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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 Ergenlik, bilimsel çalışmalar içinde en çok ele alınan, bir çok yönü ile 

araştırılan ve en merak uyandıran konulardan biridir. Ergenliğin evrensel yanlarının 

olmasının yanı sıra kültürel farklılıklarının da olduğu bilinmektedir. Bu bölümde 

öncelikle ergenliğin tanımlarına değinilecek, ergenlik dönemi ile ilgili kuram ve 

yaklaşımlar ele alınacak, ardından ergenlik döneminde gelişimin tüm boyutları ile  

nasıl olduğu aktarılacak, ergenlik dönemi gelişimsel görevlerinin neler olduğu ve 

bunları gerçekleştirip gerçekleştirememenin yetişkinliğe geçişte ergeni nasıl etkilediği 

incelenecek, daha sonra da ergenlik ve psikolojik problemler arasındaki ilişki 

değerlendirilecektir.                                                                                                                                                                                   

 
1.1. ERGENLİK TANIMLARI 

             
Ergen sözcüğü Batı literatüründeki “adolescent” karşılığı olarak kullanılmıştır. 

Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamında kullanılan “adolescere” fiilinin kökünden 

gelmekte olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir 

(Yavuzer, 1993).                                                    

 
Ergenlikle ilgili sorunlar yazılı tarihin başlangıcından beri ana babaları, 

eğitimcileri, felsefecileri ve sosyal bilimcileri ilgilendirmiştir.  
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Çok eskiden beri gençliğin büyük bocalamalar ve fırtınalarla dolu olduğu 

düşünmüş ve pek çok görüş ileri sürmüştür. Sokrates, gençlerin lüksü sevdiklerini, kötü 

davranışlara sahip olduklarını, otoriteyi küçümsediklerini ifade ederken, Platon, gençliği 

ruhsal sarhoşluk olarak tanımlamış,  Aristo ise, gençlerin değişkenliğinden söz edip ve 

gençleri mantıksız, dürtüsel, tutkularına yenilen, eleştiri kabul etmeyen yaratıklar olarak 

tanımlamıştır (Dacey &Travers, 1996)  

 
Bu ifadeler iki bin beş yüz yıl önce de erişkinlerin ergenleri tanımlayışının 

bugünkünden çok farklı olmadığını göstermektedir. Tabii bugün ergenler hakkında 

bilinenler iki bin yıl önce ifade edilenlerden çok daha farklıdır. Özellikle 1900’lerden 

sonra ergenler hakkında yapılan çalışmalar hızla artmaya başlamıştır. Ergenlik dönemi 

ile ilgili ilk bilimsel çalışma 1904 yılında yayınlanan G. Stanley Hall’ın “Adolescence” 

kitabıdır (Ekşi, 1990).  

 
Hall, Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiştir. Hall’a göre ergenlik yeniden 

doğuş dönemidir ve insanlığın uygarlığa ilk geçişte yaşadığı sıkıntıların, her bir birey 

için tekrar yaşanmasını içerir. Ergenlik dönemindeki bireyin bir takım tepkileri ile insani 

değerlerinin çatışması sonucu stres yaşanır. Bu nedenle Hall, ergenlik dönemini “fırtına 

ve stres” dönemi olarak nitelendirmiştir. Bu çatışma ergenlik döneminde her insanda 

yeniden yaşanır (Kulaksızoğlu, 1998; Özbay ve Öztürk, 1992; Ekşi, 1990). 

 
 Ergenliğin stresli ve fırtınalı bir dönem olduğunu destekleyen Rutter da (1976)  

ergenin sessiz bir çalkantı içinde olduğu görüşündedir. Bu görüşe göre; ergen kendi iç 

dünyasında, dışarıya yansımayan, ebeveyn ya da öğretmenlerin fark etmediği, öznel bazı  
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duygusal rahatsızlıklar ve sosyal kuşkular yaşamakta, bununla birlikte sosyal ya da 

akademik  alanlarda işlev bozukluğu yaşamamaktadır (Akt., Çuhadaroğlu ve ark., 2004). 

 
Parman (1998), ergenliğin büyümek ve değişmek olduğunu ifade ederken, bunun 

bir metamorfoz olduğunu savunur ve Fransız psikiyatrist ve psikanalist Françoise 

Dolto’nun, görüşünden hareketle, ergenliği ikinci doğum olarak tanımlar. Doğum, fetüs 

halinden bebek haline geçişi, ergenlik de çocukluktan erişkinliğe geçişi ifade eder. 

Dolto, ergenlerin de tıpkı yaşamın başlangıcındaki bebekler gibi kırılgan ve dayanaksız 

olduklarını belirtir ve onları kabuk değiştiren istakozlara benzetir. İstakozlar kabuk 

değiştirme döneminde zayıf ve savunmasızdırlar. Eğer yaralanırlarsa bu yaranın izini 

tüm yaşamları boyunca taşırlar. Dolayısıyla ergenlik, bireyin zayıf ve savunmasız 

olduğu tehlikeli bir dönemdir.  

 
Kulaksızoğlu’nun (1998) tanımına  göre, ergenlik; insanda bedence büyümenin, 

hormonal, cinsel, sosyal, duygusal, kişisel ve zihinsel değişme ve gelişmelerin olduğu, 

buluğla başlayan ve bedence büyümenin sona ermesiyle sonlandığı düşünülen özel bir 

evredir. 

 
Gençlik dönemi olarak da ifade edilebilen ergenlik, bireyin biyolojik ve duygusal 

süreçlerindeki değişikliklerle başlar, cinsel ve biyolojik olgunluğa doğru erişmesi  ile 

sürer. Bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı belirlenmemiş bir 

zamanda tamamlanır. Kronolojik şekilde süren ergenlik, normal bir gelişim ve değişim 

dönemidir (Özbay ve Öztürk, 1992).                            
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Atabek’e göre (2002), ergen olmak, çocuk olmaktan, çocuk yapabilir olmaya 

geçiş dönemidir.  

 
 Psikolojik açıdan yapılan başka bir ergenlik tanımı da; kişinin davranışlarında ve 

bilişsel yeteneklerinde meydana gelen değişiklikler dönemidir (Papalia, Olds & 

Feldman,1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Milli Eğitim Bakanlığı’na göre gençlik, “buluğ çağına girme ile başlayan biyo-

psikolojik  açıdan çocukluğun sona erdiği ve toplum hayatında sorumluluk alma dönemi 

olan,  genç yetişkinliğin başladığı dönem olarak nitelendirilen 12-24 yaşları arasındaki 

gruptur” (Ünver, Tolan, Bulut ve Dağdaş, 1986). UNESCO’nun tanımına göre genç, 

öğrenim yapan ve hayatını kazanmak için çalışmayan ve evi olmayan insandır. Gençlik 

çağının başlangıcı ve sonu ileri sürülen yaş sınırlamaları da birbirinden farklıdır. 

UNESCO’nun tanımlamasında gençlik çağı, 15-25 yaşları arasında gösterilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne göre ise gençlik çağı 12-25 yaşları arasındadır (Akt. 

Kulaksızoğlu, 1998). 

 
 Çocuk, ailesinin gözetimine ve korumasına daha az gereksinim duymaya 

başladığında, fizyolojik ve hormonal gelişimi yetişkin düzeyine yaklaştığında ve 

fizyolojik olgunluk çocuğu toplumda sorumluluk yüklenmeye zorladığında, ergenlik 

başlamıştır (Adams, 1995).  

 
Ergenlik dönemi gelişimsel özelliklerini konu edinen bir çok çalışma olmasına 

rağmen, bu dönemin temel özellikleri ve yaş sınırları gibi konularda çok farklı görüşler 
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bulunmaktadır. Normal ergen için birbirinden son derece farklı tanımlar 

verilebilmektedir. Bu tanımların bir ucunda ergenin psikolojik problem yaşamasının 

normal olduğunu savunanlar ile  kendisinde bir rahatsızlık hissetmeyen, çevresiyle ve 

ailesi ile ilişkilerinde sorun yaşamayan ergenin anormal kabul edilmesi gerektiğini 

savunan (Geelard, 1957) görüşler yer almaktadır. Diğer uçta ise Offer ve ark. (1965, 

1988, 1990) çeşitli çalışmalarında ortaya koyduğu, ortalama bir ergenin psikopatolojiden 

tamamen uzak, gelişimsel görevlerini başarı ile tamamlamış, duygularını esnek bir 

biçimde yaşayabilen, çatışmalarına akıllıca çözümler bulabilen, yetişkinlerle iyi ilişkiler 

sürdüren, normlar ve değerlerden haberdar olan kişi olduğu görüşü vardır (Akt., 

Çuhadaroğlu ve ark., 2004). 

 
1.2. ERGENLİK KURAMLARI 

 
 Ergenlik dönemindeki değişiklik ve süreçlerin ne olduğu, neden ortaya çıktığı ve 

nasıl geliştiğini inceleyen birçok yaklaşım, kuram ve araştırma bulunmaktadır. Aşağıda 

ele alınacak kuramların birbirine uygun düşen ve birbirini tamamlayan yönleri olduğu 

gibi, tamamen birbirine zıt düşen yönleri de vardır.  

 
1.2.1. ÖZÜNÜ YİNELEME KURAMI:  G. STANLEY HALL 

 
G. S. Hall (1844-1924) ergen psikolojisinin babası olarak bilinir. C. Darwin’in 

evrim konusundaki fikirlerinden yola çıkarak ergen gelişimi üzerine bir psikolojik bir 

kuram geliştirmiştir (Dacey & Kenny 1994). 
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Hall, ergenlik karmaşası kavramını psikolojiye kazandıran bilim adamıdır. 

Hall’ın düşüncesine göre, çocukluğun çeşitli evreleri insan evriminin çeşitli dönemlerine 

karşılık düşer (Berzonsky, 2000; Gallatin, 1995).  

 
 Her bir insanın  yaşam sürecindeki gelişmesi, türün evrim içindeki gelişiminin 

bir tekrarıdır, bu durum ergenlik için de geçerlidir. Hall, ergenliğin insanın yaşam 

döngüsünde önemli bir dönem olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre, insan bencil 

güdüleri, ihtiyaçları ve hayatta kalma kaygılarıyla hayvanlar aleminin bir üyesi olarak 

doğar.  Ergenlik sırasında ise sosyal sorumlulukları ve hakları ve başkalarıyla ilgili 

endişeleriyle, medeni bir ırkın üyesi olarak “yeniden doğar”. Uygar insanın başkalarını 

düşünme, adalet, sosyal refah gibi idealleri, kendini düşünmesinin önüne geçerken, 

yaşanan iç çatışma yani kişisel çıkar ve sosyal iyilik arasındaki bu içsel mücadele ise 

fırtına ve strese yol açar (Adams, 2000; Berzonsky, 2000 & Gallatin, 1995). 

 
Hall, ergenlikteki şiddetli ruh hali değişimleri olduğunu vurgulamıştır. Ergenin, 

enerji ve coşkuya karşı, kayıtsızlık ve sıkılma; neşe ve kahkaya karşı, hüzün ve 

melankoli, kibirlilik ve övünmeye karşı, aşağılanma ve utangaçlık; duyarlılığa karşı, 

vurdumduymazlık; şefkatliliğe karşı, acımasızlık gibi çelişkili eğilimler sergilediğini 

belirtmiş ve bunun önemi üzerinde durmuştur. Bahsedilen ergenliğin karakteristik 

özellikleri duygusal karışıklıklar, yoğun stres ve sıkıntı olarak görülmüştür (Dacey & 

Kenny 1994; Adams, 2000) 

 
 Hall’ın ergenlik dönemine ilişkin en önemli katkısı, ergenliği bireyselliğin 

geliştirildiği bir dönem olarak görmesiydi. Ona göre yeniyetmelik yılları, fırtınalı ve 
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stresli olabilir, ancak bunlar bireyin yeniden yapılanmasını sağlamaya da yardım eder 

(Gallatin, 1995).  

  
 Ancak Hall’ın insan gelişimi ile evrimi arasında ilişki kurma konusundaki ısrarı 

ve bilgi birikimini organize ederek ortaya koyamaması, onun kuramına ciddi eleştiriler 

getirilmesine neden olmuştur (Akt. Kulaksızoğlu, 1998). Bugün psikologların çoğu bu 

kuramda insanın sosyal gelişiminin; yanlış, ama ilginç bir resmi olduğu ve ergenliğin 

resmini doğru yansıtmadığı görüşündedir. Hall sadece Amerikan kültürüne baktığı ve 

kültür içinde yaşayan bireylerin çoğu aynı şekilde geliştiği için, bu benzerlikten genlerin 

sorumlu olduğuna dair hatalı bir görüş geliştirmiştir. Daha sonra başka kültürlerde 

yapılan çalışmalar, gelişimsel örüntüler arasında büyük farklar olduğunu göstermiştir 

(Dacey & Kenny 1994). 

 
1.2.2. PSİKOANALİTİK KURAM: SIGMUND FREUD & ANNA FREUD 

 
Psikoanalitik kuram, temel olarak insanın çocukluk dönemini ele alıp ergenliğe 

ikinci derecede önem vermiştir. Klasik psikoanalitik kuram çocukluğun yetişkin 

kişiliğinde oynadığı rolü vurgulamaktadır, çünkü ergenlik sırasında kişilikte çok az 

değişiklik yaşanır. Sigmund Freud’un kızı Anna ve diğer Neo-Freudcular klasik 

psikoanalitik kuramın ilkelerini geliştirmiş ve bunları ergenlik sırasında gerçekleşen 

gelişim ve değişimlere uygulamıştır (Adams, 2000). 

 
Ancak bu kuramın kurucusu Sigmund Freud’un (1856-1939) çocukluk dönemine 

bakışını bilmeden Freudcuların ergenlik dönemi ele alışını anlamak mümkün olmaz.  
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Psikoanalitik kuramın gelişimsel aşamalarının ilki oral dönem (Doğum-1-1,5 

yaş), bu dönemi takip eden anal dönem (1,5-3 yaş sonu), ardından fallik dönem (üç yaş 

civarı) ve gizil (latent) dönemdir (5-6 yaşından 12 yaşına kadar) (Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Ergenlik dönemini içine alan gelişimsel dönemlerinin sonuncusu ise genital 

evredir. Bu dönem buluğun başladığı 11-13 yaşlarından genç yetişkinlik dönemine kadar 

sürer. Ergenlik döneminde çocuğun fizyolojik olgunluğa erişmesi ve bazı hormonların 

etkinliğinin artması ile cinsel nitelikli olanlar başta olmak üzere, çeşitli dürtülerin gücü 

artar. Bu yoğunlaşma önceki gelişim dönemlerindeki çatışmanın yeniden yaşanmasına 

neden olur (Gençtan, 1995). 

 
Ergenler bu dönemde karşı cinsten arkadaşlarıyla daha fazla ilgilenmeye 

başlarlar. Bu arkadaşlar çoğunlukla fiziksel ya da zihinsel olarak ergenin ebeveynini 

andırır. Bu yeni ilişkilerin yoğunluğu yüzünden ergenler, görüntü ve düşünceleri dahil, 

kendileriyle yoğun olarak ilgilenmeye başlayarak “narsist” olmaya eğilim gösterirler. 

Kendilerini düşünürler ve herhangi bir eleştiri karşısında çok savunmacı olurlar. Bunun 

sebebi, başkalarının gözündeki imajlarının bu yeni dönemde onlar için çok önemli 

olmasıdır. Bu yüzden, iki Freud’un da söylediği gibi, savunma mekanizmalarının bu 

süre zarfında artması olasıdır. Ancak kişinin kendi içine bakmasının olumlu etkileri de 

bu dönemde görülür. Ergenler kademeli olarak, benlik duygusunu yeniden düzenlemeye 

başlarlar, ergenliğin diğer aşamalarına gelindikçe, daha fazla özsaygı ve daha net bir 

kimlik edinmeyi başarırlar (Dacey & Kenny 1994). 
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Bu dönemin amacı, ergenin ebeveyne olan bağımlılığından kurtulup aile 

dışındaki karşı cinsten kişilerle olgun ilişkiler kurabilmesini öğrenmeye yöneliktir. Karşı 

cinse  ilginin yanı sıra toplumsallaşma, grup etkinliklerine katılma, meslek seçimine 

ilişkin tasarılar ve evlenme isteği belirir (Gençtan, 1995). 

 
Ergenin bu dönemdeki en önemli çabalarından biri de toplumun onayladığı değer 

yargılarına uygun varsayımlar geliştirmektir. Doğru-yanlış kavramları, kendini 

denetleyebilme mekanizmaları, kadın ya da erkek rolünü benimseme, seçim yapabilme 

ve karar verme gibi becerileri bu dönemde yaptığı denemelerle kazanmaya çalışır. Bu 

dönemi sağlıklı olarak atlatan ergen yetişkinliğe sağlam bir adım atmış olur (Gençtan, 

1995).  

 
Psikoanalitik kurama göre ergenlik geçici bir rol kararsızlığı dönemidir. Çeşitli 

roller, düşünceler, idealler ve değerler denenir, benimsenir, sonra  terk edilir ve yenileri 

aranır. Bazen yıkıcılığa kadar varabilen kararlı bir bağımsızlık diğer bir an bebeksi bir 

bağımlılık gösteren ergen sürekli bir ileriye, bir geriye gider gelir. Bu dönemin 

çözülemeyen problemleri kimlik problemi olarak karşımıza çıkar (Gençtan, 1995).  

 
 Ergenlik dönemini birinci derecede ele alan, Sigmund Freud’un kızı Anna 

Freud’dur. A. Freud, erken çocuklukta geçirilen tecrübelerin ergenlikten çok yetişkin 

kişiliği üzerinde etken olduğuna inanmakla birlikte ergenliğin bazı uyum çabaları ile 

geçirilen bir dönem olduğunu düşünmektedir (Kulaksızoğlu, 1998).   

                                                                                                                                                                                                                                    
Bu nedenle, A. Freud da Hall gibi, ergenliği fırtına ve stres dönemi olarak 

tanımlamıştır. Fırtına ve stres sürecinin yokluğu her zaman olumlu olduğu anlama 
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gelmez. Uysallık ve uyumluluk ebeveynler için uygun olabilir, ancak bu büyüme ve 

özerklik kurma yönünde isteksizlik anlamına da gelebilir. Elbette aşırı stres ve karmaşa 

uyumu güçleştirecektir, ancak stresten tamamen arınmış durumlar da uygunsuz olabilir 

(Akt. Adams, 2000). Ergenler son derece egoisttirler, diğer yandan ise kendilerini bir şey 

ya da bir insan için feda ederler. Seçtikleri bir lidere körü körüne bağlanmakla, otoriteye 

karşı çıkmak arasında gidip gelirler. Bazen yorulmak bilmeden çalışır, bazen de ilgisiz 

ve tembel olurlar. A. Freud, gencin bocalamalarını normal kabul etmiş ve bu gel-gitlerin 

normal içsel gelişime ait uyum işaretleri olarak değerlendirmiştir. Bu kararsızlık 

döneminin ergenliğin kaçınılmaz ve gerekli bir  bölümü olduğuna inanmakta, bu dönemi 

yaşamadan gencin olgun bir yetişkin olamayacağını düşünmektedir  (Akt. Ekşi, 1990; 

Kulaksızoğlu, 1998; Özbay, 2000). 

 
 Bu açıklamalar çerçevesinde Hall’ın ergenlik açıklaması ile Psikoanalitik 

açıklama arasında belli bir benzerlik olduğu düşünülebilir. Her ikisi de ergenlik 

döneminin karmaşıklığını açıklarken özünü yineleme ilkesini kullanmaktadır. Ancak, 

Hall bunu insan evrimindeki kritik bir evrenin tekrarı sonucu oluştuğunu düşünürken, 

Psikoanalitik kuram ergenlik dönemindeki fırtına ve stresi, erken çocukluk dönemi 

çatışmalarının yeniden ortaya çıkışına bağlamıştır (Ekşi, 1990;                                       

Gallatin, 1995). 

 
1.2.3. ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM: M. MEAD, R. BENEDICT 

 
Bir antropolog olan Margaret Mead (1901-1978) de ergenlik gelişim kuramı 

oluşturma çalışmaları yapmıştır. Mead’ın, yaptığı araştırmalar sonunda, ergenlikte 
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yaşanan “fırtına ve stres”in evrensel bir sorun olmadığından söz ederek, alanda kargaşa 

yaratmıştır. Mead yaptığı araştırmada Somoalı kızların ergenlik dönemini sorunsuz ve 

yumuşak bir geçirdiklerini gözlemlemiş, bu sonucu, Somoa’da cinsellikle ilgili tabuların 

olmamasına ve ergenlerin evlilik öncesi seksten uzak durmalarının beklenmemesine 

bağlamıştır. Ancak, diğer yandan, ergenlik dönemini stresli geçiren Amerikan 

gençlerinin durumunu, toplumun gençlerden cinsellikten uzak durmalarını beklenmesi 

ile açıklamıştır. Çünkü Mead’a göre gençlerin uyanan cinsel istekleri toplum kurallarıyla 

çatışınca stres yaşanmaktaydı (Gallatin, 1995). 

