


Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarında başlayıp neredeyse yirmi yaşa kadar süren, bedensel, ruhsal ve sosyal deği-
şiklikleri içeren dönemin genel adıdır. Bu değişim ve gelişim sürecinin sağlıklı tamamlanabilmesi için anne-ba-
baların, çocuğun çevresinde bulunan diğer yetişkinlerin bilgilenmeleri ve bazı konularda özel dikkat göstermeleri 
önemlidir.

 “Bebeklik ve Çocukluk Dönemi” üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Fransız Psikiyatrist Françoise Dolto 
(1908-1988), ergenliği ikinci doğum olarak tanımlamıştır. Françoise Dolto’ya göre doğum, fetüs halinden bebek-
liğe geçişi; ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçişi ifade etmektedir. Ergenlerin tıpkı yaşamın başındaki bebekler 
gibi kırılgan ve dayanıksız olduklarını belirtmiştir. Dolto: “Ergenler kabuk değiştiren istakozlara benzerler. İsta-
kozlar kabuk değiştirme döneminde zayıf ve savunmasızdırlar. Ergenlik, bireyin zayıf ve savunmasız olduğu bir 
dönemdir.“ demiştir.

 Ergenlik dönemi belirtileri kimi çocukta daha erken, kimisinde daha geç görülebilir. Ergenliğin başlangıcın-
dan sonlanışına kadar gerçekleşecek tüm fiziksel değişiklikler ve yaşanacak duygusal tepkiler EVRENSELDİR. 
Ancak her bireyde bu sürecin ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği, bireyin hangi uyum problemleri ile 
karşılaşacağı ve bu problemlerle nasıl başa çıkacağı çok kişisel bir süreçtir. Uzmanlar bu sürecin kişiye özel olu-
şunu şöyle açıklamaktalar: Bireyin genetik yapısı, içinde yaşanılan toplumun kültürel değerleri, ülkenin iklimi, 
beslenme alışkanlıkları, aile tutumları vs.

 Anne-babaların çocuklarının ergenlik dönemi için hazırlıklı olmaları ve bilgilenmeleri önemlidir. Çocuğun 
anne-babası tarafından vücudunda meydana gelecek değişiklikler (göğüslerin büyümeye başlaması, tüylenme, 
regl döngüsünün başlaması, sesin değişmesi, hormonal değişikliklerden dolayı terlemede artış ve vücut temizli-
ği vs.) hakkında bilgilendirilmesi, çocuğun doğru bilgiyi doğru kişilerden alması açısından oldukça önemlidir. 
Genel olarak kız çocukların annesi, erkek çocukların ise babaları veya başka yakın bir erkek yetişkin tarafından 
bilgilendirilmeleri önerilir. Bu sayede çocuğunuz, kendi bedenini ve sağlığını nasıl koruyacağını öğrenir ve bu-
nun sorumluluğunu alır. Ön ergenlik döneminde çocuklar kendilerinde ilk defa rastladığı cinsel değişimlerle 
ilgili kaygı duyabilirler çünkü bazı değişimleri sadece kendilerinde oluyormuş gibi algılarlar. Çocuk değişen-ge-
lişen bedeninden hem utanç hem gurur duyma hislerini bir arada yaşar. Anne-baba olarak bu durumun farkında 
olmak ve çocuğun kendisini sevmesine, kendisiyle barışık olmasına yardımcı olmak büyük önem taşımaktadır. 
Farklı cinsiyetlerde kardeşlerin olduğu evlerde, kardeşlerin odalarının mümkünse ayrılması gerekir. Bu çocuğun 
gelişiminde olumlu yönde önemli bir faktör oluşturur. Çocukların anne-babaları ile yatmaları, çocuğun gelişimi 
açısından bakıldığında birçok uzman tarafından uygun görülmemektedir.

Ergenlik Dönemi Değişimleri

• Bu dönemde boy ve kilo artışı hızlıdır. Erkeklerde daha çok kas, kızlarda ise yağ dokusu gelişimi olmaktadır. 
Bu nedenle ergenlikte aşırı kilo alımı, şişmanlık sık görülen yakınmalardır. Vücuttaki hızlı ve orantısız büyüme 
sakarlığın artmasına neden olabilir.

