
 

 
 

 
Başlık: Ergenlikle İlgili Merak Ettiklerimiz 

 

Ergenler Neden Aileleri İle Çatışır? 

Ergenler bağımsızlık arayışındadır. Kendi seçimlerini yapmak, kendi yaşamını düzenlemek ve 

bunu da kendi başına yapmak istemektedir. 

 Aslında büyümenin, yetişken olmanın, doğru kararlar verebilmenin ve hayata uyumun 

haklı sancılarıdır yaşananlar. 

 Aileden ayrılıp bağımsızlığı başarabilmek için, gencin gözünde anne baba ideal olma 

niteliklerini kaybeder. "Annem babam her şeyi bilir" düşüncesinin yerini yavaş yavaş, "annem 

babam nereden bilecek, onların dönemi geçmişte kalmış, ben onlardan daha iyi bilirim" 

düşünceleri alır. Bağımsızlığa gereksinim duyan genç için ev, çoğu zaman anlaşmazlığın ve 

çatışmaların ortaya çıktığı bir yer olarak görülmeye başlayabilir. Ergen, bağımsızlık arayışında 

davranışları ile şunu söylemektedir '' Ben sizden farklıyım, bunu göstermek istiyorum, sizin 

olmamı istediğiniz kişi değil, kendi istediğim kişi olmak istiyorum". 

Yaşadıklarını anlamak ve kendilerini dinlemek için yalnız kalma gereksinimleri vardır. Bu 

gereksinim aslında kendilerinin bile şaşırdığı bu durum değişikliğine uyumun önemli bir 

parçasıdır.   

Kimlik Gelişiminde Arkadaşlar Neden Önemlidir? 

Ergen, bağımsızlık arayışında, ailenin güvenli kollarından uzaklaşırken, karşılaşacağı 

tehlikelere karşı onu kimin koruyacağı korkusunu da yaşar. Ergen, bir yandan bağımsız olmak 

isterken, bir yandan da nasıl bağımsız olacağını, bağımsız olanların ne yaptığını, nasıl 

davrandığını bilememektedir. Bunun için kimlik modellerine (arkadaşlar, yaşıt grupları) 

ihtiyaç duyar. Yakın arkadaşlıklar ergenlerin kendilerini ve diğerlerini anlamalarını, 

ergenlikteki stresle baş etmelerini sağlar. Ergenlerin kendisini tanıması için benzerlerine 



 

 
 

ihtiyacı vardır. 'Ben kimim?' sorusunun cevabını aramaktadır. En rahatlatıcı cevap "Ben 

onlardan biriyim" olacaktır. Ergen grupları, konuşma tarzları, giyimleri ve davranışlarıyla 

birbirlerinden ve yetişkinlerden ayrılır. Benzeşme döneminde arkadaşları gibi yapar, onlar gibi 

giyinir, onlar gibi konuşur, onların güldüğüne güler, kızdığına kızar. Artık o grubun üyesidir. 

Bu gruplar, ergenin kendine uygun bir "kendilik" duygusu oluşturmasında aileden bağımsız 

bir ortam sağlar.  

 Ergen için arkadaş edinememek, son derece önemli bir başarısızlıktır ve arkadaş 

edinmek gereklilik değil zorunluluktur. 

Ergenin kendisini tanımasının diğer bir yolu da arkadaşları ile yarışmaktır. Bu yarışma onun 

kendi gücünü ölçmesi için gereklidir. Arkadaşları arasındaki durumu, onun bu yarıştaki 

başarısını veya başarısızlığını belirler. Bu grubun içinde en zeki midir? En esprili midir? En 

popüler midir? Bu yarışın içinde kendi hakkında bir düşüncesi oluşur.  

 Aslında Arkadaş ve arkadaş grupları, ergenler için, özgürlüğün ta kendisidir. Aileden 

bağımsız olarak sadece ona aittir. 

Bir gruba ait olmak, ergen için çok önemlidir. Grup etkisiyle bireysel özelliklerinden uzaklaşır 

sanki kendi kimliğini yitirir "kimliksizleşir" ve gurubun denetimine girer. Bazen grup üyeleri 

birbirini cesaretlendirerek yüksek risk almayı kolaylaştırabilir ve grup içindeki kişiler, 

kendilerini "grup koruması" denilen bir koruma duygusu içinde bulabilir. Gurup etkileşimi ile 

tek başına olduğu zaman yapmayacakları şeyleri bir grupla birlikte iken yapabilir.  

 Ergenlik döneminde doğru arkadaşlar, doğru davranışlara ve doğru kimlik gelişimine 

destektir.  