 
Özetle Mead’e göre, ergenlerin davranış biçimleri ve sorunları, içinde yaşadıkları 

ve geliştikleri kültürel şartlara bağlı olarak göreceli kavramlardır. Dolayısıyla, ergenlik 

üzerine tek bir kültürel kuram bulunmamaktadır; her kültür için farklı bir mikro-kuram 

vardır (Adams, 2000). 

 
M. Mead gibi Ruth Benedict (1887-1948) de bireyin davranışlarının yetiştikleri 

çevreye büyük ölçüde bağlı olduğunu savunmuştur. Benedict’in (1938) belirli ergen 

davranış ve sorunlarının kültürden kültüre farklılık gösterdiğini ortaya koymuş; 

ergenlikte stresin yoğun yaşandığı kültürlerin ne gibi ortak özellikleri olduğunu ve bu 

kültürlerin ergenliğin daha sakin ve sorunsuz yaşandığı diğer kültürle ne gibi sistematik 

farkları olduğunu araştırmıştır. Çalışmada sosyalleşme, eğitim ve yetiştirme şekli 

üzerinde odaklanmış; stressiz kültürlerde eğitim ve sosyalleşmenin diğerlerine nazaran 

kademeli ve sürekli olduğunu belirlemiştir. Benedict ergenliğin stresli yaşandığı 

kültürlerdeki eğitimin, bunun aksine devamsız olma eğiliminde olduğunu bulmuştur. O 

da Mead’e benzer şekilde, Amerika ve Batı gibi bazı kültürlerde çocuklardan 
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ergenlikleri boyunca çocuk gibi davranmaları istenip, sonra aniden yetişkin gibi 

davranmalarının beklendiğini saptamıştır. Ona göre, kişinin çocukken yaptıkları ve 

öğrendikleri ile yetişkinlikte üstlenmesi beklenen rol arasında keskin bir kırılma ya da 

ayrım vardır. Daha “ilkel” toplumlarda ise, bu süreç daha kademeli ve kesintisiz 

yaşanmaktaydı. Bir genç kız çocukken annesine yardım ederek yetişkinlikte üstleneceği 

kadın rolü için kademeli bir şekilde hazırlanmaktaydı  (Dacey & Kenny 1994; Adams, 

2000). 

 
1.2.4. ALAN KURAMI: K. LEWIN 

 
 Lewin’e göre davranış, kişinin çevresi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Yaş, 

zeka, cinsiyet, özel yetenek gibi bir dizi kişisel, aile, arkadaşlar, yaşanılan çevre gibi 

çevresel faktörler davranışa etki eder. Bütün bu faktörler yaşam alanı denilen kavramı 

oluşturur.  Bireyin yaşam alanındaki, kişisel ve çevresel faktörler sürekli değişmektedir. 

Değişimlerin çok hızlı oluştuğu zamanlarda birey yoğun stresli bir dönem geçirir ve 

Lewin’e göre ergenlik de böyle bir dönemdir. Ergenlikte birey birdenbire hem bir takım 

fiziksel değişimle başa çıkmak zorunda kalır, hem de yeni bazı beklenti ve isteklerle 

karşılaşır; en önemlisi de gelecekle ilgili bazı hedefler belirlemesinin zamanı gelmiştir 

(Kulaksızoğlu, 1998).  

 
 Lewin ergenlik döneminde bu yaşam alanının bozulduğuna inanmaktadır. 

Ergenler çocukluk ile yetişkin dünyası arasında marjinal bir eleman gibi dururlar. 

Çocuklukta öğrendikleri davranışlar ile yetişkin olarak yapmaları beklenen davranışlar 

arasında doğrudan ve basit bir bağlantı bulunmamaktadır. Ergenler yetişkinliğe doğru 
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geçerken, çocukluklarındaki amaç ve değerlerini bırakmaya zorlanırlar ve bundan dolayı 

doğacak olan konumsuzluk, yoğun bir çelişki ve stres yaratır (Gallatin, 1995). 

 
1.2.5. KİŞİLERARASI KURAMI: H. S. SULLIVAN 

 
Sullivan, kişilerarası ihtiyaçların doyurulması gerekliliği üzerinde durarak, 

yakınlık, sevgi, güven, eşit ilişki gibi ihtiyaç örüntülerini tanımlamıştır (Gençtan, 1995). 

Ayrıca insanların her şeyden çok aradıkları şeyin güven olduğunu belirtmiş ve güven 

ihtiyacını “kaygıdan kurtulma gereksimi” olarak tanımlamıştır (Gallatin, 1995). 

 
Sullivan’a göre kaygının oluşumunda kişilerarası ilişkiler etkilidir. Kaygı insanın 

bebeklik döneminde bağımlılık ve çaresizliğinin hemen hemen kaçınılmaz olmasından  

ortaya çıkar. Yani bebek hayatta kalmak için başkaları ile iletişim kurmak zorundadır. 

Böylece fizyolojik ihtiyaçlar kolaylıkla, kişilerarası ihtiyaçlara dönüşür ve bebek, 

davranışlarını  diğer insanlardan gelecek tepkilere göre ayarlamayı öğrenir. Bebeğin ilk 

iletişim kurduğu kişi anne olduğu için annenin tepkilerindeki değişiklikler bebekte kaygı  

yaratabilir. Bebek de kaygıdan kaçınmak için annenin olumsuz tepki verdiği 

davranışlardan sakınmayı öğrenir. (Gallatin, 1995).  

 
Sullivan göre ergenlik ise bir “cehennemdir.” Bunun nedeni kültürel yapının, 

ergenlikteki cinsel ilginin karşı cinse yönelmesi konusunda gençleri yeterince 

hazırlamaması, hatta engellemesidir (Akt, Özbay, 2000). 

 
Sullivan, ergenlik dönemini kişilerarası ilişkilerdeki değişikliklere göre üç 

dönemde inceler:  
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Ön ergenlik, kendi cinsinden özel bir kişiye, yakın bir arkadaş-sırdaşa duyulan 

ilginin belirginleştiği dönemdir. Bu dönem kısa sürmesine karşın diğer insanlarla gerçek 

ve yakın ilişkilerin başlaması anlamında büyük önem taşır. Kişi iç dünyasını 

paylaşabileceği, karşılaştığı sorunlar konusunda destek alabileceği, kendi cinsinden 

yakın arkadaşlar edinir. Yakın arkadaşlık, ergenin kendisinin başkalarınca nasıl 

göründüğüne ilişkin ilk ipuçlarını almasını sağlar. Bu da gence olumsuz yönlerini fark 

edebilme ve değiştirme şansı sağlar. Ergen bu dönemde sosyal beceriler ve 

organizasyonlara ilişkin ilk deneyimlerini kazanır. Kişi bu dönemde yakın ilişkiler 

kurmayı beceremezse, umutsuzluğun eşlik ettiği yoğun bir yalnızlık içine düşer 

(Gençtan, 1995; Özbay, 2000). 

 
Erken ergenlik, gerçek cinsel ilginin ortaya çıkışı ile başlar, cinsel davranışın 

şekillenişine kadar sürer. Cinsel isteğin karşı cinse yönelmesine karşılık yakın 

arkadaşlıklar aynı cinsten kişilerle sürdürülür. Bu dönemde toplumun  cinselliğe bakışı 

nedeniyle genç, hissettiği arzu ile ne yapacağını bilemez hale gelir. Diğer kişilerle 

ilişkileri anlamsızlaşır, yakınlık ve güvenlik gereksinimi ile bağdaşmayan bu duyguyu 

reddedebilir ya da arzu duyacağı nesnelerle, yalnızlıktan kurtulmak için gereksinim 

duyacağı nesneleri ayırabilir. İki ihtiyacın gereğince ayrılmaması, kişide cinsel 

sapmalara neden olabilir (Gençtan, 1995; Özbay ve Öztürk, 1992).  

 

Geç ergenlik, kişinin görev ve sorumluluklar üstlendiği, cinsel davranışına ilişkin 

tercihini yaptığı ve bunu yaşamının geri kalan kısmına nasıl yerleştireceğini fark ettiği 

dönemdir. Bu dönem gencin, diğer insanların yaşama dair görüşlerini ve onların 
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kişilerarası ilişkilerindeki problemlerini ele alış biçimlerini fark etmeye ve 

değerlendirmeye başladığı, daha fazla eğitim olanağı bulduğu, yaşamdaki yolunu 

çizdiği, kendi sınırlarını diğer insanlarla karşılaştırarak deneme yanılma yoluyla 

genişletme olanağını bulduğu bir dönemdir. Kısacası sınırlı deneyimleri ile ortak 

değerler sistemini bütünleştirdiği, toplumda yerini aldığı dönemdir (Gençtan, 1995; 

Özbay, 2000).  

 
1.2.6. ÖĞRENME KURAMI: B.R. MC. CANDLESS & A. BANDURA 

 
 Mc. Candless, sosyal öğrenme kuramının esaslarını ergenliğe uyarlamaya 

çalışmıştır. Mc. Candless insan davranışının dürtüler tarafından yönlendirildiğine 

inanmakta, hayal kırıklığı, saldırganlık, endişe, merak ve bağımlılık gibi öğrenilmiş ve 

öğrenilmemiş dürtü ve isteklerin bireyi harekete geçirdiğini düşünmektedir.  Deneme 

yanılma yoluyla birey, hangi davranışının, hangi dürtüsünün sonucu olarak 

gerçekleşeceğini ve bu davranışının nasıl ve ne yönde devam edeceğini de öğrenmiş olur 

(Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Mc Candless’e göre, ergen, daha önce öğrendikleri ile toplumun kendisinden  

bekledikleri arasında ortaya çıkan durum karşısında çelişki yaşar.  Çocuklukta anne baba 

ya da öğretmenleri tarafından belli bir düzeyde bağımlılık geliştirmesi desteklenen 

bireyin, ergenlikte özerk ve bağımsız olması beklenmektedir  (Gallatin, 1995). 

 
Albert Bandura ise modellemenin kişilik gelişimine olası etkisi üzerinde 

durmuştur. Bandura ve Walters (1959) öğrenmenin, gözlemci modelin yanıtlarını taklit 

etmese, herhangi bir destek almasa dahi, başkalarını gözleme yoluyla gerçekleştiğine 
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dair kanıt sunmuşlardır. Onlara göre, ergenler yetişkinlerin yaptığını gördükleri şeyi 

yaparlar. Bandura’nın varsayımları doğruysa, yetişkinler davranışları yoluyla ergenlerin 

davranışlarını şekillendirmede olası bir güç olabilirler. Özetle Bandura, ergen 

gelişiminin öngörülebilen aşamalarla değil, çevreden gelen sosyal uyarıcıların sonucu 

olarak meydana geldiğini savunmaktadır (Akt. Dacey & Kenny 1994). 

 
Bandura ayrıca ergenliğin buhranlı bir dönem olduğu fikrine karşı çıkmaktadır. 

Ona göre ergenlikte bunalım geçirenler, yeterince toplumsallaşmamış olanlardır. 

Ergenlik döneminde saldırgan davranışlar sergileyen gençlerin durumu normal büyüme 

sancısı olarak kabul edilemez, onlara aileleri tarafından uygun eğitim verilmemiştir. 

Bandura düzenli, istikrarlı, sevecen ailelerden gelen ergenlerin bu dönemi rahat 

geçirdiklerini belirtmiştir (Akt. Kulaksızoğlu, 1998). 

 
Buraya kadar ergenliği fırtına ve stres dönemi olarak değerlendiren kuramcılar 

ele alınmıştır. Aşağıda ise ergenliği bu kapsam dışında ele alan kuramlara değinilecektir. 

Bu araştırmacılar ergenliğin bir uyum süreci olduğu konusunda fikirbirliği içindedirler 

ve dolayısıyla bu dönemi normal geçiren gençlerin de olduğu varsayılmaktadır.  

 
1.2.7. BİREYSEL FARKLILIKLAR KURAMI: E. SPRANGER 

 
 Spranger kişinin biricikliği kavramını ergenlik gelişimi kuramına yerleştirmiştir. 

Buradan yola çıkarak, ergenlik dönemindeki bireyi üç gruba ayırarak değerlendirmiştir. 

Birinci gruptakiler fırtına ve stresle başı derde girenlerdir; bu ergenler için çocukluktan 

yetişkinliğe geçiş son derece zor ve acı vericidir. Bunun yanı sıra ergenliği hiç zarar 

görmeden, sakin ve rahat geçiren ergenler de vardır. Üçüncü gruptakiler ise diğer iki 
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grup arasında yer alır. Bu ergenler ise kendi gelişimlerine doğrudan katılırlar. Bunalım 

yaşayabilirler ama bununla bilinçli  olarak baş edebilir ve üstesinden gelmeye çalışırlar. 

Ergenlik döneminin niteliği yani ergenin stresli olup olmaması ergenin kişilik yapısına  

bağlıdır. Offer’ın 1974 ve 1975 yıllarında yaptığı araştırmalar da Spranger’i kuramını 

destekler nitelikte olduğu belirtilmektedir (Gallatin, 1995; Kulaksızoğlu, 1998). 

 
1.2.8. BİLİŞSEL KURAM: J. PIAGET 

 
Çocuk ve ergenlerde düşüncenin gelişimi sistematik olarak J. Piaget tarafından 

incelenmiştir. Ergenlerin bilişsel gelişimine ilişkin bilgilerimiz büyük oranda Piaget’in 

teorisine dayanır.  

 
Bu kurama göre, bireyler ilk üç evre olan duyu-hareket, işlem öncesi, somut 

işlemler evrelerini tamamlandıktan sonra, 11-12 yaşlarında soyut (formel-biçimsel) 

işlemler evresine girerler. Ergenler bu kurama göre son gelişim evresi olan soyut 

işlemler dönemindedirler. Bu dönem çeşitli seçeneklerin değerlendirme ve düşünme 

yeteneğinin geliştiği dönemdir (12 yaş ve sonrası). Bu dönemde varsayım kurabilir, 

mantıksal sonuçlar çıkarabilir, ister somut, ister soyut olarak sunulsun karmaşık 

problemleri sistematik olarak çözebilirler  (Gallatin, 1995; Gander & Gardiner, 1993).  

 
Piaget bilişsel ve entellektüel etkinliği ergenlerin günlük yaşantılarına uyum 

sağlamaları için bir yol olarak görür. Bilişsel yapılar, insanların dünyayı anlamak için 

kullandıkları zihinsel birimlerin iç düzenidir. Piaget’ye göre, bilişsel yapılar ergenler 

geliştikçe sürekli olarak arıtılır, gözden geçirilir ve geliştirilir; onun kuramına göre 

gelişen bilişsel yapılardır. Ergenin bilişsel yapısı ne kadar farklılaştırılmış ve 
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bütünleştirilmişse, o kadar etkin ve verimli bir şekilde sorunları çözüp değişen çevresel 

taleplere uyum sağlayabilir (Adams, 2000). 

 
Soyut işlemler gerçek olandan olası olana bir vurgu kayması olarak 

tanımlanmıştır. Soyut düşünce ya hep ya hiç durumu değildir. Yani birey bir aşamadan 

bir anda başka bir aşamaya geçmez, değişim yavaş yavaş olur. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar soyut düşüncenin 12-13 yaşlarında kazanıldığı değerlendirmesini 

doğrulamamaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalarda ortak görüş 16 yaşından önce çok 

küçük bir azınlığın gelişmiş soyut düşünce aşamasına ulaşabildiği yönündedir. Bu da 

bize zekanın soyut düşünce gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir grup 

çalışma yetişkinlik döneminde bile önemli sayıda insanın hala soyut gelişimsel 

düşünceyi edinemediğini tespit etmiştir. Bu durum da eğitim düzeyi ile açıklanabilir 

(Akt. Özbay, 2000).  

 
1.2.9. PSİKOSOSYAL KURAM: E. ERIKSON 

 
Erik Erikson insan gelişimini, genlerle içinde yaşanılan çevre arasındaki 

etkileşim olarak görür (Dacey & Kenny 1994). Erikson’a göre insan yaşamında sekiz 

evreden söz etmek mümkündür. Ona göre ergenlik, normatif bir kriz dönemidir. 

Ergenler bu dönemde ne olduklarını algılamaya ve aynı zamanda ne olabileceklerini 

tanımaya başlarlar. Geçmiş deneyimleri bütünleştirme, “ben kimin” sorusuna yanıt 

arama, sağlam bir kişisel kimlik duygusuna ulaşma çabası içindedirler. Bu kriz dönemini 

geçerek kişiliğinde belli bir bütünlüğe ulaşan ergen, kimlik kazanmıştır. Kendisi, 

ilişkileri, yaşam biçim, gibi konularda çözümsüz ve ilgisiz oluş ise Erikson’a göre 
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kimlik karmaşasının belirtisidir (Akt. Özbay, 2000). Kimlik karmaşasında ergen kendini 

belli roller ve hedefler karşısında yetersiz ve tanımlanmamış biri olarak algılar. Kimlik 

duygusunun kazanılması, çocukluktaki sorunların halledilmesi ve yetişkinler dünyasının 

sorunlarıyla yüz yüze gelebilmeye hazır olmayı gerektirir. Bu çatışmaların çözümü 

kültürden kültüre değişebildiği gibi kişiden kişiye de değişebilmektedir (Ekşi, 1990). 

 
 Her krizi bir sonraki aşamaya geçmeden yaşamış olmak gerekir. Herhangi bir 

aşamada krizin yetersiz bir şekilde çözülmüş olması, özel bir yardım alınmadığı 

takdirde, sonraki bütün aşamalarda gelişimin önünü tıkayacaktır (Dacey & Kenny 1994). 

 
 Erikson’un fırtına ve stres konusundaki konumu Hall’inkinden farklıdır. Erikson, 

Spanger gibi bireyin biricik olduğuna ve hatta aynı kültürde birbirine benzer şekilde 

gelişim gösteren iki kişinin olmadığına inandığı için ergenliğin oldukça bireysel bir konu 

olduğunu ileri sürer. Her toplumda gençler bir çok benzer sorunla karşılaşırlar ama her 

biri bu sorunları farklı biçimde çözerler. Bundan dolayı ergenlik sarsıntılı ve çatışmalı 

olabilir ama olmayabilir de (Gallatin, 1995).      

 
 Erikson, ergenin “sosyal geçerliliği olan bir kendilik” oluşturmasının önemini 

vurgular. Yani ergen kendisinin nasıl bir insan olduğuna ilişkin kuramlar geliştirir, bu 

kuramları dener, değiştirir ya da bu kuramlara uygun davranmaya çalışır. Ergen böylece 

kendine bakışında giderek bir bütünlük ve süreklilik kazanır (Akt. Özbay ve Öztürk, 

1992).  

 
 Erikson’a göre ergen kimlik kazanma mücadelesinde başkalarının gözündeki 

kendisi ile kendi gözündeki kendisini karşılaştırır. Bu dönemin olumlu geçmesi 
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yetişkinliğe de yansıyacak ve bireyin sağlıklı bir yetişkin olarak yaşaması söz konusu 

olacaktır (Kulaksızoğlu, 1998).             

 
 Erikson şu sloganla ergenlik döneminde yaşanılanları özetlemeye çalışmıştır 

“Ben olmam gereken gibi değilim, olacağım gibi de değilim ama daha önce olduğum 

gibi de değilim” (Akt. Özbay, 2000) 

 
Bu kuram, “Kişilik Gelişimi” bölümünde detaylı olarak ele alınacaktır. 