• Genital organlar gelişir, koltuk altı, göğüs gibi bölgelerde kıllanmalar başlar.
• Kızlar için regl süreci başlar.
• Yüzde sivilceler ortaya çıkar, terleme artar. Yeterince güzel ya da yakışıklı olup olmadıkları ile ilgili kaygı 

hissedebilir, kendilerini yetersiz görebilirler. Kendilerinin ve başkalarının nasıl göründüğü ile oldukça ilgilidirler.
• Karşı cinse ilgi ve merak ortaya çıkar.
• Küçük şeylere üzülebilir, sık sık öfkeye kapılabilirler.
• Yalnızlık istekleri artabilir. Kimseyle konuşmamak, odalarında saatlerce vakit geçirmek isteyebilirler.
• Zamanlarını hayal kurarak geçirmeyi severler.
• Çalışma isteksizliği söz konusu olabilir, ders başarıları düşebilir.
• Yasakları saçma, kendilerine tanınan hakları yetersiz bulurlar. Daha fazla özgürlük isterler. Aileye ve okula 

karşı isyankar tutumlarda artış söz konusu olabilir.
• Anne ve babaların beğenileri ile alay edebilirler. Onların düşüncelerini eskimiş bulurlar.
• Kendilerine yönelik eleştirileri kabul etmek istemezler ancak kendileri eleştirmeyi severler.
• Arkadaşları bu dönemde onlar için çok önem kazanır. Arkadaş grupları oluştururlar. Kurallarına uyan kişi-

leri gruplarına alırlar.
• Ergenlik döneminin en önemli sorunu kimlik arayışıdır. Bu dönemde ergen yavaş yavaş bir yaşam felsefesi, 

bir dünya görüşü ve inançlar sistemi geliştirerek kim olduğunu belirlemeye çalışır. Bu dönemde ergen çevresinde 
onun gibi olmak istediği kişileri arar. Bu kişi aileden bir üye, arkadaşlarından birisi ya da ünlü bir kişi olabilir.



Anne-Babalara Öneriler

• Ergenlik süreci hakkında bilgilenilmeli. Çocuğun yaşadığı bu dönemin uzun vadeli olduğu unutulmamalı,
• Çocuğun bu dönemde ilk defa yaşadığı duygulara, ergenliğe alışmasına ve kendi yolunu bulmasına fırsat 

vermeli,
• Çocuğun büyüyor olduğunu fark etmeli. Ailelerde görülen temel sorun küçük çocuklarının büyüdüğünü 

kabul etmemeleridir. Çocuğunuz büyümektedir. Böylesi bir durum çocuğa artık daha fazla serbestlik tanınmasını 
beraberinde getirir. Çocuk, süslenmeye ve giyinmeye büyük özen göstermeye başlar, ayna karşısında geçirdiği 
zaman artar, bu konuda çocuğu serbest bırakmalı.

• Çocuk sanatsal ve sportif faaliyetlerden yapabildiklerine teşvik edilmeli,
• Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme alışkanlığı takip edilmelidir.
• Denetlenme, kontrol edilme, yönetilme, bu yaş döneminde isyan yaşatabilecek duyguların başında gelir. Bu 

nedenle ergenle iletişimde bu özellikleri dikkate alınmalı.
• Ergenliğin bağımsızlaşma ve kimlik arayışı dönemi olduğu dikkate alındığında, çocuğun aileyle, okulla ve 

toplumla çatışma yaşaması normal bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bizim için önemli olan bu çatışmaları çözebil-
me becerileri kazanmaktır. Belirli düzeyde çatışma ergenin benlik gelişimine katkı sağlarken çatışmaların şiddet-
lenmesi ve çözülememesi bazı problemlere sebep olabilir. Ergen ve ebeveynler arasında en sık yaşanan çatışmalar;

- Arkadaş seçimi,
- Ders çalışma,
- Sorumluluklarını yerine getirme ve kurallara uyma,
- Doğru iletişim kurma,
- Teknoloji kullanımı olarak sıralanabilir.
• Çocuğunun olumsuz davranışları karşısında aşırı tepki vermekten kaçınmalı, yani çocuğun göstermiş oldu-

ğu tutarsız davranışlar karşısında soğukkanlılığını kaybetmemeli. Çocuğun uyumsuz davranışları yine onunla 
karşılıklı iletişim kurarak, konuşarak çözümlenmeye çalışılmalı. Bu noktada iletişim becerileri konusunda an-
ne-babanın kendini gözden geçirmesi önemlidir.

Ben Dili

Kabul edilmeyen davranış karşısında yaşadığımız duyguları; suçlayıcı ve değerlendirici olmayan “ben” ke-
limesini kullanarak dile getirdiğimizde, iletişimde yaşanabilecek sorunlar en aza iner. Böyle yaptığımızda hem 
kendi gereksinimimizi açıkça ifade etmiş hem de çocuğumuzun kişiliğini zedelememiş oluruz.

• Sorun yaratan davranış  hangisidir?
• Bu davranış beni nasıl etkilemektedir? (somut etki)
• Bu etkinin bende uyandırdığı duygular nelerdir?
 
Örnek:  “Ben telefonla konuşurken, bana soru sorduğunda (davranış) ne söyleyeceğimi unutuyorum  (somut 

etki) ve rahatsız oluyorum (duygu).”
Ya da
“Ben telefonla  konuşurken,   bana   soru   sorduğunda (davranış) rahatsız oluyorum (duygu) çünkü ne söy-

leyeceğimi unutuyorum (somut etki)”
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