ergenlik
döneminde olan çocuklar kendi benliklerini bulmaya çalıştıkları içinözellikle
değer görme ve anlaşılma duygusunu tatmak isterler. Eğer aile ortamında bu

duyguları hisseder ve yaşarsa farklı ortam ya da çevrelerde bu duyguları arama
ihtiyacı duymazlar.
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S E Ç İ M L E R İ N E  V E
F A R K L I L I K L A R I N A  S A Y G I  D U Y M A K :

E R G E N L İ K  D Ö N E M İ N D E K İ  Ç O C U K L A R  İ Ç İ N
S E Ç İ M L E R İ  Ç O K  Ö N E M L İ D İ R .
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Arkadaş, kıyafet, müzik, partner konularında sizin zevkleriniz, hayat görüşleriniz ve inançlarınızla çatışan

seçimler yapabilirler. Bu zamanlarda “Bu müziği mi dinliyorsun!”, “Bu nasıl bir saç modeli!” vb gibi onların

zevklerini eleştirmeye, dışlamaya ve küçük görmeye başladığımızda kabul görmemeyi, eleştirilmeyi ve

dışlanmayı öğreneceklerdir. Hâlbuki sizlere ters gelse bile farklılıkları tolere edebilmek, onlarla

yaşayabilmek ve seçimleriyle ilgili değerlendirme ve yorumlar yaparken hassas davranmak bu dönemi çok

daha rahat ve sağlıklı geçirmek için çok faydalı olacaktır.



Gerekl� Durumlarda
Destek Almak:

Gel�ş�m dönemler�n�n �y� b�l�nmes�ne, 

�ht�yaç duyulan tutum ve davranışlar sağlanıyor olmasına rağmen

bu dönem çok çatışmalı ve gerg�n geçmeye devam ed�yorsa bunları

dışarıdan b�r�ne anlatmak, b�r uzmanla b�rl�kte düşünmek �y�

geleb�l�r. 

Bu yüzden devam eden çatışmalı �l�şk�ler söz konusuysa b�r

uzmandan destek alınması faydalı olab�l�r.

Şehrin en ünlü turist mekanının güzelliğini içinize çekin
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Fransız çocuk doktoru ve psikanalist Françoise Dolto

 ergenlik dönemini “ıstakoz kompleksi” olarak adlandırır ve şöyle açıklar:

“Istakozlar kabuk değiştirirken önce eski kabukları düşer ve yenisi çıkana

kadar bir süre savunmasız kalırlar.”. İşte gençlerin özgürleşmek ve

bağımsızlaşmak ihtiyaçları ile savunmasızca çıktıkları bu yolda güvenli,  koruyucu, tutan,

bağ kuran ama alana ve uzaklaşmaya fırsat veren bir duruş kıymetlidir. Böylece ergenler

de tıpkı yeni yürümeye başlayan bir çocuğun uzaklaşıp uzaklaşıp sonra birden arkasını

dönüp ebeveynini kontrol ettikten sonra onların orada bulunuşlarının teşviki ve

mesafeye rağmen kopmayan bağların güçlendiriciliğiyle yürümeye devam etmesi

gibi, yetişkinlik yolculuklarına devam edeceklerdir.
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