      
1.2.10. “BENMERKEZLİ”LİK:  L. D. ELKIND 

 
Elkind, ergenlikte benmerkezlilik kavramını geliştirmiştir. Ona göre 

benmerkezlilik, diğer insanların düşüncelerini dikkate alamama yeteneğidir. Kişi kendi 

düşünceleri ile diğerlerinin ne düşündüğünü birbirinden ayırt etmede aşırı derecede 

zorlanır. Ergenin aklına bir soru takılmışsa diğerler insanların da aynı şeye akıllarının 

takıldığını varsayar. Elkind bu tip ben merkezliliği “hayali izleyici” kavramı ile 

adlandırmaktadır. Bu aşamada ergen, tüm gözlerin onun davranışlarını, fiziksel 

görünümünü ve diğer tavırlarını izlediğine inanır. Bu inanç ergenlerin bir kısmında 

huzursuzluk yaratırken bir kısmında kendini kahraman gibi hissetmeye ve abartılı 

davranışlar sergilemeye neden olabilir. Benmerkezliliğin diğer önemli bir yanı da,  

“kişisel efsane” adını verdiği kavramdır. Ergen, ölümsüzlüğü ya da eşşiz bir insan 

olduğu ya da diğer insanlardan çok özel bir konuda farklı olduğuna ilişkin inançlar 

besleyebilir. Genellikle bu inanç biçimi 16 yaş civarında ortadan kaybolur (Özbay, 2000; 

Özbay ve Öztürk, 1992). 
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 Ergenlik dönemine ilişkin kuram ve görüşlerin büyük bir bölümü ergenlik 

döneminin sorunlu bir dönem olduğu noktasında birleşmektedir. Ancak araştırma 

sonuçları bu görüşleri desteklememektedir. Ergenlikte ortaya çıkan değişikliklerle 

gencin birer birer başa çıktığını, ergenliğin bu yüzden bir kriz dönemi olmadığını 

savunan görüşler vardır. Ancak deneysel verilere dayanan araştırma bulguları, ergenlerin 

yarısı için bu dönemin potansiyel bir stres dönemi olduğunu desteklemektedir. Bu 

durum sosyal ve eğitimsel alanda işlev bozukluğu yaratmaz, ancak ergenin kendisi için 

rahatsızlık yaratır. Bu bocalama olmadan ruhsal gelişme olmayacağı teorisi doğru 

değildir. Deneysel çalışmaların sonuçları ebeveynleri ile uyumlu ilişkileri olan, 

akademik sorunu ve antisosyal davranışları az olan ergenlerin ruh sağlığının da daha iyi 

olduğu yönündedir (Akt, Özbay, 2000).                                                     

 
1.2.11. PSİKOSOSYAL GELİŞİMSEL KURAM: R. HAVIGHURST 

 
Psikososyal kuram 1950 ve 60’larda geçmiş bakış açılarına tepki olarak yeni bir 

kuram olarak doğmuştur. Chicago Üniversite’sinde bir sosyolog olan Robert Havighurst 

bu kuramın önemli bir temsilcisi olmuştur. Havighurst, hayatın her aşamasında, kişinin 

ihtiyaçları ile  toplumun hedefleri ortasında duran belirli gelişimsel görevler olduğunu 

söylemiştir. Bu görevleri kişinin yaşamda başarılı olabilmesi için gereken beceri, bilgi, 

işlev ve tutum olarak tanımlamıştır. Freudcu kuramda olduğu gibi, herhangi bir aşamayı 

başarılı bir şekilde tamamlayamama sonraki tüm aşamaları etkilemektedir (Dacey, & 

Kenny 1994). 
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Havighurst, ergenlik dönemi için sekiz gelişimsel görev tanımlamıştır (Akt. 

Dacey & Kenny, 1994; Gander & Gardiner, 1993; Adams, 1995): (Bu görevler daha 

sonraki bölümlerde ayrıntıları ile ele alınacaktır) 

 
1. Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir şekilde kullanmak, 

2. Kadın ya da erkek olarak toplumsal cinsiyet rolünü başarmak,  

3. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve olgun  ilişkiler kurmak,  

4. Anne baba ya da başka yetişkinlerden duygusal olarak bağımsız olmak,  

5. Bir meslek seçip bunun için hazırlanmak ve ekonomik özgürlüğe kavuşabilmek, 

6. Evlilik ve aile yaşantısına hazırlanmak, 

7. Toplumsal olarak sorumlu davranışlar sergilemeyi istemek ve bunu başarmak,  

8. Bir ideoloji edinmek ve davranışlarına yol gösterecek bir takım değerleri ve ahlaki 

sistemi oluşturmak. 

 
Elli yıl kadar önce yazılmış olmasına rağmen, Havighurst’ün gelişimsel görev 

listesi bugünün Batı kültürleri için hala geçerlidir. Araştırmalar Havighurst’ün kuramını  

önemli boyutta desteklemiş, eğitimciler ve terapistler başka kültürlerde uygulanırlıkları 

çok az incelenmiş olsa da fikirlerini kullanışlı bulmuşlardır (Dacey & Kenny, 1994). 

 
Kuramın detaylı olarak ele alınması ve ilgili tartışmalar Sosyal Gelişim (Bkz. 

1.3.3.) bölümünde yer almaktadır. 
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1.2.12. ODAKSAL AŞAMA KURAMI:  J.H. COLEMAN 

  
Ergenlik hakkında yıllardır yazan kuramcıların bir ucundaki grupta, ergen 

yaşamının çeşitli alanlarında meydana gelen beklenmedik ve uç değişimlerden 

kaynaklanan oldukça önemli bir kesinti dönemi olduğunu düşünen bir grup vardır. Diğer 

uçta ise ergenliğin hayatın içinde gayet sıradan bir dönem olduğunu düşünenler yer 

almaktadır. Her iki ucun da artıları olmakla birlikte, ikisi de gerçek olamaz. Psikolog 

John Coleman ergen gelişimi üzerine Odaksal Aşama Kuramı (1978) adını verdiği bir 

görüş önermektedir (Dacey & Kenny 1994). 

 
 Ergenlik döneminde kişi hem psikolojik hem de toplumsal düzenleme ile 

ilgilenmektedir. Ergen toplumsal yaşamın kuralları ile bütünleşirken, bu kurallara uyum 

sağlamakla yükümlü iken aynı zamanda kendi sistemini de oluşturmaktadır. Bu durum 

başa çıkılması gerekli ama zor bir durumdur. Coleman’a göre ergen bu durumla baş 

etmek için odaklanmayı kullanır. Bu aşamada ergen ilgilenmesi gerekli şeyleri sıraya 

koyar. Bu yöntem ergenin belirli bir zaman dilimi içinde, belirlenmiş bir konuya yeterli 

enerji harcamasını sağlar. Ergen önce bir konuyu daha sonra da diğerini çözmeye 

çalışarak uyum sağlama sürecini yıllara yayar (Akt. Özbay, 2000). 

 
Coleman’a göre, ergenlik bir ya/ya da olgusu değildir.  Kanıtlara göre ergenlik, 

insan hayatının zorluklar içeren, küçük değil büyük streslerin yaşandığı bir dönemidir. 

Ebeveynle temel değerler üzerine değil, dünyevi konular üzerine çatışmalar yaşanır. 

Çoğu genç insan mutsuzluk hissini yaşar; ancak bütünde bu durum ebeveynler ya da 

öğretmenler tarafından farkedilmez. Ergenler yaşları ilerledikçe ileride sahip olacakları 
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kimlik üzerine endişelenmeye başlarlar, ancak bu endişelerin bir kimlik krizine yol 

açması nadir görülen bir durumdur (Akt. Dacey & Kenny 1994). 

 
1.3. ERGENLİKTE GELİŞİM 

 
1.3.1. BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM 

 
Fiziksel değişiklikler ergenlik döneminde ortaya çıkan psikolojik ve sosyal 

değişikliğin başatıcısı ve düzenleyicisi olduğu için büyük önem taşır.  

                                                                                                                                                                                                                                   
Ergenlik dönemi, buluğ çağı belirtileri ile başlar. Buluğa ermek kişinin üreme 

yeteneğini kazanması anlamına gelir. Buluğ çağındaki gencin vücudunda boyunu ve 

yapısını değiştiren hızlı değişiklikler olur, zihinsel yapısında ve ilgilerinde gelişmeler 

görülür, her iki cins de fizyolojik olarak cinsel gelişimlerini tamamlarlar (Kulaksızoğlu, 

1998). Buluğ çağında ortaya çıkan fiziksel değişiklikler şu şekilde özetlenebilir: 

 
Buluğ çağı başlangıcı, birbiri ile etkileşim içinde olan bir dizi genetik ve çevresel 

faktörce belirlenir ve bu nedenle bireyden bireye ve cinsiyete göre farklılık gösterir.  

Kızlar için 11-13, erkekler için 13-15 buluğa erme yaşı olarak kabul edilir. Kızlarda 

fiziksel değişiklikler erkeklerden iki yıl kadar önce başlar, ancak her iki cins de, cinsel 

açıdan fiziksel olgunluğa aşağı yukarı benzer yaşlarda ulaşırlar (Kulaksızoğlu, 1998; 

Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
Kız ve erkeklerde cinsel olgunlaşmanın başladığını gösteren birincil ve ikincil 

olarak adlandırılan cinsiyet özellikleri görülür: Birincil Cinsiyet özellikleri üreme 
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organlarındaki değişmeleri içerir. İkincil Cinsiyet özellikleri ise kız ve erkeklerin beden 

yapısındaki değişikliklerdir.  

 
Birincil cinsiyet özellikleri: Kızlarda buluğ çağının en önemli göstergesi ilk adet 

kanaması olarak kabul edilir. İlk adet kanamasından yaklaşık bir yıl sonra yumurta 

üretimi başlar. 11-14 yaşlarında görülür. Buluğ sırasında dış cinsel organlarda önemli 

değişiklik gösterir. Majör ve minör libialar (iç ve dış dudaklar), klitoris, vajinal kanal 

büyür ve özellikle klitoris uyarılmaya daha hassas hale gelir (Kulaksızoğlu, 1998; Özbay 

ve Öztürk, 1992). 

 
Erkeklerde de dış cinsel organlar yani penis ve skortum (testisleri taşıyan torba) 

büyür. Bu değişiklik erkek buluğ çağının en önemli göstergesidir (12-13 yaş). Bunun 

yanı sıra penise spermlerin aktarımını sağlayan prostat bezleri oluşur. Üreme 

organlarındaki olgunlaşma sonucu ile ilk, gece boşalmaları yaşanır (Gander & Gardiner, 

1993; Kulaksızoğlu, 1998; Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
İkincil cinsiyet özellikleri: Kızlarda; buluğun ilk görünür ve en önemli belirtisi, 

8-13 yaşları arasında göğüsteki tomurcukların ortaya çıkmasıdır. Adet kanaması bundan 

yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşir. Cinsel organ çevresindeki kıllanmalar genellikle 

memelerin gelişiminden kısa bir süre sonra başlar ve bir ya da iki yıl sonra koltukaltı 

kılları belirir. Bu dönemde ayrıca, omuzlar daralır ve yuvarlaklaşır, kalça genişleyerek 

vücut yapısı şekillenir (Gander & Gardiner,1993; Özbay ve Öztürk, 1992).  
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Erkeklerde; en önemli ikincil cinsiyet belirtileri ise, beden biçimi ve sakaldır. 

Vücut ve yüz erkeksi bir görünüm alır. Omuzlar geniş, kalça dar ve gövde nisbeten 

uzundur. Aynı dönemde önce penis çevresi kıllanması ve yaklaşık iki yıl kadar sonra da 

koltukaltı ve yüzde kıllanma başlar. (Gander & Gardiner, 1993; Kulaksızoğlu, 1998; 

Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
Her iki cinsiyette görülen diğer fiziksel değişiklikler: Boy uzamasının kızlarda en 

hızlı olduğu dönem 11-14, erkeklerde 13-16 yaşları arasındadır. Yağ bezlerinin 

aktivitesinin artmaya başlamasından dolayı sivilce sorunu ortaya çıkabilir. Erkeklerde 

kas kütlesindeki, kızlarda ise yağ dokusundaki artış daha fazla olur. Kilo artışı boy 

uzama ile paralellik gösterir. Ayrıca gırtlak büyümesi nedeniyle her iki cinste de ses 

kalınlaşması gerçekleşir. Erkekte belirgin olan bu değişiklik kendini ses önce alçalması 

sonra da  derinleşmesi şeklinde gösterir, 13-14 yaşlarında ses tonu da olgunlaşmaya 

başlar (Eichorn, 1995; Özbay ve Öztürk, 1992, Yavuzer, 1993). 

 
18-20 yaşlarında artık her iki cins için de fiziksel ve cinsel gelişim tamamlanmış 

olur (Özbay ve Öztürk, 1992). Ancak, fiziksel ve bedensel gelişim ilgili aktarılan tüm 

bilgiler ortalama değerler çerçevesindedir ve bireysel farklılıklar söz konusudur.   

  
 Kız ve erkek çocukların buluğa geçişleri biyolojik olarak dönüm noktası olduğu 

için hayatları bir çok yönden etkilenmektedir. Bu etkiler aşağıda ele alınmıştır.   
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1.3.1.a. Buluğa ermenin psikolojik boyutları 

 
Kişinin bedenindeki değişiklikler, nasıl davrandığını ve neler hissettiğini 

etkilediği gibi, nasıl göründüğü de diğer insanların ona karşı davranışını etkiler. Ergenin 

vücudundaki değişiklikler ve bu değişikliklerin kendi alıştığı kontrolün dışına çıkması; 

bazen utanma, suçluluk duygusu, korkma ve hatta panik yaşamalarına neden olmaktadır 

(Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
Çocukluktan yetişkinliğe başarılı bir geçiş, biyolojik, psikolojik ve sosyal 

gelişimin bir arada olması ile gerçekleşir. Gençlik döneminde biyolojik, psikolojik ve 

cinsel gelişimin dengeli gerçekleşmesi de bu anlamda pek çok faktöre bağlıdır. 

Bunlardan biri ve en önemlisi de ailedir. Gencin kendisinin, ailesinin ve toplumun cinsel 

konular karşısında takındığı tavır, onun sosyal gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir 

(Ünver, Tolan, Bulut ve Dağdaş, 1986). 

 
Akranlarından önce ya da sonra buluğa erme kız ve erkeklerin aileleri ve 

arkadaşları arasında ve çevrelerinde farklı biçimlerde değerlendirilmelerine yol açar 

(Tan, 1992). 

 
Bir yanda bedendeki değişiklikler gencin kendini algılamasını değiştirirken diğer 

yandan da çevredekilerin genci algılaması da bu dönemde değişmeye başlar. Gencin 

fiziksel gelişim hızı, karşılaşacağı tutumları belirleyen önemli bir faktördür. Gencin 

çevresindeki kişilerin kendisine karşı değişen davranışlarını uyum sağlaması gerekir. 

Çevre gençlerden belli davranışları bekler ve genç de bu beklentiler uygun davranışlar 
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sergilemek için kendini zorunlu hisseder. Bu da ergenin kişilik gelişimi etkiler (Özbay 

ve Öztürk, 1992). 

  
Anne-baba ve diğer yetişkinler çocukların gelişmiş fiziksel yapısına bakarak 

onlara daha olgun şekilde davranırlar. Kendisine olgun, yetişkinmiş gibi davranılan 

ergen de çevresine yetişkinmiş gibi tepkiler verir (Kulaksızoğlu, 1998). 

 
Kız ve erkek çocukların erken ya da geç gelişmesi cinsiyetleri dolayısıyla 

birbirinden farklı etkiler yaratır. Kız çocuğunun yaşıtlarından erken gelişmesi ile ilgili 

iki görüş bulunmaktadır:  İlki olumlu etkisinden bahsetmektedir: Erken gelişen kızın 

yaşıtları tarafından hayranlıkla karşılanması ve kendisinden büyük kişilerle olgun 

ilişkiler kurması ve olumlu benlik kavramına sahip olabilmesini sağlar (Gander & 

Gandiner, 1993). İkincisi ise, olumsuz etkisidir:  Erken gelişim, anne-baba ve çevrenin 

çocukluk dönemini tam yaşamamış çocuktan genç kız tavrı beklemesine yol açar. Ancak 

ergen, bu beklentiyi gerçekleştirecek ruh haline sahip olmadığı için uyum problemi 

yaşar. Erken gelişen kız çocukları genç kızlardan beklenen sorumluluk ve görevlerle yüz 

yüze kalırlar. Yani erken olgunlaşmak kızlar için bazı zorlukları da beraberinde 

getirebilmektedir (Kulaksızoğlu, 1998). 

 
Erkek çocuklarda  yaşıtlarından erken gelişmesi avantaj olabilmektedir. Erken 

gelişen erkek çocuk, ailesi ve çevresi tarafından çabuk kabullenilmekte ve 

benimsenmektedir. Bu tip çocuklar daha çabuk bağımsız olmayı öğrenmekte ve yaşıtları 

arasında lider vasfı kazanmaktadır. Bu ergenlerin özgüvenlerinin daha yüksek olacağı 

düşünülmektedir (Kulaksızoğlu, 1998). 
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Geç gelişen kız ve erkek çocuklarına ise, fiziksel görünümleri nedeniyle aile ve 

çevreleri tarafından korunmaya muhtaçlarmış gibi davranılır. Genellikle fiziksel olarak 

geç gelişim kız ve erkekleri üzmektedir. Geç gelişen çocukların çevrelerinden gördükleri 

tavırlar, kendilerini farklı, zayıf ve yetersiz gibi algılamalarına ve olumsuz benlik 

geliştirmelerine yol açar. Geç gelişenlerin akranları ile ortak yanları gittikçe 

azaldığından sosyal ilişki kurmaları güçleşir. Bu durumda olan çocukların sosyal 

ilişkileri de zedelenir; akran grubuna girmek, grupta benimsenmek zorlaşmaktadır (Akt. 

Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Genç bu dönemde anne-babası ve çevresindeki yetişkinler tarafından ne tam 

yetişkin ne de çocuk olarak algılanmaktadır. Anne-baba ile yetişkinler, gençlerin neler 

yapabilecekleri ve neleri yapamayacakları konusunda birbirinden farklı fikir ve 

yaklaşımlar ileri sürmektedir (Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
1.3.1.b.Cinsiyet Rolleri ve Cinsel Kimlik 

 
 Cinsiyet rolü kadının ve erkeğin nasıl düşüneceğini ve hissedeceğini belirleyen 

ve çevre tarafından verilen bir roldür. Cinsiyet rolleri önce anne baba tarafından daha 

sonra da arkadaş grupları tarafından öğretilir. Özellikle ergenlikte arkadaş grubunun 

onaylaması ya da onaylamaması gösterilecek cinsel tutum ya da tavırların üzerinde 

önemli bir güçtür (Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Geleneksel kalıpyargılar dişi ve erkekler için uygun görülen davranış ve tavırları 

genellikle belirlemektedir. Erkeklerin, işbitirici, mantıklı, girişken, kendine güvenli, 

duygularından çok işin sonucuna önem veren, bağımsız ve başarıya önem veren kişiler 
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olması bu kalıp yargılar içindedir. Buna karşılık kızlar, daha çok duyguları ile hareket 

eden, kişilerle ilişkilere önem veren, başkalarının duygularına karşı duyarlı, başkalarına 

özen gösteren, pasif, mantıksız, tertipli ve öznel olarak nitelenirler. Bu kalıp yargılar 

insanların nasıl olduğundan çok onlardan genel beklentinin ne olduğunu gösterir. Bu 

yargılar ergenin cinsel rol özdeşimini, gerek aile gerekse iletişim araçları yolu ile büyük 

ölçüde belirler (Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
Buluğa girme ile birlikte cinsel davranış ve duygular ortaya çıkmaya başlar. 

Bununla birlikte suçluluk duyguları da yaşanmaya başlar ve ergenin bu duyguyla baş 

edebilmesi gerekir. Gençlerin kendi cinsleri ile kurdukları yakınlıklar, bu duygu ve 

düşüncelerin arkadaşlar arasında paylaşılması, karşılaştırılması gençlere bu açıdan 

yardımcı olur. Karşı cinsten arkadaşlıklar ise gencin toplumsal cinsiyet rollerini 

tanımasını ve hayata geçirmesini kolaylaştırır. Bireyin cinsel eşine ve topluma karşı  

sorumluluk kazanması, cinselliğin kendi yaşamındaki yerini fark etmesi ve erotizmi bir 

başkasıyla yakınlığın bir yönü olarak yaşayabilme becerisini kazanması ergenlik 

döneminde olur. Aile üyelerine yönelik sevgi ile karşı cinse yönelik sevgiyi ayırt 

edebilirler.  (Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
1.3.2. BİLİŞSEL GELİŞİM 

 
Bilişsel gelişimi dört döneme ayıran Piaget’e göre bireyler, 11-12 yaşlarından 

itibaren soyut (formel-biçimsel) işlemler dönemine girerler. Bu kurama göre birey, 

duyu-hareket, işlem öncesi ve somut işlemler aşamalarını tamamladıktan sonra bu 

döneme geçebilir (Stewart ve ark., 1989).  
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Çocuğun somut düşüncesi ergenlik döneminde değişir ve soyut düşünce gelişir. 

Soyut düşünce, olayların nedenlerini araştırmaya yönelik düşünce biçimidir. Bu tür 

düşünce biçiminde varsayımlara dayalı olasılıklar, mantık yolu ile analiz edilir ve 

eyleme geçmeden önce çıkarımlar yapılır. Problemler çözülürken deneme yanılma 

yerine sistematik bir yaklaşım uygulanır (Özbay ve Öztürk, 1992). Ayrıca, soyut 

işlemler döneminde olan birey, başkalarının görüşlerine aldanmaz, olayların arkasındaki 

nedenleri anlamaya çalışır. Deyimlerin ve atasözlerinin kelimelerle ifade edilen 

anlamlarından daha farklı bir anlamı olduğunu bilir. İma ve benzetmeleri kavrayabilir. 

Bir metnin ana fikrini kolaylıkla çıkarabilir (Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Soyut düşünmenin bir yanı gerçeklik ve olasılık arasındaki ilişki ile ilgilenir. 

Somut işlemler dönemindeki çocuklar için “olan şey” ile “olabilecek şey” aynı ve tekdir.  

Ancak soyut işlemci ergenler daha geniş olan hipotetik olasılıkları düşünürler. 