Benzer sorunlara sahip olmak bir yakınlaşma sebebidir. Ailesi ile anlaşamıyor olmak, okulla 

ilgili sorunlar yaşamak, herhangi bir olayla başı derde girmiş olmak, anne baba ayrılığı yaşamış 

olmak gibi sorunlara sahip olanların, birbirine yaklaşması doğal bir sonuçtur. Bu gibi sorunları 

yaşayanlar büyük olasılıkla "kendilerini anlayan biri" olarak gördükleri arkadaşlarına 



 

 
 

yaklaşmaktadır. Bu gruplarda benzer sorunları olanlar birlikte bulunmaktan çok 

hoşlanmaktadır. Ancak çoğunlukla sorunlarını konuşmayı, çözüm bulmayı tercih etmezler. 

Havadan sudan, onları eğlendirecek, sorumluluklarından uzaklaştıracak şeylerden bahseder, 

böylelikle sorunlarından ve sorumluluklarından kurtulmuş gibi hissederler. 

 

 Aileler Ne Yapmalı, Ne Yapmamalıdır?  

Ergenlerin arkadaşlığı her düzeyde desteklenmelidir, arkadaşlarla geliştiği ve 

sosyalleştiği bilinmelidir. Arkadaşların olumlu etkileri yanında, grup etkisiyle yanlışlar 

yapılabileceği konusunda ergen bilinçlendirilmelidir.  

Aileler çocuklarının arkadaşlarını, çocukları ile konuşarak tanımalıdır. Ancak bunu 

yaparken baskı ve kontrol değil, paylaşım duygusu hissettirilmelidir. 

Bunun için çocuğun cep telefonu, bilgisayar, günlük benzeri özel eşyalarını karıştırmak 

yanlıştır. Sorumluluk gelişimi kazanmış genç, her yaptığından kendisinin sorumlu olduğunu; 

mazeretlerin, suçu başkalarına atmanın bireyin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını bilir. 

Bize göre çocuğumuzun yanlış arkadaş seçmek gibi bir tutumu varsa, çocuğumuzda nasıl bir 

sorun olduğunu düşünmenin zamanı gelmiştir.  

Yanlış bir arkadaş grubunda olan bir gençle sürekli tartışmak, arkadaşlarına uyuyorsun demek 

onları kötülemek çocuğumuzu bizden uzaklaştırır. Yalnızlık ve mutsuzluk nedeniyle o gruba 

daha fazla bağlanmasına sebep olur. Anne baba olarak sakin olup çocuğumuzun sıkıntısını 

anlamaya çalışmak, ona sevgimizi göstermemiz gerekir. Arkadaşlarını eleştirmeden onun 

sorunlarına destek olmak, işbirliği ile sorunların nasıl çözüleceğini bulmaya çalışmak, bu 

konuda kendi yanlışlarımızı da düşünmek ve gerekirse sorunlar daha da büyümeden aile 

olarak çocuk ve ergen psikiyatristinden destek almayı ertelememek önemlidir. 

 

 Aşırı eleştiri ya da kusursuz görme… İki uç ergeni ve aileyi çözümsüzlüğe götürebilir.  

Bugün ergenler ebeveynlerinden daha iyi imkânlarda yaşıyor, daha çok şey istiyor, daha çok 



 

 
 

seçeneğin karşısında olduğunu biliyor. Ama daha çok korkuyor, daha çok kaygı duyuyor. 

Çünkü geçmişe göre daha karmaşık bir dünyada yaşıyor. Ellerinde daha çok iletişim aracı var 

ama gençler daha yalnız. Bu nedenle çocuğumuza sadece ondan beklediğimiz istediğimiz 

şeyleri, korkularımızı bildirmek değil, onunla konuşmak, daha çok paylaşmak gerekir. Yani 

çocuklarımızla sağlıklı iletişim kurmamız gereklidir. 

 

 Odasında oturuyor sandığımız çocuğumuz dünyanın öteki ucunda olabilir. Yeterli 

iletişim, doğru duygu ifadeleri ve paylaşım ile çocuğumuzu sanal dünyadan ayırabiliriz.  

 
 

Ergenle Sağlıklı İletişim 

Ergenlik döneminde çocuğunuzun artık eskisinden farklı ve kendine özgü bir birey olduğunu 

kabullenmelisiniz. Onunla iletişim kurma tarzınızda ve tutumlarınızda belirli değişiklikler 

yapmalısınız. Bu dönemi sakin ve huzurlu bir biçimde çocuğunuzla birlikte ancak bu şekilde 

atlatabilirsiniz. İyi bir dinleyici olabilmek; iyi bir iletişim için çok önemlidir. 

