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ERGENLİK VE İLETİŞİM 

 

İnsan yaşamının tüm evrelerinde olduğu gibi ergenlik döneminin de kendine özgü değişim ve 

gelişimleri vardır ve ergenlik dönemi bu değişimlerin en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. 

Bedensel olarak büyüme ve değişim devam ederken sosyal, psikolojik ve zihinsel alanlar da 

bu değişime eşlik eder. Ergenlik, bütün bu değişimlerle birlikte gencin, kendini ve çevresini 

anlamaya çalıştığı, sahip olduğu değerler doğrultusunda kişiliğinin şekillendiği, çocukluktan 

erişkinliğe geçiş dönemidir. 

Ergenlik döneminde genç, bedensel değişimine alışmaya çalışırken diğer yandan da hızlı 

değişen duygularını anlamaya ve yönetmeye çalışır. Ergenlik dönemindeki gençlerin hormon 

değişimlerinin de etkisi ile ani duygu geçişleri nedeni ile ebeveynler ve ergenler arasında 

çatışmalar yaşanabilir. “Bizimle eskisi kadar zaman geçirmiyor”, “Basit bir soruya bile hırçın bir 

şekilde cevap veriyor” cümlelerini ergen ebeveynlerinden duymak mümkün.  

Kurallara ve sınırlara her yaşta bireyin ihtiyacı vardır. Belirsizlikler, sürekli değişen tutumlar 

ergende kafa karışıklığına ve ailesi ile güven sorunu yaşamasına neden olabilir.  Kuralları 

birlikte belirlemek, kriz anlarında kural belirlemek ya da yasaklar koymak yerine sakin bir anda 

sorun olarak gördüğünüz konuya açıklık getirip, birlikte kararlar almak ve ebeveynleri arasında 

tutarlı bir tutumla karşılaşmak ergenin kuralları benimsemesi ve ebeveynleriyle güven ilişkisi 

sürdürebilmesi için önemlidir. 

Anne babalar, çoğunlukla “ben senin yaşındayken…”, “bizim zamanımızda…” gibi cümlelerle 

kendi gençlik yılları ile çocuklarının ergenlik dönemini karşılaştırır ve nasihat verirler. Oysa 

bireyselleşme ve özerkleşmeye başlayan gencin ihtiyacı olan ebeveynlerinin gençlik yılları ile 

yarışmak değildir. Böyle bir tutumla karşılaşan genç, “ne yapsam beğenmiyorlar” algısı ile 

yetersizlik duygusu yaşayacaktır. Çocuğunuzun sizden bağımsız ve kendi koşulları içinde 

gelişen bir birey olduğunu, sizin kendi gençlik yıllarınızda gösterdiğiniz başarıları göstermesini 

veya gerçekleştiremediğiniz ideallerinizi gerçekleştirmesini beklemeniz çocuğunuz üzerinde 

baskı kurmanıza yol açar. 



 
 

 2 

Ergenler, sosyal gelişimleri açısından ebeveynleri ile zaman geçirmekten çok akranlarına 

yönelirler. Bir grup içinde kendini ifade etmek, herhangi bir yönüyle başarılı, tercih edilir ve 

onay gören biri olmak bu yaşlarda oldukça önemlidir. Bu durumun sağlıklı bir sosyal gelişim 

için beklenebilir olduğunu söyleyebiliriz. Ergenlik çağlarında gençler, tercihleri ve yönelimleri 

açısından arkadaş etkisinde kalmaya eğilimlilerdir, bu nedenle çocuğunuzun arkadaşlarını 

tanımak, arkadaşlarının aileleri ile iletişim halinde olmak önemlidir. Beğenmediğiniz yönleri 

olan arkadaşı ile görüşmesi konusunda yasaklar koymak yerine kendi aile yapınıza uygun olup 

olmadığını konuşarak anlamasını sağlayabilirsiniz. Aksi bir tutum gencin özerk alanına ve 

tercihlerine müdahale edilmesi anlamına gelir ve ona güven duymadığınız mesajı ile 

çatışmalar yaşayabilirsiniz. 

Tüm gelişim dönemlerinde olduğu gibi ergenlik dönemindeki kazanımlar da kişiye özgüdür. 

Hem bedensel hem duygusal olarak ergenler aynı hızda değişim, gelişim göstermezler bu 

nedenle akranları ile karşılaştırmak, ideal olduğunu düşündüğünüz örnekler göstermek 

çocuğunuzla kaçınılmaz olarak çatışma yaşamanıza neden olur. Ergenlik çağlarında gençler, 

çoğunlukla kendi duygularına odaklanırlar ve karşılaştıkları her eleştiriye “beni hiç 

anlamıyorlar” duygusu ile yaklaşırlar. Sürekli eleştirildiğini, yargılandığını düşünen ergenler 

ailelerinden yaşantılarını saklamak ya da yalana başvurmak gibi davranışlar gösterebilirler. 

Çocuğunuzun geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz davranışları ile ilgili dolaylı anlatım 

kullanmak yerine nedenleri ve sonuçlarını açıklamayı tercih etmeniz ve olumlu benlik algısını 

desteklemek için iyi yaptığı şeyleri, başarılı olduğu alanları takdir etmeniz zorluklarla 

karşılaştığında sizden destek alabileceğini bilmesi açısından önemlidir. 

Ergenlik dönemindeki çocuğunuzun kişiliğinin oluşmasına, gelecekteki aile yaşantısına, iş ve 

sosyal hayatına, karşılaştığı problemleri nasıl çözümlediğine kadar rol model olarak sizin değer 

ve tutumlarınız,  iletişim kurma biçiminiz oldukça güçlü bir etkiye sahiptir.  Bu dönemin bir 

gelişim süreci olduğunu, çocuğunuzun yetişkin olma yolculuğunda zorluklar yaşayabileceğini, 

kaygıları olabileceğini bu yolculuğa açık iletişimi benimseyen destekleyici bir yaklaşımla ona 

eşlik etmenize ihtiyacı olduğunu unutmayın. 