Gerçekleşen olayın her zaman gerçekleşen ya da gelecekte gerçekleşecek olayların 

güvenilir bir göstergesi olduğundan öte, bu olayın şans eseri gerçekleşmiş olabileceğini 

de bilirler. Buna ek olarak, soyut işlemci ergenler, ürettikleri olası hipotez ya da 

açıklamaları test edip doğrulamak amacıyla hipotetik-varsayımlı düşünceyi kullanırlar. 

Soyut düşünmenin diğer yönleri de çoklu değişkenlerin birleştirilmiş ya da etkileşimli 

faktörlerini düşünmeyi ve biliş-ötesi düşünebilmeyi -kişinin düşünme süreci hakkında 

düşünmesi- içerir (Berzonsky, 2000; Adams, 2000). 

 
Kurama göre, her ergenlik dönemine giren bireyin soyut işlemler dönemini 

tamamladığına ilişkin bir düşünce bulunsa da soyut işlemler döneminin her ergende 

gelişmediği bilinmektedir. Bu tarz düşünce ile ilgili bilişsel stratejiler eğitimle 
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geliştirilebileceği belirtilmektedir. Bu nedenlerden dolayı soyut işlemsel dönemin ilk üç 

evre gibi evrensel olmadığı ileri sürülmektedir (Sayıl, 1997). Ayrıca soyut düşünceye 

ulaşma ile ergenin yaşadığı kültürel çevresi, ailesinin sosyo-ekonomik düzeyi ve zeka 

seviyesi arasında ilişkiler de bulunmaktadır (Gander & Gardiner, 1993).  

 
Ergenlerin yeni buldukları bu geleceğe bakma ve karmaşık sorunlara alternatif 

çözümler yeteneği, onların yaşamlarında derin değişimler getirmektedir (Gander & 

Gardiner, 1993). Ergen yeni akıl yürütme becerisi kullanarak kuralları, genel ahlak 

değerlerini sorgulamaya başladığında, genellikle aileler bundan endişe duymaya 

başlarlar ve bu yüzden büyük tartışmalar çıkabilir. Kendileri, dünya ve varoluşun 

nedenleri hakkında düşünmeye başlarlar. Kuralları sorgulamaya ve kuralların ardındaki 

mantığı tartışmaya başlarlar. İdeal ebeveynin nasıl olması gerektiği konusunda da akıl 

yürütmeye ve karşılaştırmalar yapmaya başlarlar ki, bu da anne baba ve ergen arasındaki 

ilişkiyi daha da gerginleştirir (Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
Ergenlik dönemi bilişsel gelişim açısından büyük önem taşır, çünkü bu dönem 

ergenin yetişkin düşüncesine özgü bilişsel yetiler kazandığı dönemdir. Bilişsel gelişim 

denilen olgu, ergenin yalnızca kendini, ailesini, yaşıtlarını, arkadaşlarını ve 

öğretmenlerini değil, dünyasını görme biçimi üzerinde uzun süreli etkiler yaratır 

(Gander & Gardiner, 1993). 

 
1.3.3. AHLAK GELİŞİMİ 

 
 Ahlak, iyi ve doğru davranışlar bütünüdür. İnsanların uymak zorunda oldukları 

davranışlar ve kurallardır (Kulaksızoğlu, 1998). Kohlberg ahlaki gelişimini, bir insanın 
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davranışı hakkında düşünme ya da davranışı iyi ya da kötü olarak yargılama yolu olarak 

tanımlar (Akt. Gander & Gardiner, 1993). Hangi davranışın iyi ya da kötü olduğu 

kişiden kişiye değiştiği gibi, toplumdan topluma da değişmektedir. 

  
Ahlaki gelişim süreci kimlik oluşturmanın ve bununla bağlantılı olarak kişisel 

ahlaki statü geliştirmenin bir parçasıdır (Windmiller, 1995). 

 
 Psikolojide ahlak gelişimini açıklayan üç önemli kuram vardır. Psikoanalitik 

kuram, toplumsal öğrenme kuramı ve yapısal gelişim yaklaşımı.  

 
1.3.3.a. Psikoanalitik Kuram 

  
 Freud, kişiliğin gardiyanı ya da kısıtlayıcı etmeni olarak işlev gören parçası için  

süperego ya da vicdan terimini kullanmıştır. Süperego psikoanalitik kuramda kişiliğin 

beş yaş dolayında en son gelişen üç parçasından biridir. Bu üç parçadan ilki olan id; 

içgüdüleri ve istekleri temsil eder. İd benliğin doğasının tamamen doğuştan gelen 

bölümüdür ve baskı altında değildir. Daha sonra birey kendini dış dünyadan ayırt etmeye 

başlayınca ego oluşur. Ego benliğin yürütme organıdır; içgüdülere, ihtiyaçlarını nasıl 

doyurması gerektiği konusunda rehberlik eder. Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen 

sistemi süperegodur. Bu sistem çocuğun anne babası tarafından aktarılan, ve ödül ve 

ceza uygulamalar ile pekiştirilen, geleneksel değerlerin ve toplumsal ideallerin içsel bir 

temsilcisidir. Süperegoyu ilgilendiren konu, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar 

verip, toplum ya da toplumu temsil edenler tarafından onaylanmış ölçülere göre 

davranmaktır (Windmiller, 1995; Gençtan, 1995).                                     
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 Süperego bireyi yanlış davranışlara girişmekten koruma işlevini görür. Altı ile on 

bir yaşlar arasında yer alan örtülü dönemde gelişmeye devam eden süperego, çocuğun 

benlik koruma mekanizması haline gelir. Çocuğun kısıtlamaları daha önce açık olarak 

anne baba kontrolünde iken daha sonra çocuğun kendi kısıtlamaları haline gelir. 

Ergenlik döneminde öğretmenler, otorite figürleri ve kahramanlar ahlak modelleri olarak 

işlev görebilirler (Windmiller, 1995).  

 
1.3.3.b. Toplumsal Öğrenme Kuramı 

 
 Bu kuramda, çocuğun ahlaki gelişimini belirleyen, kültürel normların doğru ya 

da yanlış davranışlar olarak içselleştirilmesidir. Ergenlik döneminde ise, yaşıt grubu 

etkileşimi önem kazanır, çünkü ergenler onay ve destek için yaşıtlarına yönelirler. Özetle 

toplumsal öğrenme kuramı, ahlaki değerlerin, “neyin doğru, neyin yanlış olduğuna 

ilişkin bir toplumsal grup tarafından paylaşılan inançlar” olduğunu söyler (Windmiller, 

1995). 

 
1.3.3.c. Yapısal Gelişim Kuramı 

 
            Piaget ve Kohlberg’in kuramsal bakış açısına göre, çocuğun bilişsel yapısı, 

ahlaki tutumun varacağı sınırları belirler ve bu sınırlar, bilişsel yapı daha karmaşık hale 

geldikçe değişir ve daha yetkin hale gelir. Değerler sistemin hızı belirleyen bireyin temel 

zihinsel gelişimidir (Windmiller, 1995).                                                                                                                                                                   

 
1.3.3.c.1. J. Piaget’nin Kuramı 
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Piaget’e göre, işlem öncesi dönemdeki çocuk suç işleyenin niyetini dikkate 

almadan, suçlu hakkındaki yargılarını suçun maddi sonuçlarına göre vermekteyken, 

somut işlemler dönemindeki çocuk, oyunun kurallarını değişmez olarak görmez, 

istenildiğinde ve herkes aynı görüşü paylaştığında kuralın değişebileceğini kabul eder. 

Piaget’e göre, yaş büyüdükçe ahlaki yargılarda olgunlaşma olmakta ve olumsuz bir 

davranış sergileyen bireyin bu davranışı, niyetine göre değerlendirilmektedir. Piaget’e 

göre çocukların ahlaki yargıları yetişkinlerin tutumlarından etkilenir (Kulaksızoğlu, 

1998). 

 
Piaget’ye göre ergenlikte ahlaki gelişim özerklik evresinin devam etmesidir, 

fakat bu gelişim ergenin bilişsel gelişimindeki değişiklerle şekillenir ve buna paralel 

gider (Windmiller, 1995).                                                                                                                                                                         

 
1.3.3.c.2. L. Kohlberg’in Kuramı 

 
Kohlberg, yaptığı çalışmalar sonucunda denekler tarafından yapılan akıl 

yürütmenin yaşa bağlı olarak ayırt edilebilir örüntülere sahip olduğunu belirlemiştir. 

Kohlberg bu örüntüleri üç düzey ve altı evre olarak düzenlemiştir. Her aşama bir 

öncekinden farklılık göstermektedir ve genel olarak yaşla ve bilişsel olgunlukla ilgilidir. 

Evrelerin sırası değişmemektedir ve birey evrelerden sıra ile geçmek zorundadır; ancak 

kişini duracağı evre  bireysel farklar ve kişinin çevresi ile olan kendine özgü etkileşimi 

ile belirlenmektedir (Kulaksızoğlu, 1998; Windmiller, 1995). Bu düzey ve evreler Tablo 

1’e özetlenmiştir.   
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Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre, ergenlik dönemine karşılık gelen, 

yaklaşık 10-18 yaşları arasında “geleneksel aşama”dan geçilir. Bu aşamanın ilk 

evresinde birey, grup normlarına uyum yapmaya çalışır. Doğru olmak, başkaları ile 

ilgilenmek, iyi olmak, sadık ve güvenilir olmak çabasındadır. Grubun beklentileri ve 

kuralları doğrultusunda davranmayı öğrenir. Başkaları tarafından sevilmemek ve 

onaylanmamak kaçınılması gereken davranış biçimleridir. Ergen, başkalarının 

davranışını değerlendirirken sonucu değil, niyeti göz önünde bulundurur (Steward ve 

ark., 1989; Kulaksızoğlu, 1998).  

Tablo 1.1. Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Evreleri (Windmiller, 1995). 

DÜZEYLER YAKLAŞIK OLARAK 
YAŞLAR 

EVRELER 

I.Ahlak Öncesi ya da 

gelenek Öncesi 

 

 

4-5 

 

6-9 

1. Ceza-itaat yönelimi: 
Yargılar, cezayı engelleme veya ödül alma temeline 
dayanarak verilir. 
2. Göreli araçsal yönelim:  
Yargılar, karşılıklı iyilik ya da bireyin gereksimlerini 
karşılamak temeline dayanarak verilir. 

II. Geleneksel 

 

 

10-15 

 

 

15-18 

3. İyi oğlan-iyi kız: 
Yargılar, diğer insanları hoşnut etme, gelecek eleştiriyi 
engelleme veya diğer insanların acılarını azaltma temeline 
dayanarak verilir. 
4. Yasa ve düzen yönelimi: 
Yargılar, otoritenin saygısını sürdürme ve yasalara yasa 
oldukları için uyma temeline dayanarak verilir. Toplumsal 
uyma davranışı toplumsal düzenin sağlanmasındaki yoldur.  

III. Gelenek ötesi veya 

İlkeli 

18-20 

 

 

20 

5. Toplumsal sözleşme yönelimi: 
Yargılar, insan haklarına ve bütün toplum tarafından 
üzerinde anlaşmaya varılmış olan standartlara dayanarak 
verilir.  
 6. İnsan yaşamının değeri yönelimi:  
Yargılar, adalet, eşitlik, insan hakları ve insan onuruna 
saygı gibi etik ilkelere uygun olup olmamaya dayanarak 
verilir. 

 

 Geleneksel aşamanın ikinci evresinde birey, toplumdan gelen görev ve kuralları 

kabul eder, toplumun haklarını korumayı amaçlar. Bu dönem, 9-18 yaş arasındakilerin 

ve bir çok yetişkinin ahlaki yargısını belirler. Bir sonraki düzey olan “gelenek ötesi 

aşama” ise 18-20 yaşları ile birlikte başlar. Bireyin toplumun üstünde bir bakış açısı 
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vardır, kanunlara çoğunluğun haklarını koruyacağı içi uyulur. Grubun kanunları ile 

çelişse de toplumun hak ve değerlerini korumak bu devrenin temel özelliklerindendir. 

Bu evrelere ait yargılara çok az yetişkinin erişebileceği belirtilmektedir (Kulaksızoğlu, 

1998).  

 
Yapısal-gelişimsel yaklaşım, ahlak gelişimini genel toplumsal gelişim sınırları 

içinde daha açık olarak tanımlamak üzere genişlemekletir. Bu aşamada Turiel’in 

kuramından bahsetmek gerekir. 

 

1.3.3.c.3. Turiel’in Kuramı 

 
 Turiel cinsiyet rolleri, toplumsal nezaket, hitap etme şekilleri ve giyim kuralları 

kavramlarının toplumsal gelenek kuralları olduğunu ve bireysel kültürlerin ve 

zamanların ürünleri olduğunu savunur (Windmiller, 1995). 

 
 Turiel, çocuk, daha sonra da ergen ve yetişkin, geliştikçe aşamalı olarak toplum, 

toplumsal kurallar ve beklentiler hakkındaki kavramları kazandığını belirtmiştir.  

Çocuklar ve ergenler, topluma ilişkin inançları, ahlak gelişiminden bağımsız olarak 

kazanırlar; ancak ahlak gelişimi de eş zamanlı olarak ilerleyebilmektedir (Windmiller, 

1995).  

Yapılan araştırmaların, ahlak gelişimi üzerinde zekanın, toplumsal sınıfın, yaşın, 

zeka bölümünün ana baba tutumlarının, aile çevresinin ve kültürel farklılığın önemli 

etkisi olduğuna işaret ettiği belirtilmektedir (Gander & Gardiner, 1993). 
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Ergenlikte işlev gören iki etmen, ahlak gelişiminde  önemli değişikliklere katkıda 

bulunur. Bunlardan birinci, bilişsel gelişimde soyut işlemlerin başlamasıdır. İkincisi ise 

Erikson tarafından ifade edilen, yeni bir kimliğin ve benlik duygusunun oluşmasıdır 

(Windmiller, 1995). 

 
Bireyin geleneksel ahlak düzeyinin ötesine geçebilmesi, eşitlik, adalet, en iyiyi 

bütün insanlara sunmak, toplumsal sözleşmeler veya insan yaşamının değeri gibi 

kavramları ele alabilmesi için soyut kavramlarla düşünebilmesi gerekir.  Piaget, soyut 

işlemlerin ergen kişiliğinin tüm yönlerini etkilediğini belirtmiştir. Soyut işlemsel 

dönemde kazanılan yeni düşünce ve duygular, daha büyük bir yaratıcılığa, güçlü dinsel 

duygulara ve kişinin kendisiyle ve duyguları ile ilgilenmesine yol açar (Windmiller, 

1995). 

 
Soyut işlem düşüncesinin başlaması ve ergenlikteki benlik arayışı, ahlak 

gelişimini kolaylaştıran bir değişim ve çatışma ile sonuçlanır. Ergen sadece kendi 

hakkında değil, insanlık ve evren hakkında yanıtlar arayıp bunları netleştirmeye çalışır. 

Bu yanıtlar; ebedi gerçek, adalet ve iyi olma sorularını içermektedir. Böylece bireyin 

ahlaki konumu, yeni keşfedilmiş benliğin bir parçası olduğu için önemli hale gelir 

(Windmiller, 1995). 

 
Yapılan araştırmalara göre ego gelişimi, ahlak gelişimine göre daha hızlı olmakta 

ve ahlak gelişimi için yararlı olmaktadır. Bu da ahlaki gelişimin ego gelişiminden 

etkilendiği varsayımı ile tutarlıdır.                                                                                                                                                                                
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1.3.4. SOSYAL GELİŞİM 

 
Sosyal gelişim kişinin yaşadığı toplum tarafından kabul edilebilir bir biçimde 

davranmayı öğrenme biçimidir. Bu bir süreçtir ve doğumdan itibaren ilk anne baba 

iletişimi ile başlar ve ömür boyu devam eder (Kulaksızoğlu, 1998) .  

 
 Ergen, sadece yaşının ilerlemesiyle ya da boyunun uzaması ile olgunlaşmaz. 

Olgunluk, bazı belirli kişilerarası deneyimler ve eğitsel sonuçlar ya da başarılar yoluyla 

gelişmektedir (Adams, 1995).  

  
Her dönemin gerekliliklerinden biri olduğu gibi, ergenlikte de sosyal gelişimin 

temel taşı olarak nitelendirilen gelişimsel görevler, olgunlaşmanın en temel şartıdır.   

 
1.3.4.a.Gelişimsel Görevler 

 
Bir insanın bugünün ve yarının sorunları ile başarılı olarak baş edebilmesi için, 

bebeklikten ve ilk çocukluktan ergenliğe, ergenlikten ileri yetişkinliğe doğru özel 

davranış türleri kazanması gerekmektedir. Ergenlik bedensel, toplumsal ve bilişsel  

olgunlaşma dönemidir (Gander & Gardiner, 1993).  

 
Gelişimsel görevler listesini Robert Havighurst geliştirmiştir. Hayatın her 

aşamasında, kişinin ihtiyaçları ile  toplumun hedefleri ortasında duran belirli gelişimsel 

görevler olduğunu söylemiştir. Bu görevleri kişinin yaşamda başarılı olabilmesi için 

gereken beceri, bilgi, işlev ve tutum olarak tanımlamıştır. Freudcu kuramda olduğu gibi, 

herhangi bir aşamada başarılı bir şekilde uzlaşma sağlayamama tüm sonraki aşamaları 

etkilemektedir (Dacey & Kenny, 1994) 
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Havighurst’a (1952) göre gelişimsel görev, “bireyin yaşamının belirli bir 

döneminde meydana gelen ve başarılması halinde mutluluk getiren, kişiyi bir sonraki 

basamağa taşıyan; başarılamaması ise üzüntü, kınama ve bir sonraki basamakta 

zorlanmak anlamını taşıyan görevlerdir”. Gelişimsel görevler bebeklikten yaşlılığa kadar 

her basamak için tanımlanmışlardır. Buna göre bir gelişim döneminin tanımlanabilmesi, 

o dönem içinde başarılması gereken gelişimsel görevlerin tanınması anlamına 

gelmektedir (Roscoe & Peterson, 1984; Manning, 2002).  

 
Havighurst ergenlik dönemi için sekiz gelişimsel görev belirlemiştir. 

Havighurst’e  göre, her görev kendi döneminde tamamlanmalıdır ve her görevin başarısı 

önceki görevlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlıdır. Ergenlik dönemi 

görevlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması da çocukluk görevlerinin 

tamamlanmasıyla ilişkilidir ve yetişkinlik görevlerinin tamamlanma evresini belirler 

(Klaczynski, 1990; Dacey & Kenny, 1994; Gander & Gardiner, 1993; Adams, 1995):  
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Bir ergenin başarması gereken yaşam görevleri aşağıda kısaca ele alınmıştır.  

Ergenlik Dönemi Gelişimsel Görevleri 

1. Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir şekilde kullanmak, 

2. Kadın ya da erkek olarak toplumsal cinsiyet rolünü başarmak,  

3. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve olgun  ilişkiler kurmak,  

4. Anne baba ya da başka yetişkinlerden duygusal olarak bağımsız olmak,  

5. Bir meslek seçip bunun için hazırlanmak ve ekonomik özgürlüğe 

kavuşabilmek, 

6. Evlilik ve aile yaşantısına hazırlanmak 

7. Toplumsal olarak sorumlu davranışlar sergilemeyi istemek ve bunu başarmak,  

8. Bir ideoloji edinmek ve davranışlarına yol gösterecek bir takım değerleri ve 

ahlaki sistemi oluşturmak. 

   

1. Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir şekilde kullanmak: 

Ergenlikteki bir dizi biyolojik değişimle,birey yetişkinlikteki, boy, kilo, bedensel 

ve cinsel özelliklerine kavuşur. Ancak bazı insanlar bu özelliklerinden hoşnut 

olmazlar. Kimi kız ya da erkekler, boylarının kısa olmasından şikayet ederken, 

kimisi de kendini güzel ya da yakışıklı bulmayabilir. Bu dönemde herkes kendine 

“Ben normal miyim?” diye sorar. Buradaki gelişim görevi bedensel özelliklerini 

kabul etmeyi ve onlardan memnun olmayı öğrenmektir (Gander & Gardiner, 

1993).  
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2. Kadın ya da erkek olarak toplumsal cinsiyet rolünü başarmak: Son yıllarda 

toplumsal kadın ve erkek rolünün gereklerini yerine getirmekle ilgili çok fazla 

değişiklik söz konusu olmuştur. Kimileri toplumsal rollerini geleneksel çerçevede 

geliştirmekte, kimileri eşitliği ve birbiri ile örtüşen davranışları savunmakta, 

kimileri de aşırı uçlar arasındaki yerini korumaktadır. Bu nedenle anne babaların, 

öğretmenlerin ve ergenlerin kafaları karışmaktadır (Gander & Gardiner, 1993).  