 Ne kadar kızgın ve endişeli olursak olalım duygularımızı kontrol edip, ani tepki 

vermeden 

 Nasihat etmeden 

 Onu ve arkadaşlarını etiketlemeden 

 Uzun yorumlar yapmadan 

 Sözünü kesmeden 

 Hemen çözüp bulma çabasına girmeden 

 Konuşmaktan çok çok dinlemeye zaman ayırarak 

 Sıklıkla Mizah dilini kullanarak 

İletişim kurmak daha çözüme yakın olacak ve ilişkiyi faydalı noktalara getirecektir. 

Yansıtıcı sorular sorun. "Anladığım kadarıyla söylediğin şey şu" veya "Şunu mu söylemeye 



 

 
 

çalışıyorsun" gibi sorularla, çocuğunuzun söylediğini, anladığınız biçimde tekrar edip, doğru 

anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. Bu yanlış anlaşılmayı engelleyecektir.  

Çocuğunuzun sizi dinlemesini istiyorsanız onu anladığınızı ifade ettikten sonra en son kendi 

duygu ve düşüncelerinizi paylaşın.  

Öfkeli anımızda yapacağımız konuşma genellikle sonradan çok pişman olacağımız 

konuşmadır. Öfke kontrolümüzü sağladıktan sonra, uygun yer ve zamanda "duygularımı 

seninle paylaşmak istiyorum, çünkü ilişkimize değer veriyorum", ''Olayları yanlış algılamış 

veya yanlış yorumlamış olabilirim", sana konuları ne açıdan ele aldığımı ve ''neler hissettiğimi 

anlatmak istiyorum", daha sonra senden ''kendi bakış açını anlatmanı istiyorum" diye söze 

başlarsak çocuğumuzun bizi dinlemesini sağlayabiliriz. 

Endişelerinizden bahsederken ne gördüğünüzü, ne duyduğunuzu ve bunu nasıl 

yorumladığınızı, duygularınızı ve neye üzüldüğünüzü anlatın.  

Sizi üzen olaya odaklanın ve sakın daha önce yaşadığınız benzer olaylardan bahsetmeyin, 

geçmiş olayların tekrar gündeme getirilmesi bu olayın da çözümsüz olmasına neden olur.  

Ailelere Kısa İpuçları, öneriler  

   Birlikte zaman geçirin, ortak paylaşım alanları oluşturun, aktiviteler, grup oyunları eğlence 

ve sohbet için zaman ayırın.  

    Siz veya ergen çocuğunuz sinirliyken tartışmayın, sakinleşmeyi bekleyin ve daha sonra 

yaptığı davranışla ilgili konuşun. 

    Ergenlerin eve geliş saatine ve diğer aile kurallarına, karar ve düşünceleri ile katkıda 

bulunmalarına izin verin.  

    Arkadaşları ile tanışın. Evinizde arkadaşları ile hoşça vakit geçirebileceği programlar 

düzenleyin. 

    Düzen, kural ve mantıklı çerçevede sağlam sınırlar çizin. Ergen için bu kurallar zor gelse de 

aynı zamanda kendini güvende hissetmesini sağlar. 



 

 
 

    Ergeni başkalarının yanında uyarmayın ve öğüt vermeyin. Bu tür paylaşımları çocuğunuzla 

yalnızken ve sorunsuz zamanlarda yapmaya özen gösterin. 

    Ergenlerin bağımsız hareket etme doğrultusunda verdiği tepkileri saygısızlık ve başkaldırı 

olarak yorumlamayın. Bunları yaşadığı değişimin bir parçası olarak değerlendirin. 

    Ergenlerin kıyafet, yemek, eğlence gibi seçimlerine saygı duyun. Kendi bakış açınıza 

uymuyor diye yargılamayın, eleştirmeyin.  

    Ergenin söyledikleri, her zaman söylemek istediklerini anlatmayabilir. Olaylara farklı 

duygusal tepkiler verebilir. Böyle durumlarda verdiği mesajın altında yatan duyguyu 

anlamaya çalışın.  

    Ergenle iletişimin sadece yetişkinden ergene doğru; yani tek taraflı olması durumunda 

ergenin kendi kişiliğini ortaya koyabilmesi için tek yolun otoriteye başkaldırmak olacağını 

unutmayın.  

    Bu dönemde, ergene en çok ve en doğru yardımcı olacak kişilerin anne-babalar olduğunu 

göz ardı etmeyin.  

Tüm olumlu yaklaşım ve tutumlara rağmen, ergenle anne-baba arasında çözümsüzlük 

boyutunda ciddi gerginlikler yaşanıyorsa, uzman yardımına başvurmayı ihmal etmeyin. 
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