BİR ERGENİN EBEVEYNİ OLMAK
Bireyler yaşamları boyu farklı gelişim dönemlerinden geçerler; bebeklik, çocukluk,
ergenlik, yetişkinlik vb. gibi. Fakat bireyin bir diğer gelişim dönemine geçebilmesi ve bulunduğu
döneme bağlanıp kalmaması için, içinde bulunduğu gelişim döneminin gerektirdiklerini
deneyimlemesi gerekir. Ergenlik dönemi bu gelişim döngüsü içerisinde son derece karmaşık
bir yapıya sahip ve aynı zamanda insan hayatında en çok iz bırakan gelişim dönemidir. Birey,
çocukluk döneminin yasını tuttuğu, yetişkin olmaya evrilmenin heyecanını taşıdığı bu dönemde
fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda büyük bir değişim içerisinde bulur kendisini. Bu
değişimler doğrultusunda da kimi zaman anlamlandırmakta güçlük yaşanılan duyguları ve
davranışları deneyimleyebilir.
Dönemin en yıkıcı olduğunu hissettiren süreçlerinden biri de çatışmalardır. Ergenlik
döneminde ki birey çatışmalar yaşar. Bu çatışmaların temelinde değişen ve alışık olmadığı
bedeninin sınırlarını keşfetme arzusu, artan bilişsel farkındalığı doğrultusunda kendi geleceği
ile ilgili ‘Bana ne olacak’ kaygıları ve yeni yeni keşfetmekte olduğu duygusal devinimleri yer
almaktadır. Birey içsel yaşadığı bu çatışmaları zaman zaman çevresindekilere de yansıtır,
özellikle de ebeveynlerine.
Ebeveyn olarak karşılaşılan taşkın davranışlar her ne kadar kaygı uyandırıp baş etme
konusunda sizleri tedirgin etse de ve değişim içinde olan çocuklarınızı tanıyamadığınızı
düşünmenize neden olsa da bu çatışmalar ergenlik dönemi bireyinde son derece sağlıklı ve
yaşanılması istenilen süreçlerdir. Bu süreci geçiren birey için düşünebiliriz ki kendi kimlik
yapısını oluşturma “Ben” yaratma çabası içindedir ki bu çaba bireyde kaygı, gerginlik ve stres
yaratabilir. Bazen bu dönem içerisinde bireyler “Ben” çabasının getirdiği stresten ve kaygıdan
uzaklaşmak adına bu çabaya girmemeyi tercih edebilirler. Bu doğrultuda gelecekte
şekillenmesi gereken kimliklerini oluşturmaktan uzaklaşabilirler. İleri yaşamlarda daha bağımlı
kimlik yapıları sergilemelerine, baskılanmış ve kendini gerçekleştirmekten uzak birey özellikleri
göstermelerine neden olur. Bu doğrultuda ergenlik gelişim dönemi içerisinde ki bireyi kendi
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kimliğini keşfetmesi, sınırlarını tanımlayabilmesi ve entelektüel bir “Ben” yaratabilmesi adına
teşvik etmemiz gerekebilir.
Bu dönemde ki bireyin kendilik yatırımlarını yönlendirmemiz önem taşımaktadır.
Bireyin kendini tanımlayabileceği entelektüel yatırımlara teşvik edilmesi gerekmektedir.
Örneğin bireyin sanatın ya da sporun bir dalı ile ilgilenmesi kimlik oluşumunda ortaya çıkan
stresini ve kaygısını da yönlendirebileceği ve bu duygularla daha sağlıklı başa çıkabilmesi için
önemli bir adım olacaktır. Bu yönlendirmeler bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik
gösterebilir.
Bireylere bu dönemde kendilerini gerçekleştirmeleri adına alan tanırken bu alanın
sınırsızlık olarak algılanmaması çok önemlidir çünkü, ergenlik dönemindeki birey her ne kadar
özgürleşmek istese de bilinçdışında ebeveynlerinin onu gözettiğini, herhangi bir zorluk
yaşadığı anda ona ulaşabileceklerini bilmek ister. Bu güvenlik ihtiyacı doğrultusunda da ergen
bireylerin koruyucusu olarak belli sınırlar koymamız gerekmektedir. Bu sınırlara beraber karar
verilmesi bireyin kabullenişini ve uyumunu kolaylaştırarak çatışmaların sıklığını ve şiddetini
azaltacaktır. Birey hakkında alınacak kararların birey eşliğinde ve kendisinin beklentileri
dikkate alınarak süreç yürütüldüğünde daha sağlıklı bir ergenlik dönemi hem siz ebeveynler
için hem de birey için mümkün olacaktır.
Yetişkinliğe evrilmeye başlayan çocuklarınızın değişimine bazen siz ebeveynlerde
direnç gösterip çocukların büyümekte olduklarını kabul etmekte güçlük yaşayabilirsiniz. Bu
duygunun temelinde tamamen çocukların bireyselleştikçe onlara ulaşmakta güçlük çekme ve
yönlendirmenin eskisi gibi olmayacağı kaygısı yatmaktadır. Ebeveyn olarak bu direnç ile
mücadele etmek ve çocuğunuzun gelişimini kabullenip kendi davranış ve düşüncelerinizi bu
sürece göre şekillendirmeniz çocuğunuzla olan bağlarınızı ve iletişiminizi korumanız adına
önem taşımaktadır.
Bu süreçte kendinize sürekli olarak hatırlatmanız gereken nokta her bireyin süreçlerinin
farklılık gösterebileceği ve değişim sürecinin diğerlerinden farklı yaşanabileceğidir. Bu
dönemde çocuğunuza hissettirmeniz gereken en önemli duygu ne yaşarsanız yaşayın onu her
zaman her durumda koşulsuz olarak seveceğiniz ve kabul edeceğinizdir.
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