 
3. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve olgun  ilişkiler kurmak: İlk ergenlikteki aynı 

cinsten yaşıt arkadaşlık ilişkisi yerini, daha olgun kadın-erkek ilişkilerine 

bırakmalıdır. Ergen karma grupta, gülüşmeden, kızarmadan, terlemeden ne 

söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini, yetişkinlere özgü çeşitli toplumsal 

etkinliklere nasıl katılacağını öğrenmek zorundadır. Toplumsal ilişkilerin nasıl 

olacağını büyük çoğunlukla kültür belirler (Gander & Gardiner, 1993). 

 
4. Anne baba ve diğer yetişkinlerden duygusal olarak bağımsız olmak: Bu görev 

ayrılma ve bireyleşme olarak da ifade edilebilir. Normal ergen gelişimi 

ebeveynden psikolojik olarak bağımsız olmayı öğrenmeyi, ev ve aile dışında 

ilişkiler kurmayı ve kendi kimliğini aramayı gerektirir. Ergenler bir yandan 

kendilerini ayırırken bir yandan da ailenin bir üyesi gibi katılmaya devam ederek 

bireyleşir. Olgunlaşma ve ayrılma aileleriyle ilişkilerinde ne kadar uzaklaştıklarına 

bakarak ölçülemez. Özerk bir birey olmak ve ebeveynden bağımsız bir ilişki 

kurmak, birbirini dışlayan iki durum değildir. Bunlar birbirini tamamlayan 

davranışlardır ve ergenlik sırasında gerçekleşen normal aile gelişiminin bir 

parçasıdır (Kimmel & Weiner, 1985).                                                                             
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5. Bir meslek seçip bunun için hazırlanmak ve ekonomik özgürlüğe 

kavuşabilmek:  Bir ergenin ekonomik olarak özgürlüğe kavuşabilmesi ve kendi 

ayakları üzerinde durabilmesi için bir meslek sahibi olması gerekmektedir. Bir çok 

durumda ergenlik yılları resmi okul öğrenimi, yeteneklerin ve ilgilerin belirlenmesi 

üzerinde yoğunlaşarak, genç insana yetişkin yaşamı için ne istediği, ne 

yapabileceği ve ne yapacağı konusunda karar vermesi için zaman sağlamaktadır. 

Ekonomik özgürlüğe sahip olmak için belirlenen yollar, sosyo-ekonomik düzeye 

bağlı olarak farklılaşmaktadır (Gander & Gardiner, 1993). 

 
Bir çok kişi bu tür seçimleri ergenliğinin sonunda ya da yetişkinliğinin 

başlarında yapmasına rağmen, ergenlik dönemindeki okul yaşantısı ve 

ebeveynlerin yaşam biçimleri ergenin gelecek yönelimi üzerinde etkilidir. Bir çok 

çalışmanın sonucu ergenlerin gelecek beklentilerinin kültürel cinsiyet rolleri ve o 

kültürdeki geçmiş deneyimleri doğrultusunda şekillendiği sonucuna ulaşmışlardır 

(Nurmi, 1987). 

 
6. Evlilik ve aile yaşantısına hazırlanmak: Bu gelişim görevi, üç, dört ve beşinci 

görevlerde ilerleme kaydedilmiş olmasına bağlıdır. Ergenlerin büyük çoğunluğu 

evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı beklemektedir. Ancak bazı ergenler bu süreci 

zevkle beklerken, bazılara da öfke ya da korku hissederler. Bireyin bu alandaki 

tutumu, başarı ya da başarısızlığı, hem kültürden hem sosyo-ekonomik düzeyden 

hem de aile deneyimlerinden etkilenir (Gander & Gardiner, 1993). 
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7. Toplumsal olarak sorumlu davranışlar sergilemeyi istemek ve bunu 

başarmak: Çok az istisna dışında insanlar yaşamlarını soyutlanmış bir biçimde 

değil, bir topluluk, bölge, ülke içinde yaşarlar. Ergen bir yetişkin olarak siyasal, 

dinsel ve toplumsal etkinliklere sorumlu olarak katılmayı, vergi ödemeyi ve oy 

vermeyi öğrenmesi gerekmektedir (Gander & Gardiner, 1993). 

 
8. Bir ideoloji edinmek ve davranışlarına yol gösterecek bir takım değerleri ve 

ahlaki sistemi oluşturmak: Bebeklikten ergenliğe kadar bir birey üzerinde ana 

babaların, yaşıtların, okulun ve dinin uyguladığı etkiler, yaşamak için bir dizi 

standart oluşturmayı amaçlar. Bu değerler bireyin benliğine katılır ve hem toplumu 

hem de bireyselliği yansıtır. Bu nedenle ergenler bir siyasi görüş ya da bir 

toplumsal duruş belirlemek ihtiyacı hissederler. Birey bu görevi 

gerçekleştirdiğinde dünyadaki yeri ve diğer insanlarla ilişkilerini belirlemek için 

bir yöntemi var demektir (Gander & Gardiner, 1993). 

 
Ergenlikte duygusal sorunlara ve strese yol açan faktörler toplumdan topluma ve 

kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Çünkü ergenin gelişimsel görevleri büyük 

ölçüde sosyal çevre tarafından belirlenir ve her toplumun ergenlik dönemindeki gence 

yaklaşımı farklıdır. Kültürler arasında yapılan karşılaştırılmalı çalışmalar ergenlik 

özelliklerinin bazı benzerlikler yanında kültüre bağlı önemli farklılıklar da gösterdiğini 

ortaya koymaktadır (Çuhadaroğlu ve ark., 2004).  
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 Gelişim görevlerinin tamamlanma şekli, bireyin genç yetişkinlik döneminde 

önüne sunulacak yeni gelişim görevleri ile başa çıkmada ne kadar iyi hazırlıklı olduğunu 

etkileyecektir (Grotevant, 1995). 

  
1.3.4.b.Aile ile İlişkiler 

 
 Çocuğun diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinin nasıl olacağı, hayatının ilk 

yıllarındaki öğrenmelerine bağlıdır. Bu bakımdan anne baba ve diğer yetişkinlerin sosyal 

davranışları çok önemlidir (Kulaksızoğlu, 1998).  

 
Gerek kuramsal bilgiler gerekse görgül araştırmalar, ergenin, kimlik gelişimi gibi 

önemli gelişimsel görevleri başarıyla tamamlamasında aile ortamının çok büyük etkisi 

olduğu konusunda ortak bilgiler ortaya koymaktadır (Schultheiss ve Blustein, 1994). 

  
 Aile içi ilişkilerde çocuklar anne-babalarından bulundukları yaşlara göre farklı 

davranışlar görebilirler. Anne-babalar çocuklarının tutum ve davranışlarını, kişilik 

özelliklerini onların fiziksel yapısına ya da alışkanlıklarına bağlayarak önyargılı 

davranabilirler (erkek çocukların yaramaz, şişman çocukların tembel oldukları gibi...). 

Anne babaların çocuklarına yönelik değerlendirmeleri, çocukların da kendilerini 

algılamaları ve anne babaları ile olan ilişkilerini biçimlendirmektedir (Kulaksızoğlu, 

1998). 

 
 Yukarıda da açıklandığı gibi bireyin sosyal ilişki biçimi, çocukluk döneminde 

belirlenir. Ergenlik dönemi, aile ilişkilerinde değişiklikler yaşanan, hem ergen için hem 

de anne baba için zor bir dönemdir. Bu dönemde, çocuğun büyümesi ile orantılı 
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gerçekleştirmesi gereken gelişimsel görevler nedeniyle aile içi dinamiklerde 

hareketlenme, denge durumunda değişiklikler yaşanmaya başlar. Çoğu zaman da sıkıntı, 

anne babanın çocuğunun büyümeye başladığını fark etmemesi ya da bu durumu kabul 

etmekte güçlük yaşaması olabilmektedir.  

 
Ergenin istekleri ve yeni arayışlar içinde olması bir anlamda aile sisteminin 

değişmesine, ailedeki güç dengesinin sarsılmasına yol açar. Bu durumda aile içindeki 

değişmeye karşı anne baba direnir, eski dengeyi korumak için çaba gösterir ve ergenin 

arzularına direnir (Kulaksızoğlu, 1998). 

 
Anne baba ergen ilişkilerinde yaşanan güçlüklerin artışına ilişkin bir başka olası 

açıklama, orta yaşlarına girmiş bir çok ana babanın kendi kimlik bunalımları yaşadığı 

biçimindedir. Ergenlerin meslekle ilgili karar vermeye çalıştıkları sırada çoğu zaman 

anne babalar kendi meslek yaşamlarını yeniden gözden geçirmektedirler (Gander & 

Gardiner, 1993). Yani anne babalar yürüdükleri yola geri dönüp bakarken, ergen 

gideceği yolun heyecanını yaşamaktadır. Bu nedenle anne baba ergenin aileye olan 

bağımlılığını kendi gerekçeleri doğrultusunda uzatmaya çalışırken, ergen bir an önce 

bağımsız olmayı istemektedir. Çoğu zaman da aile içi çatışmalar bu nedenlerle 

yaşanmaktadır. 

 
 Yapılan çalışmalar, sağlıklı ergenlerin bu dönemde aileleriyle ilişkilerinde çok 

önemli kopukluklar yaşamadıklarını, ancak aile ile ilişkilerini sürdürürken kendi 

bireyselliklerini de ortaya koyma çabası içinde olduklarını göstermiştir, ki bu da ilişki 

tarzlarındaki değişiklikle mümkün olabilmektedir (Çuhadaroğlu ve ark., 2004) 
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 Shiek (1999) yaptığı bir araştırmada, ebeveyn özelliklerinin ergenin yaşam 

doyumu, umutsuzluğu, benlik saygısı ve yaşamdaki amaçları gibi özelliklerini yakından 

etkilediğini ortaya koymuştur. Olumsuz ebeveyn özellikleri ile ergenin ruh sağlığının ve 

baş etme becerilerinin  sorunlu olması arasında bir ilişki bulunmuştur (Akt. Çuhadaroğlu 

ve ark., 2004) 

 
Ailenin desteği gencin kendini değerli ve yeterli hissetmesine yardımcı olduğu 

gibi uyaran oluşturarak entelektüel gelişime katkıda bulunur. Bu katkılar örneğin, karar 

verme sürecini hızlandırmak, motivasyonu artırmak olabilir. Öztürk-Kılıç ve 

arkadaşlarının (1994) çalışmasında, ergenlik döneminde algılanan aile ve arkadaş sosyal 

desteğinin yaş, cinsiyet, çalışan-öğrenci olma durumuna bağlı olarak değiştiği ortaya 

konmuştur.  

 
Aile, bir sorun kaynağı olmaktansa, ailesel ilişkilerde ergene bir destek unsuru 

olmuştur. Ergenin kişilik gelişiminde, eğer aile ergene kendini bir birey olarak 

geliştirmesine yetecek kadar özgürlük vermişse,  ergenin ailesine bağlı olması olumlu  

bir özelliktir. Eğer aileler, ergenin bireyselleşmesine izin veriyorlarsa, o zaman ergenin 

geçiş dönemi olumlu yönde olacaktır. Diğer taraftan eğer aileler, çocuklarındaki 

değişikliklerden endişe ediyorlar,  özgürlük isteklerine cevap veremiyorlarsa o zaman 

ergenlerin gelişimine etkisi olumsuz olmaktadır (Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).  

 
Ergenin sosyalleşme süreci onu yetiştiren aile yapısına bağlı olarak yönlenir. 

Aile ergenin gelişimini etkileyen tek faktör değildir. Arkadaşlar, içinde yaşadığı toplum 

ve bireyin doğuştan getirdiği özellikler de gelişim ve sosyalleşme üzerinde büyük rol 



 58 

oynar. Belirli bir çocuk yetiştirme yöntemi başarısı kısmen ailenin içinde bulunduğu 

toplumsal değerler sistemi ve beklentilerine kısmen de ergenin bireysel özelliklerine 

bağlıdır (Özbay ve Öztürk, 1992). 

 
1.3.4.c.Arkadaş ilişkileri 

 
 Arkadaşlık ya da yaşıt/akran ilişkileri aynı zamanda ergen için yeni bir gelişim 

görevine karşılık gelir: “Aynı yaştan ve her iki cinsten başkaları ile yeni ve daha olgun 

ilişkiler kurmak.” Arkadaşlar, ilk ergenlikte (12-15 yaşlar) kendi cinsleri, ileri ergenlikte 

(16-20 yaşlar) karşı cinstendir.  

 
 Akranlar, bir ergenin ailesinden ayrılarak özgürleşmesi üzerinde çok önemli 

etkilere sahiptir. Ergenlik döneminde, bireyin çevresindeki yaşıt sayısı ve etkileri artar. 

Ergenler yaşıtları ile daha çok vakit geçirirler, onlarla olmaktan zevk alırlar; çocuklarla 

olmaktansa ergen yaşıtları ile olmayı tercih ederler ve aralarında düşüncelerini ve 

hislerini paylaşırlar (Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).  

 
 Ergenlikte arkadaşa verilen değer artmaktadır. Ergenlik başlarında kızlar ve 

erkekler vücutlarındaki değişimleri tartışabilecekleri, duygusal durumlarını 

paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Çocukluk ve ilk ergenlikte 

arkadaş çoğu zaman yakınlarda yaşayan, birbirini uzun zamandır tanıyan kişilerden 

seçilir. Buluğ çağını izleyen yıllarda ortaokuldan liseye geçme gibi etkenler dolayısıyla 

arkadaş grubu genişler, farklı kişilerden oluşmaya başlar; arkadaşlık daha fazla benzer 

ve tamamlayıcı ilgi ve kişiliklere dayanmaya başlar. Arkadaş grupları, dostluk, güvenlik, 

becerilerini sınama olanağı sağlar; davranışları yaşıtlar tarafından değerlendirilir. Sosyal 
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gelişim için ergenin yaşıtları ile olmaya ihtiyacı vardır. Bazen ergen, arkadaş grubuna 

kabul edilmek ya da onay görmek için onların hareketlerini, tutumlarını benimser 

görünür (Kulaksızoğlu, 1998; Gander&Gardiner, 1993).                                                                                                                                                                                                                                       

 
Arkadaş grubu  ergenlere, diğer insanların sorunları ile baş etmek için ne gibi 

yöntemler kullandıklarını ve bunların sonuçlarının neler olduğunu gösterir. Yaşıtlar 

kendini toplumda göstermeye ve başkalarının davranışlarını değerlendirmeye imkan 

tanır; aile ya da yetişkin kontrolü olmaksızın özgürce davranabilecekleri bir ortam verir 

(Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).  

 
Belli bir amaçla bir araya gelen gençlerin (formal grup) bir amaç olmaksızın 

(formal olmayan grup) toplananlara kıyasla arkadaşlarından daha çok destek aldıkları 

var sayılmaktaydı. Bu nedenle formal gruplara dahil olan gençlerin yaşadıkları  

güçlüklerle başa çıkma konusunda daha başarılı olduklarına inanılmaktaydı. Ancak 

yapılan araştırmalar gençlerin ne tip arkadaş gruplarına dahil olduklarının pek bir önemi 

olmadığını, gençlerin sorunlarla başa çıkma yöntemlerini ve toplumda kendilerini ifade 

etme biçimlerini, yaşıtları ile olan ilişkinin kendisi etkilemekteydi (Palmonari, Kirchler 

& Pombeni, 1991).   

 
 Ausubel (1954), ergenlik döneminde yaşıt grubunun hizmet ettiği temel 

işlevlerden bahseder: Yaşıt grubu belirli bir ölçüde ailenin yerini alır, ergen ailesinden 

bağımsız olarak kendini bu grupta konumlandırır. Yaşıt grubu, ergenin yansız 

geribildirim alabileceği önemli bir ortamdır. Yaşıt grubu deneyerek öğrenme açısından, 

özellikle flört etme, ders dışı etkinliklere katılma, geleceğe ilişkin amaçlar gibi önemli 
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yaşam deneyimleri sağlar.  Bunun yanı sıra yaşıt grubunun önemli bir dengeleyici etkisi 

vardır; gelişimsel ve toplumsal olarak değişikliklerin başkaları tarafından da yaşandığını 

bilmek rahatlatıcıdır. Bu ortam benlik saygısının da geliştirildiği, aile ortamı dışında 

önemli bir kaynaktır. Ayrıca ergenin davranış standartları geliştirmesi aşamasında 

ailesinden sonra önemli bir etkiye sahiptir. Ailelerin ergenlere karşı koymuş oldukları 

zorlamalara karşı, arkadaş grubu, aile için önemli bir ikna edici kaynak olmaktadır. Anne 

babanın fikirlerini değiştirmek için de önemli bir yaptırım olabilmektedir. Bazı 

durumlarda yaşıt grubu, anne babanın sağlayamadığı psiko-sosyal desteği sağlayarak 

ergen için model olabilmektedir (Akt. Hamacheck, 1995). 

 
Yapılan araştırmalara göre ergenler, okul ya da iş konusu gibi gelecekle ilgili 

kararlar verecekleri zaman, ailelerinin tavsiyelerini dinlemektedirler. Ancak, eğer sorun 

o anda içinde bulundukları durumla ya da kimlik arayışları ile ilgili bir durumsa, 

akranlarının izinden gitmektedirler. Ayrıca, Coleman ve Hendry’e (1990) göre, 

gelecekle ilgili kararlarda aile dinlenirken,  arkadaşlarla aralarındaki sorunlar ya da 

yanlış anlamalar gibi konularda akranları ile konuşmayı tercih etmektedirler. Buna 

benzer bir tez öneren  Seiffge-Krenke’ye (1985) göre de, ergenler  okul, iş ve geleceğe 

yönelik sorunlarla baş etmek zorunda kaldıkları zaman özellikle ailelerine 

yönelmektedirler. Ama problem sosyal bir sorun ise (aile, arkadaşlar ya da yaşıtlar ile 

ilişkiler gibi)  ergenler hem aile ile hem de arkadaşları ile konuşmaktadırlar. Böylelikle 

ergenler farklı alanlarda hem ailelerinden hem de yaşıtlarından yardım almış 

olmaktadırlar (Akt. Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).  
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1.3.5 KİŞİLİK GELİŞİMİ            

 
 Kişilik kavramı, bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tümünü, çevresine 

uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir (Yörükoğlu, 1993). Diğer bir 

kişilik tanımı da; bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, onu diğer bireylerden ayırd edici, 

tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir (Cüceloğlu, 1991).   

 
 Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır, altı yaşında ana hatları belirir, 

ancak son biçimini alması ergenlik dönemi sonuna doğru olur. Kişilik çizgileri uzun 

sürede biçimlendiği için kolay değişmez. Kişilik bireyin çevresiyle sürekli etkileşimi ve 

uyumu sonucu oluşur (Yörükoğlu, 1993). 

 
Ergen beş belirgin gelişim görevi ile etkin bir şekilde uğraştıkça kişiliği gelişir. 

Bu gelişim görevleri bilindiği üzere; fiziksel değişimlere, cinsel olgunlukla ilişkili yeni 

duygulara uyum sağlama, anne babalarla olan ilişkilerde dönüşüm, aynı ve karşı cinsten 

yaşıtlarla etkili ilişkiler geliştirme, bir meslek için hazırlık yapma ve en önemlisi kimlik 

gelişimidir (Grotevant, 1995).  

 
1.3.5.a. Kimlik oluşumu ve gelişimi 

 
 “Ben kimin ?” sorusuna her bireyin kendi içinde verdiği yanıt o kişinin kimliğini 

tanımlar (Öztürk, 1985).  

 
Kişilik gelişimi yalnızca, değişen birey ile onun değişen toplumsal çevresi 

arasındaki etkileşimin incelenmesi ile anlaşılabilir. Ergenin yaşadığı içsel değişiklikler 
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(fiziksel ve bilişsel) ve toplumun beklentileri de kimlik oluşum sürecini belirgin düzeyde 

etkiler (Grotevant, 1995).  

 
Bu dönem genç için bir arayış dönemidir. Birey, güçlü ve zayıf yönlerini 

değerlendirir ve bu yönleri ile neler yapıp neler yapamayacağını belirler. Genç, nereden 

geldiği, kim olduğu ve ne yapmak istediği sorularına kendisi yanıt bulmak zorundadır. 

Kimlik, diğer bir deyişle özün aynılık ve süreklilik duygusu bu dönemde 

araştırılmaktadır. Kimlik ne bireye toplumun sunduğu bir özellik ne de ikincil cinsiyet 

özellikleri gibi olgunlaşma sonucu ortaya çıkan bir oluşum değildir. Kimlik, ancak 

bireyin kişisel çabaları sonucu elde edilebilir. Kimlik arayışı, geçmişin, şimdinin ve 

geleceğin bir araya gelip bütünleştiği anlamlı bir benlik kavramının oluşturulmasını 

içerir (Muuss, 1988). 

 
Her toplumun, hem birbirinden farklı, hem de kendi içinde farklı olan bir kültürü, 

düşünme ve hissetme özelliği, hedefi, tavır alışı vardır. Bu nedenle bireyin 

davranışlarının çoğunda yaşadığı çevredeki hakim kültürün yansıması söz konusudur. 

Yemek yeme alışkanlıkları, konuşma biçimi, kalıp yargılar, dini inançlar gibi günlük 

davranış örüntüleri hep kültürün etkisi altındadır (Tezcan, 1987).  

 
Bir çok araştırma, ergenin mensup olduğu sosyal sınıfın, onun tutumlarını ve 

değerlerini etkileyeceğini göstermiştir. Ülkemizde yapılan bir kaç araştırma da bu 

sonucu destekler niteliktedir. Güngör’ün (1989) Ankara’da 1000 öğrenci üzerinde 

yapmış olduğu araştırmada, ailelerin gelir düzeyi yükseldikçe, ergenlerin özsaygı 

düzeyinin de yükseldiği bulunmuştur. Bu araştırmadan diğer bir bulgu ise, anne 
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babalarının öğrenim düzeyi orta ve yüksek olanların özsaygılarının, öğrenim durumu 

düşük olan ana-babaların çocuklarına göre daha yüksek olduğudur. Torucu da (1992) 

İzmir’de üst ve alt sosyo-ekonomik düzeydeki 13-14 yaşlarındaki kız ve erkek 300 

ortaokul öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada, benzer olarak üst SED’deki öğrencilerin 

benlik saygılarının alt SED’deki öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu 

bulmuştur (Akt. Kulaksızoğlu, 1998)  

 
Hem gelişmekte olan insan ve çevre arasında, hem de biyolojik, psikolojik, 

fiziksel ve sosyo-kültürel düzeylerdeki farklı etkileyici etmenler arasında dinamik bir 

etkileşim vardır (Kağıtçıbaşı, 1998).  

 
Erikson’a göre birey, gelişiminin her evresinde psiko-sosyal bir kriz yaşar. Her 

krizi bir sonraki aşamaya geçmeden yaşamış olmak gerekir. Herhangi bir aşamada krizin 

yetersiz bir şekilde çözülmüş olması, özel bir yardım alınmadığı takdirde, sonraki bütün 

aşamalarda gelişimin önünü tıkayacaktır. Her krizde, biri olumlu diğeri olumsuz iki olası 

çözüm vardır. Bunları hatırlamak gerekirse; bebeklikte güvensizliğe karşı güven 

duygusu, ilk çocukluk döneminin ilk yarısında utanç ve kuşkuya karşı özerklik, ikinci 

yarısında suçluluğa karşı girişim, orta çocuklukta da çalışkanlığa karşı aşağılık 

duygusudur. Erikson’nun kişilik kuramına göre ergenlik döneminde geçirilen aşama ise 

“Kimliğe karşı rol karmaşası”dır (12-18 yaş).                                                                                                      

Bu aşamada ya kimlikle ya da rol karışıklığı ile sonuçlanacak bir dizi kararın alınması 

gerektiği ifade etmiştir. (Gander & Gardiner, 1993; Dacey & Kenny, 1994). 
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Kimlik oluşumu, ergenler için kritik görevlerden bir tanesidir. Çünkü bu, bir 

genç yetişkin olarak kendilerini ve dünyayı nasıl göreceklerine ilişkin bakış açısını 

şekillendirmektedir. Kimlik oluşumu aslında yaşam boyu devam eden, deneyimlerle 

şekillenen ve genelde bilinçsiz şekilde oluşturulan bir yapıdır. Kişinin tanımı, onun  

dünyadaki anlamını ve kendine olan güveninin arttırmaktadır. Ayrıca dünya ile ilişkisini 

sürdürmesine yardımcı olan bir bağdır (Josselson, 1987).  

 
Ergenin temel görevi bir kimlik oluşturmaktır. Erikson, kimliği, kişinin kendisine 

dair genel bakışı olarak görmenin yanı sıra, kişinin ulaşmak için çabaladığı bir durum 

olarak adlandırır. Kişi kimliğini oluşturmuşsa kendi görüntüsünün çeşitli yönleri 

birbirleriyle uyum içinde ve özdeş olmalıdır. İdeal olan, kimliğini oluşturmuş bir kişinin, 

kendisini olduğu gibi kabul etmesidir (Dacey & Kenny, 1994). 

 
Bu aşamada ergenler, tutarlı bir kişisel kimlik oluşturmak amacıyla 

deneyimlerini bütünleştirme girişiminde bulunurlar. Değişimlerle dolu bir hayata 

rağmen, ergenler kendilerini geçmiş deneyimlerinin bir ürünü olarak görebilmeye 

ihtiyaç duyarlar. Uyumlu bir kimlik duygusu elde edebilmek için zamanla ve mekanla 

birleşmiş bir devamlılık duygusu yaşamaları gerekir. Önceki krizlerden elde ettikleri 

olumlu çözümler -güvenilir, özerk, istekli ve üretici olmak- kimlik oluşturma sürecini 

kolaylaştırırken; önceki başarısızlıklar da kimlik çözülmesine (diffusion) neden olur 

(Adams, 2000). 

 
Erikson’un kuramındaki diğer üç aşama ergenlikte kazanılan kimlikten doğrudan 

etkilenir. (Adams, 2000) 



 65 

 Ergenlik sırasında bir kimlik oluşturmak Erikson’un psikososyal kimlik gelişimi 

kuramının anahtarıdır. Erikson, gelişim dönemlerinin kolayca anlaşılabilmesini 

sağlayan, dolayısıyla kimlik oluşumu sürecini ayrıntıları ile açıklayabilen ve farklı bir 

yönüyle, ego gelişimini de açıklayan bir kuram geliştirmiştir. Eriksoncu kimlik üzerine 

yapılan çalışmaların çoğu James Marcia (1966) tarafından geliştirilmiş kimlik statüsü 

modelinden esinlenmiştir. Marcia, yetişkin kimlik oluşumu sürecinde bir takım krizlerle 

karşılaşılması gerektiğinden söz etmektedir. Ona göre genç, çeşitli seçenekleri göz 

önünde bulundurarak, mesleki ve ideolojik seçimini yapmak durumundadır. Çünkü, 

ergenlik döneminin sonunda “öz” kimliği hakkında bir karara sahip olmak 

durumundadır (Josselson, 1987; Adams, 2000).  

 
Marcia,  Erikson’nun kuramından hareketle, yaşanacak krizlere ve verilecek 

kararlara göre ya da kriz ve kararların varlığını ya da yokluğunu temel alarak, dört 

kimlik statüsü tanımlamıştır. Bu kararlar, mesleki seçim ve ideoloji (felsefi-siyasal-

dinsel inanç) alanında söz konusu olmaktadır: (Josselson, 1987; Grotevent, 1995; 

Adams) 

 
1. Başarılı kimlik (identity achievers): Bu gençler, alternatiflerini incelemiş, buna 

göre karar vermişlerdir ve kendi yollarında kendilerini var etmeye 

çalışmaktadırlar. Yoğun bir şekilde bir hedefe, değere ve yaşam seçimine 

bağlanmış ergenlerdir. 

 
2. Enjekte kimlik / erken bağlanmış kimlik / İpotekli kimlik  (identity foreclosurers): 

Bu gençler karar verme dönemi veya kriz dönemi geçirmeden, kendilerini 
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keşfetmeden seçim yapanlardır. Bu kişiler çocukluk hayallerini ya da anne 

babalarının kimliklerini, hiç sorgulamadan benimserler. Genelde ebeveynleri 

olmak üzere, başkalarının bağlantılarını, kendilerine uyup uymadığını 

denemeden olduğu gibi alırlar.  

 
3. Kararsız kimlik / Askıya alınmış kimlik (identity moratoriums):  Bu gençler bir 

kriz yaşamaktadırlar ve kişisel bağlanma arayışındadırlar. Kendini keşfetme 

çalışmalarına başlamışlardır, bir karar verebilmek için çabalamaktadırlar, ancak 

henüz “kendi yollarının” ne olduğuna karar verememişlerdir.  

 
4. Dağınık kimlik (Diffusion): Bu gençler ne kriz, ne de karar süreci yaşarlar. Bu 

kişiler terk edilmiş çocuklar gibidirler ve yeni şeyler için çabalamamaktadırlar,  

daha çok sürüklenmektedirler ve kimlik oluşturmak konusunda çekingendirler.  

Sağlam bağlantılardan yoksun ve kendini keşfetme aşamasına gelmemiş 

ergenlerdirler.  

 
Kimlik oluşumunu etkileyen unsurların önemlerinden biri aile içi etkileşimdir. 

Yapılan araştırmalarda, anne baba davranışlarının ergenin kimlik statüsü kazanması ile 

ilişkili bulgulara ulaşılmıştır:  

 
İpotekli kimlik statüsüne sahip ergenlerin anne babaları ile çocukları arasında 

olumlu bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Bu aileler çocuk merkezli ve çocuklarına 

daha fazla zaman ayıran aileler olarak değerlendirilmişlerdir. Problem çözmeleri 

istendiğinde babanın en çok konuştuğu, ergenin çözüme etkin olarak katıldığı, karşılıklı 

cesaretlendirici bir ortamdır. Kararsız kimlik statüsündeki ergen ile ailesi arasındaki 
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ilişki dengesiz olarak tanımlanmıştır. Problem çözme durumunda bu aileler, en az çabayı  

gösteren, ergenler de en az uyum gösterenler olmuştur. Ergenin kişiliği anne-baba 

davranışı üzerinde son derece etkilidir. Dağınık kimlik statüsündeki ergenlerin anne 

babaları, en farklılaşmış, en reddedici ve en uzak anne babalar olarak değerlendirilmiştir.  

Bu aileler en düşük etkileşim gösteren aileler olmuşlardır. Başarılı kimlik statüsündeki 

ergenlerin anne babaları reddedici ve uzak olarak değerlendirilseler de sorunların 

çözümlerine çocukları ile olumlu katılımda bulundukları görülmüştür. Özellikle bu 

bulgu, ergenin kendini keşfetmesi için anne babadan belirli derecede ayrılığı 

gerektirdiğine işaret etmektedir (Grotevent, 1995).  

 
Kimlik oluşumu ergenlik döneminin önemli duraklarından bir tanesi olduğu için  

seçilen yol da yetişkinliğin en önemli belirleyicisidir denilebilir. Öğrenimlerinin son 

yıllarını başarılı, enjekte, dağılmış ya da kararsız şekilde geçirenlerin, yetişkinlik 

dönemlerine de büyük oranda bu şekilde devam ettikleri görülmektedir. Ergenlik 

döneminde başarılamamış olanın üstesinden daha ileri dönemlerde gelmek ise genelde 

daha zor başarılan  işlerden bir tanesidir. Buna göre sağlıklı bir ergenlik dönemi kişilik 

gelişimi, yetişkinlik döneminde de bu sağlıklı gelişimin devam edeceği anlamına 

gelmektedir (Josselson, 1987). 

 
Yirmi yıldır yapılan konu ile ilgili çalışmalar, kimlik statüsü konusunda yapılan 

çalışmalarla ilgili tutarlı sonuçlar vermiştir. Kimlik oluşumu konusunda başarılı olmuş 

gençler; sağlıklı, olgun ve kendine güvenen gençlerdir. Kimlik konusundaki dağılma, bu 

dönemde gelişimin de sürekli hale gelmesi anlamını taşımaktadır. Ancak bu dağılmanın 

sıklaşması; kaygının artması, ego gelişiminin yetersiz olması, cinsiyet rollerinin gelişimi 
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konusunda da yetersiz olunacağı anlamına gelir. İpotekli kimliğe sahip olanlar ve 

kararsız kimliğe sahip olanlar için genel ifadeler geliştirmek daha da zordur. Bu aşamada 

cinsiyet farkı devreye girmektedir; çünkü kadın ve erkekler kimlik oluşumu 

konusundaki basamakları farklı şekillerde deneyimlemektedirler (Josselson, 1987).  

 
Kimlik kazanılması bireyin büyük oranda özdeşimleri ve kendi çabaları ile 

sağlanmaktadır. Meslek seçmek, yaşam biçimini belirlemek, karşı cinsle sevgiye dayalı 

ilişkiler kurmak, siyasi, dini, felsefi görüşler geliştirmek, grup içinde olabilmek, kendine 

ait bir değer sistemi edinmek kimliğin kazanılmasında gerekli unsurlardır (Dereboy, 

1993). 

Daha yakın zamanda, Arnett (2000) kişinin gelişiminde onlu yaşların sonundan 

başlayarak özellikle 18-25 yaşlarının belirleyici olduğunu ileri sürmüştür. Bu dönem 

boyunca kişilikle ilgili meseleler son aşamaya gelmekte ve bireyler son kararlarını 

vermeden önce birçok olasılığı deneyebilmektedirler. Bu deneyimler aşk, iş, dünya 

görüşü konularındadır ve bu dönemde hayatlarına yön veren değişiklikleri sık sık 

yaşamaktadırlar. Bu da yetişkinliğe yaklaşan bireylerin gelişim hedeflerine varma 

açısından ergenlere daha çok benzediklerini göstermektedir.  

 
1.3.5.b. Benlik Kavramı ve Gelişimi 

 
Hamacheck (1995), benlik kavramını, zaman içinde herhangi bir anda, 

farkındalığımız hakkında sahip olduğumuz fikirlerin ve tutumların özel bir bileşimi 

olarak tanımlar. Böylece kişinin kendini nasıl bir varlık olarak değerlendirdiğine ilişkin 

fikirler ortaya çıkar. Benlik kavramına benliğin bilişsel yanıdır denilebilir. Gander ve 
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Gardiner (1993) ise benlik kavramını; bir bireyin, yalnızca ona özgü tutumlardan, 

duygulardan, algılardan, değerlerden ve davranışlardan ibaret, kendisine ilişkin görüşü 

olarak görmektedir. Yörükoğlu (1993) ise benlik kavramı için kısaca, “Kişinin kendini 

nasıl görüp, nasıl değer biçtiğini anlatır” der.  

 
Ergenlik dönemi, “ben neyim, diğerleri arasında neredeyim, ben nasıl öyle oldum 

ve yaşamımla ilgili olarak ne yapacağım” gibi soruların sorulduğu bir dönemdir. Benlik, 

yaşamın ilk on iki ya da daha fazla yılını kapsayan dönem içinde oluşur. Ergenlikte 

benlik, yaşamın çocukluk döneminde oluşan temeli üzerine yapılanmaktadır. Bu kavram 

ile ilgili araştırmalar benliğin zaman içindeki durağanlığından söz etse de, benlik 

kavramının her zaman değişebilir olduğuna inanmak için de bir çok neden 

bulunmaktadır. Benlik kavramı bir seferde gelişmez; ergenlikte, ilk yetişkinlikte, son 

derece dinamik ve yaşam boyu süren bir süreç içinde gelişir. Diğer insanlarla 

etkileşimlerden, kişinin kendi duygularından, düşüncelerinden; disiplin ve sevgi aracılığı 

ile anne-babadan; sosyal baskı aracılığı ile yaşıt grubundan; başarı ya da başarısızlıklarla 

okul yaşantısından ve buna benzer pek çok olaydan etkilenir. Buna karşılık ruh ve beden 

sağlığını, diğer insanlarla ilişkileri, akademik başarıyı ve meslek seçimini etkileyebilir.  

(Hamacheck, 1995) .  

 
 Ergenliğin ilk yıllarında benlik kavramı sosyal ilişkiler bağlamında 

değerlendirilir. Ergenin fiziksel ve davranışsal benlik tanımlarında başkalarını etkileyen 

ve sosyal ilişkilerde önemli olan fiziksel görüntü ve kişilik özellikleri öne çıkar. 

Toplumsal benlik ve psikolojik benlik tanımlarında ise toplumsal ilişkileri etkileyen 

kişilik özellikleri, duyarlılık ve iletişim becerilerine önem verilir. Ergenliğin son 
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döneminde benlik kavramı inanç örüntüleri ve planlar çerçevesinde oluşturulmuştur 

(Hortaçsu, 2003).  

 
Her insanın ulaşmak istediği bir benlik kavramı vardır. Kişi özlediği, kendine 

yakıştırdığı bu ideal benlik kavramını geliştirmeye çabalar; ideal bene yaklaştıkça mutlu 

olur. Aksi takdirde mutsuz olur. Kişinin kendisinden beklentisi yüksekse ve bunu 

karşılayamıyorsa kendine olan saygısını yitirir. Ayrıca başkalarının kişiyi algılayışı ile 

kişin kendini değerlendirmesi arasında belirgin farklar varsa ortaya, uyumsuzluk ve 

sorunlar çıkar (Yörükoğlu, 1993). 

 
Ergenlik döneminde gelişimsel açıdan önemli olan diğer bir kavram benlik 

saygısıdır. Benlik saygısı, benliğin duygusal boyutudur. Birey, kim olduğu ile ilgili 

belirli fikirlere sahip olmasının yanı sıra kim olduğuna ilişkin belirli duygulara da 

sahiptir. Yani bireyin benliğini beğenme ve değerli bulma derecesine “Benlik Saygısı” 

denilebilir (Hamacheck, 1995). Kısaca ifade edilecek olursa benlik saygısı, kişinin 

kendisini olduğu gibi kabul edip, değer vermesidir.  

 
Benlik saygısı özellikle ergenlikte önem kazanır ve ruh sağlığının bir göstergesi 

olan kimlik gelişimi ve bu dönemde görülebilen çeşitli sorunların ortaya çıkmasında 

önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir (Çuhadaroğlu ve ark., 2004). Sullivan’a göre 

ergenlik başarılı bir uzlaşma ile sonlanırsa, birey bu dönemden her türlü koşula yetecek 

benlik saygısına sahip olarak çıkmaktadır. Bu benlik saygısı, başkalarına saygıyı ve 

kişisel özellikleri toplumsal düzene uydurarak, kişisel girişimciliği de beraberinde 

getirir. Ergenlik döneminde geliştirilen benlik saygısının düşük olması daha sonraki 
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yıllarda bireyin kendi benliğini kabul etmemesine yol açabilemektedir.  Bu da içe 

kapanma ya da saldırganlık gibi davranışlara neden olabilmektedir (Akt. Satılmış ve 

Seber, 1989). 

  
 Ergenliğin temel bir gelişim görevi daha fazla özerklik, bağımsızlık kazanmaktır. 

Klinik bulgular ve görgül çalışmalar oldukça açık bir şekilde bu görevin başarılmasında 

anne babaların çok etkili olduğunu belirtmektedir. Ancak anne babalar çocukları 

yetişkinliğe doğru adım atarken bu durumun uzak bir gelecekte gerçekleşecekmiş gibi 

davranmaktadırlar. Ergen benliğinin algılanışında genç ile anne babalar arasında 

farklılıklar sıklıkla kendini göstermektedir. Bu durumu  Hamacheck, (1995) oldukça hoş 

özetlemiştir: “Yetişkinlik dönemi ergenin iddia ettiğinden iki yıl sonra ve anne babanın 

kabul etmeye hazır olduğundan iki yıl önce gelmektedir.” 

 
 Bilindiği üzere ergenin gelişen benliği üzerine anne babaların güçlü bir etkisi 

vardır. Bu etkinin yoğunluğu, sağlıklı ya da sağlıksız oluşu büyük ihtimalle ergenin 

yetiştirildiği anne baba tutumuna bağlı olmaktadır.  

 
Elder’in 1976 yılında yaptığı 7400’den fazla ergeni kapsayan çalışmasında 

belirlediği ve hala geçerliğini koruyan yedi farklı anne babalık tutumu bulunmaktadır. 

 
Otokratik tutumda, gencin bir konuda kendi görüşlerini ifade etmesine izin 

verilmez. Yetkeci tutumda, ergen sorunların çözümüne katkıda bulunsa da, anne baba her 

zaman kendi yargılarına göre karar verir. Kuralları anne baba koyar, çocukların kurallara 

itaat etmesi beklenir. Demokratik tutumda, ergen kendi davranışına ilişkin konuların 

tartışılmasına özgürce katılabilmekte, hatta kendi kararlarını verebilmektedir. Bununla 
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birlikte son karar anne babanın onayı ile verilmektedir. Çocuklara farklı olma, kendi 

davranışının sorumluluğunu üstlenme olanağı tanınır. Eşitlikçi tutumda, anne baba ve 

ergen, ergenin davranışıyla ilgili karara eşit derecede katılımda bulunurlar. İzin verici 

tutumda, ergen kendisi ile ilgili kararları oluşturmada anne babadan daha etkili 

durumdadır. Bu tip ailelerde kurallar çok az ya da yoktur. Bırak yapsıncı tutumda, 

ergenin durumu güçlülük ve etkinlik açısından anne babanınkinden oldukça 

farklılaşmaktadır. Karar vermede ergen anne babanın dileklerini kabul etme ya da 

etmeme özgürlüğüne sahiptir. İlgisiz tutumda, karar verme sürecinde anne baba 

tamamen dışarıdadır (Gander & Gardiner, 1993; Hamacheck,1995).  

 
Bu tutumların haricinde aşırı koruyucu ve müdahale edici anne baba tutumundan 

da bahsedilmektedir. Bu tutumu sergileyen anne babalar, müdahalecidir ve çocuğu 

kontrol altında tutmaya çalışır. Kararlar çocuğun isteğine rağmen alınır ve anne babanın 

buna hakkı olduğu savunulur (Kulaksızoğlu, 1998). 

 
Haktanır ve Baran’ın 1998 yılında yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; gencin 

cinsiyetinin algılanan demokratik ve ilgisiz, sosyo-ekonomik düzeyin demokratik 

otoriter ve ilgisiz, annenin çalışma durumunun demokratik, doğum sırası ve kardeş 

sayısının otoriter ve ilgisiz anne-baba tutumlarında, sosyo-ekonomik düzey ile doğum 

sırasının ise gencin benlik saygısında farklılık yarattığı saptanmıştır. Gencin benlik 

saygısı ile anne baba tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu görülmüştür. Birçok 

çalışmada da görüldüğü gibi; demokratik anne-baba tutumu gencin yüksek benlik 

sayısına sahip olmasına neden olurken, otoriter ve ilgisiz tutum düşük özsaygıya yol 
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açmaktadır. Algılanan olumlu ebeveyn tutumlarının gencin kendisi hakkında olumlu 

duygular geliştirmesine yol açtığı söylenebilir. 

 
Aile içi ilişkiler ve iletişimin boyutu ergeni sağlıklı ya da sağlıksız olarak 

nitelendirilen sonuçlara götürebilmektedir. Örneğin ebeveynini aşırı kontrol edici, 

otoriter ve baskıcı olarak  algılayan ergenin özdeğeri ve kendine güveni düşük 

olmaktadır. Ancak ebeveynden gelen desteğin ergenlerin bağımsızlık kazanma sürecinde 

önemini koruduğu bilinmektedir. Aile açık iletişimin ve dayanışmanın olduğu bir ortam 

olarak algılandığında aile üyelerinin kaygıları düşmekte, özdeğer artmakta, akademik 

başarı yükselmekte ve problemli davranışlar azalmaktadır. Bu bulgulara dayanarak, aile 

etkileşiminin sağlıklı bir kimlik gelişimi açısından, duygusal dayanışmayı, açık iletişimi 

ve esnek kuralları teşvik edici bir ortam olması gerektiğine işaret edilmektedir (Berkem-

Güvenç, 1996).    

 
Pek çok araştırmacı arkadaş gruplarının ergenlik sırasında benliğin ve 

diğerlerinin değerlendirilmesi için önemli bir referans noktası olduğu için gelişime 

benzersiz bir katkıda bulunduğu görüşünü tartışmışlardır (Tarrant, MacKenzie & 

Hewitt, 2005). 

 
Ergen yaşıtlarını kendi hakkında bilgi alma aracı olarak kullanır. Yaşıt grubu 

aynı zamanda sosyal onay alma yeridir. Yaşıt grubu, kendini başkasının yerine 

koyabilme, olaylara başka açılardan bakabilme becerilerini geliştirmeye aracı olarak 

ergenin kendini değerlendirme ve tanıma olanağı sağlar (Orvin, 1997; Hortaçsu, 2003).  
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1.4. ERGENLİK, GELİŞİMSEL GÖREVLER VE PSİKOLOJİK PROBLEMLER 

               
Bu bölümde ergenin tamamlaması gereken gelişimsel görevlerinin hayatındaki 

etkisi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda anne baba ile iletişimin etkisi, gelişimsel 

görevleri yerine getirme ile psikolojik problemler arasındaki ilişkiye de yer verilecektir.  

                               
Ergenlik döneminin karmaşık ruhsal özellikleri incelendiğinde ortaya dengesiz 

ve sağlıksız bir görünüm çıkar: Sinirlilik, birden tepki gösterme, öfke patlamaları, çabuk 

sevinip, çabuk üzülme, içe kapanma ile coşku arasında gidiş gelişler, bencillik, kaygılar, 

güvensizlik, kararsızlık ve bir çok özellik… Öyle ki, bu özellikler bir yetişkinde 

toplandığı zaman o kişiye ruh sağlığı bozuk ya da uyumsuz tanısı konabilir. Yörükoğlu 

(1993) bu nedenle yetişkini psikolojik açıdan değerlendirme ile ergeni bu açıdan 

değerlendirme kriterlerinin farklı olduğunu ve hatta bu çağın uyumsuzluğunun Anna 

Freud’un da vurguladığı gibi bir sağlık göstergesi sayılması gerektiği üzerinde durur.  

 
Ergen, bu çağda anne babası ve diğer yetişkinler tarafından ne tam yetişkin de ne 

de çocuk olarak algılanmakta ve anne baba ile yetişkinler, ergenin neleri yapabilecekleri 

ya da yapamayacakları hakkında birbirinden farklı yaklaşımlar ileri sürmektedirler. 

Ayrıca ergenin kendi gözündeki kendisi ile başkalarının gözündeki kendisi arasındaki 

bağdaşmazlık da bireyin kimlik krizi yaşamasına neden olmaktadır (Kulaksızoğlu, 

1998). 

 
Lee ve ark. (1992) da bir çok stres yaşantısında olduğu gibi, ergenin gelişimsel 

görevleriyle uğraşmasının öznel bir durum olduğunu,  bir ergenin baş edemediği bir görevi, bir 

başkasının başarıyla çözebildiğini belirtir. Bu yüzden de araştırmacılar ergenliği bir fırtına ve 
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stres dönemi olarak değil de; başa çıkma dönemi olarak tanımlamanın daha iyi olabileceğine 

dikkat çekmişlerdir. Gençler, belirli bir durumun gelişimsel taleplerinin, kendi 

yeteneklerini aşacağını düşünebilirler; bu stres de onların psikolojik ya da davranışsal 

sorunlar yaşamalarına neden olabilir (Akt. Browne, 1998). 

 
Çocukluk döneminde olduğu gibi, ergenlik döneminde de bazı gelişimsel 

görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bu gelişimsel görevler büyük ölçüde sosyal 

çevre tarafından belirlenir ve her toplumda ergenlik dönemine ilişkin çeşitli türden 

beklentiler bulunabilir. Örneğin; ergenin gelişimindeki “bağımsızlaşma” konusu, 

kültürlere göre farklılığın en açık biçimde gözlenebildiği bir olgudur. Bireyci 

toplumlarda gençlerin kendi kararlarını erken yaşlarda vermesi ve bağımsızlaşması 

beklenirken, kolektif toplumlarda aile kararları ön planda olduğu için, toplumun 

beklentisi, söz konusu bu bağımsızlaşmanın daha ileri yaşlarda olması yönündedir 

(Şahin ve ark., 2003). 

 
Bir çok araştırma bu dönemde yaşanan sıkıntıların çoğunun sosyal nitelikli, 

sosyal çevre tarafından belirlenen sorunlar olduğunu ve ergenin özel gelişim ihtiyaçları 

ile birlikte ele alınmasının daha uygun olacağını düşündürmektedir. Farklı kültürlerde 

ergenlik hakkında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, ergenlik özelliklerinin bazı 

benzerlikler yanında kültüre bağlı önemli farklılıklar da gösterdiğini ortaya 

çıkarmaktadır (Akt. Özbay ve ark., 1991).  

 
Ergenin aile, okul ya da iş çevresi ile ilişkilerinde yaşadığı psikolojik sorunlarda, 

kendi kendisinden bekledikleriyle, bu kalıp yargılar ve toplumsal beklentiler arasındaki 
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farkların önemli bir etkisi olabileceği belirtilmektedir (Hoffman, Cole, Martin, Tram ve 

Seroczynski, 2000). Sosyal ve kültürel çevrenin ergenlik hakkındaki görüşleri ve 

beklentileri, tutumları, meslek seçimi ve kendini geliştirme gibi konularda ergene 

sağlanan olanaklar da bu dönemde yaşanan sıkıntıların yoğunluğunu ya da çeşitliliğini 

etkileyebilir. Kısaca sosyal çevre ve ergen sürekli bir etkileşim içerisindedir. Bu 

durumda, herhangi bir toplumdaki ergenlerin ruh sağlığı sorunlarının belirlenmesi 

aşamasında, o toplumun ergenlerine yönelik algılarının, beklentilerinin, kalıp 

yargılarının anlaşılması gerekmektedir (Şahin ve ark., 2003).  

 
Ergenlikte fırtına ve stres veya mutluluk ve uyum yaratan faktörlerin, her 

toplumda ve her çağda aynı şekilde gerçekleştiği kuşkuludur. Ergenin gelişimsel 

görevleri büyük ölçüde sosyal çevre tarafından belirlenir. Her toplumda ergenlik ve 

gençlik dönemi ile ilgili toplumsal beklentiler bulunabilir. Toplumsal ihtiyaçlara göre, 

toplumun ergene bakışının da değiştiği bilinmektedir. Ergenin aile, akran grubu, okul 

veya iş çevresi ile etkileşiminde, bu kalıp yargıların etkileri olabilir. Sosyal ve kültürel 

çevrenin ergenlik hakkındaki görüşleri ve beklentileri, ergenlerle etkileşimde 

benimsediği tutumlar, iş-meslek seçimi, kendini geliştirme, geleceği planlama 

konusunda ergene sağlanan olanak ve seçenekler, ergenlik döneminde yaşanan 

sıkıntıların yoğunluğunu ve çeşitliliğini etkileyebilir. Sosyal çevre ile ergen ilişkisinin 

bir karşılıklı etkileşim gibi görülmesi daha uygun olacaktır (Özbay ve ark., 1991).  

 
Havighurst gelişimsel görevleri, normal ve arzu edilebilir gelişimsel örüntülerin  

toplum tarafından paylaşılan beklentilerini yansıtan, yaşa özgü hedefler olarak 

değerlendirmiştir. Bu görevler, biyolojik değişimlerin (buluğ çağı gibi) ve yaşa bağlı 
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kültürel taleplerin (ergenliğin orta ya da son dönemlerinde kariyer kararları verme 

ihtiyacı gibi) ortak etkisine dayanır. Gelişimsel görevler ayrıntılı bir şekilde formule 

edilmiş olmasa da, ergenlerin eğitim, meslek seçimi, eş seçimi, aile kurma gibi 

gelişimsel hedeflerine ve karşı cinsten kişilerle olgun ilişkiler kurmak, kendi 

sorumluluğunu almak gibi diğer insanların onlardan ne beklediğine ilişkin benzer 

görüşleri barındırmaktadır (Nurmi, 1991).  

 
Havighurst’e (1972) göre, gelişimsel görevlerin başarıyla tamamlanması 

psikolojik refaha ve özsaygıya sebep olurken, bu görevlerdeki başarısızlık mutsuzluğa 

yol açmaktadır. Berger et al. da (1999) gelişimsel görevleri zamanında tamamlamanın, 

kişinin içinde bulunduğu sosyal çevreden aldığı onayla ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur (Akt. Pinquart, Rainer, Silbereisen & Wiesner, 2004).  

 
Gelişimsel süreçler arasındaki uyumluluk bağlantısını göstermek için yapılan bir 

çok çalışma olsa da, çocukluk ve ergenlikteki gelişimsel görevlerin ortaya çıkışı, 

gelişmesi ve sona ermesi anlamında yapılan çalışma sayısı çok azdır. Dolayısı ile çoğu 

modern araştırma bir gelişimsel görevin diğerlerini etkileme sürecini açıklama 

bakımından oldukça zayıftır (Roisman, Masten, Coatsworth, & Tellegen, 2004). 

 
Literatüre bakıldığında, ergenlik dönemi gelişimsel görevleri ile ilgili 

araştırmaların büyük bir çoğunluğunun, bu görevlerin tümüne yönelik değil, görevlerin 

tek tek ele alınması suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Dolayısı ile bu bölümde 

yer alınan çalışmalar daha çok özerklik, bireyleşme-ayrılma,  bağımsızlaşma, geleceği 

planlama (sorumluluk alma) gibi görevler bağlamında ele alınmıştır. 
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Son yıllarda, ergenliğin son dönemleri ve yetişkinliğe geçiş konularına duyulan 

ilgide artış söz konusudur. İlk yetişkinlik yıllarına duyulan bu ilgi, bu dönemin insan 

hayatı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini 

kapsayan yılların uzadığını göstermektedir. Dolayısı ile evlilik, ekonomik özgürlük elde 

etme gibi, birçok yetişkin davranışının da daha geç yaşlarda ortaya çıkması söz konusu 

olmaya başlamıştır (Shullman & Ben-Artzi, 2003). Bunun yanısıra geleneksel olarak 

uygulamalı ve psikososyal bağımsızlık kazanma görevlerinin birbirini tetiklediği ve 

zamanla bağlantılı olduğu düşünülürdü. Yetişkinliğe geçiş süresinin uzaması (Arnett & 

Taber, 1994) bu tarz gelişimsel ödevlerin birbirinden bağımsızlaşmasına ve evlilik, 

ekonumik bağımsızlık kazanma gibi uygulamalı yetişkin davranışlarının daha geç 

yaşlarda ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca, Sherrod (1996) bireyin yaşam akışını 

kurmasını ve değişik rol ve aşamalara geçişleri tanımlamasını hedefleyen toplum ve 

toplumsal yapılanmalar yetişkinliğe geçiş hızını azalttığını ifade etmektedir. Bu da 

kendini bulma, kişilik geliştirme ve kişisel çıkarımlar yapma konularında yirmi yaşların 

başında olan gençlerin yeni zorluklar yaşamasına neden olmaktadır (Akt. Shullman & 

Ben-Artzi, 2003). 

 
Noller ve Callan’a (1991) göre, ergenin ergenlik görevlerini sağlıklı bir biçimde 

tamamlayabilmesinde etkili olan ailesel özellikler; özerkliğin ve bağımsızlığın 

desteklenmesi, ebeveynlerin ergen üzerindeki kontrol düzeyleri, aile üyeleri arasındaki 

çatışmaların yoğunluğu, aile içi sınırların belirginliği ve ergene verilen sevgi ve desteğin 

niteliğidir. Ergenlik dönemine ilişkin gelişimsel görevler, özerkliğin desteklendiği, 

ebeveynlerin ergen üzerindeki kontrolünün makul düzeyde olduğu, aile içi çatışmaların 
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az, aile bireylerinin hissettikleri sevgi ve destek düzeyinin yüksek olduğu aile 

ortamlarında başarılı bir biçimde tamamlanabilir (Akt. Özgen, 2000). 

 
Williamson ve Bray (1988) gencin hayatındaki sorumlulukların arttığını gösteren 

“bireysel otorite”yi (kendi kendine karar almak, bunları uygulamak vb.) geliştirmenin 

önemini vurgulamaktadır. Bireysel otorite, aile çocuğun ayrı bir birey olduğunu 

kabullenip desteklediğinde, ailenin samimi ve olumlu yaklaşımıyla sağlamlaşmaktadır 

(Akt. Shullman & Ben-Artzi, 2003). Benzer olarak Frank, Avery ve Laman (1988), 

bağları koparmadan aileden uzaklaşmanın ve ihtiyaç halinde ailevi yardım alabilmenin, 

genç yetişkinin ikili ilişkilere yönelik hedeflere karar verebilme yeteneğini geliştiren 

kaynaklar olduğunu belirtmektedir. Aileden bağımsızlaşamayan genç yetişkinler, bu 

geçiş döneminin gelişimsel görevlerini yerine getirmede zorluk yaşayabilirler.  

 
Gelişimsel görevler başarılı bir ayrılma-bireyleşme aracılığıyla tamamlanabilir. 

Ergenin “ayrılma-bireyleşme” sürecinin devamlı olduğu düşünülür. Bu sürekliliğin bir 

ucunda, ergen bir yandan işlevsel bir üye olarak ailesine bağlı kalırken, bir yandan da 

başarılı, sağlıklı bir ayrılma-bireyleşme gerçekleştirir. Sürekliliğin öbür ucunda ise 

sağlıksız ve işlevsel olmayan bir ayrılma-bireyleşme gerçekleşir. Bu ergenlerin başlıca 

özellikleri, yıkıcı davranışlar, toplumun ve ailenin normlarını reddetme ve potansiyel 

intihardır. Başarılı bir ayrılma-bireyleşme sürecini etkileyen faktörler arasında çatışma, 

ebeveynle ilişkiler, çocukluk dönemi gelişimsel görevlerinin tamamlanması gibi etkenler 

vardır (Kimmel & Weiner, 1985). 
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Normal ergen gelişimi, ebeveynden psikolojik olarak bağımsız olmayı 

öğrenmeyi, ev ve aile dışında ilişkiler kurmayı ve kendi kimliğini aramayı gerektirir. 

Ancak, ergen ailesini çocukluğunda gördüğü gibi görmeye devam ediyorsa ya da aileden 

tamamıyla koptuysa, bu görevler tamamlanamaz. Olgunluğa geçiş, bir bireyleşme 

sürecidir. Ergenler bir yandan kendilerini ayırırken, bir yandan da ailenin bir üyesi gibi 

kalmaya devam ederek bireyleşir. Özerk bir birey olmak ve ebeveynle birbirinden 

bağımsız bir ilişki kurmak, birbirini dışlayan iki durum değildir. Bunlar birbirini 

tamamlayan davranışlardır ve ergenlik sırasında gerçekleşen normal aile gelişiminin bir 

parçasıdır (Kimmel & Weiner, 1985).  

 
Shullman & Ben-Artzi’nin (2003) yaptıkları bir araştırmanın hipotezi, genç 

yetişkinlerin, ergenlere oranla, aileleriyle daha yakın ilişkiler içinde oldukları ve daha az 

çatışma yaşadıkları, aileye bağımlılıklarının daha az olduğu yönündedir. Bu çalışmasının 

sonuçlarına göre, genç yetişkinin aileden bağımsız hale gelmesinin yanı sıra, ailesinden 

gördüğü manevi destek, ergenlikten ilk yetişkinliğe geçiş sürecindeki gelişimsel 

görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırmaktadır.   

 
İnanıldığına göre, hem ailesinden hem de yaşıt gruplarından sosyal ve duygusal 

destek alan ergenler, kötü durumlarla karşı karşıya kaldıklarında daha avantajlı 

olmaktadırlar. Eğer ergenler hem aileleri ile hem de yakın yaşıtları ile iyi ilişkiler 

içindelerse, kişisel ilişkilerle ilgili ve sosyal-kurumsal sorunlarla başa çıkarken daha 

başarılı olmaktadırlar.  Eğer aileleri ile değil de sadece yaşıtları ile araları iyiyse,  

gelecekle ilişkili sorunlarla (okulda sorunlar yaşamak gibi) başa çıkmakta 

zorlanmaktadırlar. Eğer yaşıtları ile ilişkileri zayıfsa, bu gençler ilişkileri ve  kendileri 
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ile ilgili daha sık sorun (toplumdan dışlanmış hissetmek, sorunlarını birisi ile 

paylaşamamak gibi) yaşayacaklardır ve bunlara çözüm bulma konusunda da başarısız 

olacaklardır (Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).    

 
Eğer ergen ailesi ile iyi ilişkiler içindeyse ama  yaşıtları ile iyi anlaşamıyorsa, ya 

da aileyi reddedip sadece akranlarına yöneliyorsa, gelişim süreçinde sorunlar 

yaşayabilmektedir. Ailenin değerini kabul etmeyen ya da aile bireyleri ile sık sık ters 

düşen ergenler, bu açığı yaşıtları ile yakınlaşarak kapatmak isteyeceklerdir. Daha ileri 

vakalarda bu, kişilik bozukluğuna yol açabilir. Eğer bir grubun üyesi olan çocuklar,  

zararlı davranışlar sergiliyorlarsa, grupla çok yakınlık ve aileden uzaklaşma, sosyal 

uyumsuzluğa neden olabilmektedir. Hem aile ile hem de yaşıtları ile iyi ilişkiler içinde 

olan ergenler bu dönemi başarı ile atlatıp yetişkin olabilmektedirler (Palmonari, Kirchler 

& Pombeni, 1991).    

 
Ebeveyn-ergen çatışmaları üzerine yapılan araştırmalar, erken ergenlik 

dönemine, çok sayıda geçişin yaşandığı, ve bu yüzden de hem ebeveyn hem de ergen 

için stres kaynağı olan bir dönem olarak değerlendirmektedir (Dowdy & Kliewer 1998). 

 
Çatışmaların ebeveyn-ergen ilişkisinin yeniden düzenlenmesine ve davranışsal 

özerklik ve kişinin kendini yönetebilmesine olumlu katkıları olduğuna inanılmaktadır. 

Ebeveyn-ergen çatışmasının en yüksek ve davranışsal özerkliğin en düşük olduğu 

dönem bu geçişlerin gerçekleştiği erken ergenlik dönemidir. Geç ergenlikte (lise sonrası) 

ergenler ev dışında kendi başlarının çaresine bakabilen bireyler olarak görülürler ve 

ebeveyn-ergen çatışmasının düşük seviyede olması beklenir. Orta ergenlik dönemindeki 
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çatışmalara dair bulgular net bir anlam ifade etmemektedir, bazı araştırmacılar 

çatışmaların düzeyinde artış olduğunu söylerken, bazıları da çatışmalarda azalma ya da 

durağanlık olduğunu söylemektedirler. Orta ergenlik sırasında meydana gelen ve 

ebeveyn-ergen çatışmalarının kalıbında değişikliklere sebep olabilecek geçişlere yönelik 

bir ifade bulunmamaktadır (Dowdy & Kliewer 1998). 

 
Ergenler olgunlaştıkça, davranışlarında daha özerk olabilmeyi ya da kendilerini 

yönetmelerine izin verilmesini beklerler. Ergenler normal faaliyetler üzerinde kontrolü 

ebeveynin vermeyi düşündüğünden daha erken talep etmeye başlar, bu da çatışmaların 

sayısını artırır. Ebeveynlerin görüşleri ve davranışları yavaş değişir ve ebeveynler 

çocuklarının refahı açısından önemli olduğunu düşündükleri günlük konular üzerindeki 

kontrollerinden vazgeçmeyi ağırdan alırlar (Dowdy & Kliewer 1998). 

 
Erkekler, ailede çok küçük yaştan itibaren, bağımsızlık ve özerklik kazanma ve 

bu bağlamda zayıflıkla bağdaştırılan duygularını bastırma yönünde teşvik 

edilmektedirler. Buna karşın, kadın kimliği ile bağdaştırılan bağımlılık ve duygularını 

ifade edebilme özellikleri kızlar için hem sosyal destek alabilmeyi, hem de sosyal destek 

verebilmeyi kolaylaştırmaktadır. Dolayısı ile kızlardan ve erkeklerden farklı 

davranışların ve özelliklerin beklendiği bu tür bir sosyalleşme ortamında, cinsiyet 

rollerine ilişkin tutarlı eşitlikçi bir tutuma rastlamak zordur (Berkem-Güvenç, 1996).    

 
Berkem-Güvenç (1996), geç ergenlik dönemindeki erkeklerin aynı dönemdeki 

kızlara göre ana-babadan daha fazla etkilendiklerini, yani ebeveyne daha bağımlı 

olduklarını belirtmektedir. Ayrıca her iki cinsiyet için, aile içindeki duygusal yakınlık ve 
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özerklik algısı arasında kurulan dengenin önemi de vurgulanmaktadır. Bu tür dengenin 

olduğu ailelerde, ergenler sorunları ile ilgili daha olumlu başa çıkma yolları 

geliştirebilmekte, ana-babaları ile daha olumlu iletişim kurmakta, stres düzeyleri daha 

düşük olmaktadır.    

 
Sorunlarla baş etme konusunda cinsiyet farklılığı ile ilgili bulgular bakıldığında; 

kızların problem çözme konusunda sosyal desteğe daha sık baş vurduğu, erkeklerin ise  

sorunu göz ardı etme yöntemini kullandıkları görülmektedir. Kızların problem çözme 

konusunda daha fazla kaderci oldukları, problemin kendi kontrolleri dışında olduğuna 

inandıkları, erkeklerin ise problemler karşında espritüel yöntemleri kullandıkları 

saptanmıştır (Plancherel, Bolognini & Halfon, 1998). Buna karşın, bizim ülkemizde bir 

çalışmada kızların erkeklere oranla daha fazla sağlıklı baş etme yöntemleri kullandığı 

saptanmıştır (Çuhadaroğlu, 2004) 

 
Frydenberg ve Lewis (1993) 16-18 yaşları arasındaki ergenlerin sorunları ile 

başa çıkma yöntemlerini incelediklerinde;  erkekler ya da kızların  çevrelerini değiştirme 

ya da alternatif çözümler üretme konusunda birbirlerinden ayrılmadıklarını 

belirlemişlerdir. Ancak kızlar erkeklere oranla sosyal desteğe ve pozitif düşünmeye daha 

yatkın bulunmuştur. Kızların sorunun kontrolünün kendilerinde olmadığını düşündükleri 

için sorunu göz ardı etmeyi seçtikleri; erkeklerin ise risk almaya daha yatkın olmaları 

dolayısı ile problemi çözmeye çalıştıkları saptanmıştır.  

 
Ergenlikte sorunlarla baş etme konusundaki cinsiyet farklılıkları üzerinde 

durularak yapılan bir çok araştırma  benzer sonuca varmıştır.  Kız ergenler erkeklere 
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kıyasla  sosyal desteğe daha çok başvurmaktadırlar. Ancak erkek ergenler, espri ya da  

yeniden yapılandırmaya dayanan açık tartışma stratejilerini daha sık kullanmaktadırlar 

ya da konuyu başka yöne çekerek, kendilerini kontrol ederek sorunu görmezden gelerek 

ya da tepkilerini bastırarak problemle baş etmektedirler (Williams & McGillicuddy-De 

Lisi, 2000).  

 
Ergenlik, gelişimin stresli ve zor bir süreci olarak tanımlanır. Bu süreçte ergenler 

aynı anda hem fiziksel, hem de aile ve yaşıtları ile olan ilişkilerinde zorluklar, karşı 

cinsle olan ilişkide güçlük, okulda arkadaşlık ettiği yaşıtlarının değişmesi, eğitimle ilgili 

talepler ve beklentiler, okul ve kariyer hakkında seçim yapmak gibi fikir değişiklikleri 

yaşarlar. Bu nedenle de ergenler yaşamın pek çok dönemine göre daha fazla problemle 

başa çıkmak zorundadırlar.  

 
Yaşları küçük ergenlerin temel sorunu aileleri ile ilişkilerinden kaynaklanırken, 

daha büyük yaştaki ergenlerin temel sorunu daha çok  akademik konulardır. Buna ek 

olarak sosyal ilişkilerin ve sosyal desteğin varlığı stres faktörlerinin yönünü hemen 

değiştirebilmektedir. Bu nedenle küçük yaştaki ergenler, yaşı büyük olanlara kıyasla 

daha büyük stres altında olabilirler.  Çünkü erken yaşta, stres oluşturan bir çok değişim 

aynı anda yaşanmaktadır. Ayrıca küçük yaştaki ergenlerin zihinsel yeteneklerinin henüz 

gelişmediği de göz önünde bulundurulursa problem çözme konusundaki güçlükleri daha 

anlaşılabilir olacaktır. Ergenliğin farklı aşamalarında kişiler tarafından kullanılan 

sorunlarla baş etme yöntemleri, zihinsel gelişmeye ve ergenliğin başında, ortasında ve 

sonunda değişen sosyal destekle, hayatın taleplerine bağlı olarak çeşitlilik 

göstermektedir (Williams & McGillicuddy-De Lisi, 2000). 
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 Frydenberg ve Lewis’in (1993) bulgularına göre, küçük yaştaki ergenler  stresle 

baş etmek için daha çok çalışmayı ve akıllarını problemlerden uzaklaştırmayı 

kullanırken, ergenliğin ortalarında olanlar planlı problem çözme, pozitif gözden 

geçirme, sorumluluk alma, kendini kontrol etme yöntemlerini kullanmaktalar; daha 

büyük yaştaki ergenler ise gerginliği azaltma tekniklerini kullanmaktadırlar. Orta 

ergenlik döneminden itibaren bireyler temel problem çözme yöntemlerini 

değiştirmemekteler ancak bu yöntemlere yeni bilgiler eklemektedirler.  

 
Stern ve Zevron’a (1990) göre baş etme yöntemleri ile ilgili olarak yaş ya da 

cinsiyet değil ama stres faktörünün kendisi önemlidir.  

 
Ergen stresi ve psikopatolojisi üzerine yapılmış önceki çalışmalardan 

yapılacak bir çıkarım da stresli deneyimlerin ergenlikte ortaya çıkan olumsuz zihin 

sağlığını açıklamaya yetmeyeceği olmuştur. Strese karşı kullanılan başa çıkma 

süreçleri bu gelişimsel dönemdekileri olduğu kadar sonraki dönemlerde ortaya 

çıkabilecek psikopatolojilerin de anlaşılmasında özellikle önemli olabilir (Compas, 

Orosan & Grant, 1993). 

 
Toplum gençlerin, yaşa yönelik gelişim ödevlerinde ve rol değişimleri 

kapsamında, gelecekle ilgili hedefler belirlemelerini beklemektedir. Gencin geleceğe 

yönelik gerçekçi hedeflerini belirlemesi için, geleceğe yönelik seçimlerini yaparken 

kişilik özellikleri ve kendilik değerlerinin netleşmiş olması gerekmektedir. Çünkü bu, 
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farklı yaşlarda nelerin kabul edilebilir ya da beklenebilir olduğu konusunda bilgi sağlar 

(Nurmi, Poole & Seigner, 1995). 

 
Gençler geleceğe yönelik planlar yaparken gelecekle ilgili kendi algıları ile 

gelecekte olabileceklerle ilgili kendi düşüncelerini karşılaştırmaktadırlar. Daha sonra, bu 

amaçlar ve umutlar, farklı plan ve yöntemler geliştirilerek hayat bulmaktadır (Nurmi, 

Poole & Seigner, 1995). 

 
Ergenlere gelecekle ilgili umutları ya da hedefleri sorulduğunda, genellikle 

ergenliğin sonu ve yetişkinliğin başlangıcı ile ilgili gelişim ödevleri (üniversite eğitimi 

ve meslek sahibi olma konuları gibi) üzerine beklentilerini dile getirirler. Ayrıca, ergenin 

bu hedeflerinin ya da umutlarının boyutu, ondan beklenen kültürel kalıp yargıları 

yansıtır (Nurmi, Poole & Seigner, 1995). Poole ve Cooney’e göre, ergenler kendi 

gelecekleri için iyimserlerken,  toplumsal yada dünyevi durumların gidişatı hakkında  

kötümserdirler (Boykin McElhaney & Allen).  

 
Allen, Hauser, Eickholt, Bell ve O’Connor’ın (1994) yaptıkları araştırmada, 

ergenlerdeki negatif duygulanımın dışa vurumu, özgürlüğün getirdiği gelişim ödevlerini 

başarıp başaramamaları ve bunların aileleri ile olan ilişkileriyle bağlantısını 

incelemişlerdir. Uzun süreli gözleme dayanan veriler, 14-16 yaşları arasındaki 96 ergene 

ve bunların bir ya da iki ebeveynine sorular sormak sureti ile, aile ilişkilerini araştırarak 

elde edilmiştir. Sonuçlara göre, ergenin yaşadığı bağımsızlık sorunları ve aileye bağlılık 

konusunda yaşanan zorluklar, hem depresif duygulanım hem de dışa vurulan 

davranışlarla ilişkili bulunmuştur. Ancak depresif duygulanım, özgürlük konusunda 
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yaşanan zorluklarla daha yakından bağlantılıyken, dışa vurulan davranış, aile ile yakın 

ilişki kurma süreci ile ilişkili olduğu saptanmıştır.  

 
Ergenlerdeki depresif belirtiler ya da ergenlerin içe dönmesi, bir çok araştırmaya 

göre bağımsızlık kazanma ya da aile ile ilişkilerin kötü olmasının sonucudur. Yapılan iki 

çalışmaya göre, depresyon ve içe dönme, ailelerin çocuklarına özgürlük verme 

konusundaki başarısızlıklarından kaynaklanır. Genel olarak,  bir çok araştırmanın da 

gösterdiği gibi ergen depresyonu, aile bağlarının kuvvetli olmamasına bağlanmaktadır 

(Allen, Hauser, Eickholt, Bell & O’Connor, 1994). 

 
Cantwell, (1990) ve Carlson’a (1984) göre, semptomlar ergenin bu dönemdeki 

uygun gelişimsel görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesine engel olabilir. Buna ek 

olarak, ergenlikteki depresyon belirtileri yetişkinlikte daha ciddi depresyon vakalarıyla 

ilişkilidir (Akt. Herman-Stahl & Petersen, 1999).  

 
Rogers’ın yaptığı açıklamalara göre, gerçek ve idealdeki kişilikler çok tutarsız 

olduğunda, ergen uyumsuzluk yaşar. Bir takım yeni araştırmalarda bu bulguyu 

desteklemekte ve depresyonun idealdeki kişilikle gerçek olan kişiliğin çatışmasından 

doğabileceğine yönelik bulgular sunmaktadır. Gerçek kişilikle idealdeki kişilik 

arasındaki tutarsızlık en yoğun şekilde ergenliğin ortalarında yaşanmaktadır (Jacobs,  

Bleeker & Constantino, 2003) 

 
Eğitim ve meslekle ilgili önemli kararların alındığı için ergenlik döneminde 

gelecek yönelimi özellikle önemlidir. Bir çok kişi bu tür seçimleri ergenliğinin sonunda 
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ya da yetişkinliğinin başlarında yapmasına rağmen, ergenlik dönemindeki okul yaşantısı 

ve ebeveynlerin yaşam biçimleri, ergenin gelecek yönelimi üzerinde etkilidir. Bir çok 

çalışmanın sonucu ergenlerin gelecek beklentilerinin kültürel cinsiyet rolleri ve o 

kültürdeki geçmiş deneyimler doğrultusunda şekillendiği sonucuna ulaşmıştır. 

Ergenlerin gelecek yönelimlerinin, gelişimsel görevlerle ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmış; gelecek beklentilerinin meslek seçimi, eğitim ve aile seçimi çerçevesinde 

şekillendiği görülmüştür (Nurmi, 1987).   

 
Ergenlerin çevreleri ile ilgili en fazla çalışılan değişken sosyal sınıf olmuştur. Bu 

konu ile ilgili yapılmış en erken tarihli araştırmalardan birine göre, orta SED’de bulunan 

ergenlerin gelecek beklentileri alt SED’den gelen akranlarına oranla, daha organizedir. 

Alt SED’den gelen ergenlerin üst SED’de bulunan ergenlere oranla yeteneklerine ve 

kendi geleceklerini etkileyebileceklerine ilişkin inançlarının daha zayıf olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ailelerinin destekleri temelinde yapılan çalışma sonuçları da, aileleri 

tarafından pek fazla desteklenmeyen ergenlerin gelecek ile ilgili beklentilerinin daha 

kötümser olduğu ve yetenekleri ile değiştirebilecekleri şeyler olduğuna daha zor şekilde 

ikna edilebildiklerini göstermektedir (Nurmi, 1987).    

 
Nurmi’nin (1987) çalışmasında erkeklerin kızlara oranla eğitim ve meslekle ilgili 

beklentilerinin/ümitlerinin daha olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu tür 

farklılıklar farklı kültürlerde kadın ve erkeğe olan bakış açısının farklı olması ile 

açıklanabilir. Ancak kızların gelecekte aile kurmak, ebeveynleri ve akranları tarafından 

saygı görmek ile ilgili daha fazla beklentileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşın 

artması ile birlikte bu farklılığın da artması, orta ergenlik döneminde kişinin cinsiyetine 
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özgü düşünme biçiminin arttığına işaret etmektedir. Bu çalışmada ayrıca sosyal sınıfın 

mesleki beklentiler üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal 

sınıfın eğitsel beklentiler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Üst SED’de 

bulunanların alt SED’den gelenlere oranla daha geç tarihlerde mesleğe atılacaklarına 

ilişkin bir beklentileri olduğu görülmüştür. Ayrıca üst SED’de bulunanların mesleki 

sorunlarla daha geç tanışacaklarına ilişkin bir beklentileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak gelecek yöneliminde, bilgi veya geleceği planlama açısından sosyal sınıfların 

birbirlerinden ayrılmadıkları görülmüştür.   

 
 Çuhardaroğlu ve arkadaşları (2004) ergenlerin sorunlarını belirlemek amacıyla, 

yaşları 12-21 arasında değişen 536 ergen üzerinde bir çalışma yapmıştır. Örneklemin 

%54’ü kız, %46’sı erkektir. Araştırmada Kısa Semptom Envanteri, Rosenberg Benlik 

Saygısı Ölçeği ve Kendilik Algısının Sürekliliği Formu kullanılmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda, ergenlerin en önemli gelişimsel sorunları; okulla ilgili sorunlar, üniversite 

sınavına hazırlık, kendileri, karşı cinsle ilişkiler, parasal sorunlar ve aile ile ilişkiler 

başlıkları altında toplanmaktadır. Ergenlerin sorunlarla baş etmek için en çok sosyal 

destek arama, probleme yönelik çözüm, kadercilik ve kaçınma yöntemlerini 

benimsedikleri bulunmuştur.  

 
Şahin ve arkadaşlarının 1994 yılında yaptığı çalışma ise ergen gelişiminin 

cereyan ettiği toplumsal ortamın, ergenden beklediklerini ortaya çıkartmayı 

amaçlamıştır. Bu araştırma şimdiye dek yapılmış ergenler ilgili çalışmalardan daha farklı 

bir özellik taşımakta ve kültürümüze özgü bazı beklentileri ortaya çıkartmış olması 

nedeniyle önem taşımaktadır. Bu çalışma 13-70 yaş arasındaki 164 kadın ve 138 erkek 
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olmak üzere 302 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ergen literatürü, kişisel 

görüşmeler ve bir dizi pilot çalışmadan sonra saptanan gelişimsel ödevler listesi, 

örnekleme uygulanarak, hangi ödevin, hangi yaştaki ve hangi cinsiyetteki kişilerden 

beklenebileceği sorulmuştur. Sonuç olarak 62 ödevden 36’sının kızlardan daha erken 

yaşlarda gerçekleşmesinin beklendiği görülmüştür. Bununla beraber, aileden ayrılıp 

bağımsızlaşmaya yönelik ödevi ise erkeklerin kızlardan daha önce gerçekleştirmesinin 

beklendiği ortaya çıkmıştır. 

 
Sosyo-ekonomik farklılıklar da, genç ergenlerin  belli başlı gelişim ödevlerinin 

aşamalarını etkiler. Kişinin kendisi ve kültürü hakkındaki fikri, akademik başarısında, 

sosyal gelişiminde, okuldaki davranışlarında ve hayata bakışı konusunda çok önemli bir 

rol oynamaktadır. İster olumlu ister olumsuz olsun, benlik ya da kültür hakkındaki 

fikirler, ergenliğin ilk saflarında ortaya çıkar ve hayat boyu devam eder (Roberts & 

Bengston, 1993). 

 
Ergenlikten ilk yetişkinlik dönemine geçiş temel bir psiko-sosyal değişimi 

kapsar. Daha önceden inanılan görüşler sıklıkla yeniden değerlendirilir, düzeltilir ve 

hatta bu görüşlere inanmaktan vazgeçilir. Eski değer ve rolleri yenileriyle değiştirmek 

hem öğrenmeyi hem düzenlemeyi gerektirir, ve bu durum rahatsızlık ya da karmaşaya 

neden olabilir. Mevcut değerlerin ve amaçların yeniden yapılandırılması nedeniyle geçiş 

dönemleri, kendini değerlendirme ve yansıtma zamanları olarak değerlendirilir. Bu da    

kişinin gelişmesi, seçenek arayışına girmesidir (Shullman & Ben-Artzi, 2003). 
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Ergenliğin sonlarındaki bir kişinin kimlik algısı, kişisel seçimleri ve ahlaki 

standartları içeren organize bir değer sistemine dönüşmektedir. Kimliği oluşturmak için 

bir araya gelen ergenin tutarsız davranışları aykırı özellikleri gibi farklılıklar, kişinin 

hayatında farklı alanlarla bağlantılı olarak organize olurlar ve bu, ergenlerin dengeli, 

sabit ve tutarlı bir kimlik algısı geliştirmelerine yardımcı olur (Jacobs, Bleeker& 

Constantino, 2003). 

 
Palmonari, Pombeni ve Kirchler (1990) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları 

şöyledir: Çalışmaya katılan ergenler önce içinde bulundukları grubun sosyal kimlik düzeyini 

belirlemişlerdir. Bunun ardından katılımcılar, gelişimsel ödevin kişisel önemini ve bu 

ödevlerle başa çıkmanın zorluklarını puanlamışlardır. Kendi kimlik düzeyini ve grup kimlik 

düzeyini aynı seviyede değerlendiren ergenlerin en olumlu kişisel ve ilişkilere dair ödevlerle 

ilgili deneyimlere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu ergenler kimlik düzeyi düşük 

ergenlere kıyasla bu ödevlerle başa çıkmanın daha az zor geldiğini kaydetmişlerdir.  

 
Ergenlik dönemi gelişimsel ödevlerinin genç tarafından yerine getirilip 

getirilmemesi ergenin kendilik algısını etkilemektedir. Ödevleri gerçekleştirme ile ilgili 

farkındalık düzeyi ergenin stresle baş etmesini, problem çözme becerilerini kullanmasını 

ve bu bağlamda psikolojik problem yaşama ihtimalini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 

araştırmamızın amacı aşağıda açıklanmıştır. 
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1.5. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
 Buraya kadar görüldüğü gibi, ergenlik dönemindeki gelişimsel ödevlerin, ergenin 

kendisi ve en yakın iki çevresi, ailesi ve arkadaşları tarafından nasıl algılandığı, bunlar 

arasındaki tutarlılıklar ya da tutarsızlıklar ergenin kişilik gelişimi ve yaşadığı ya da 

yaşayacağı psikolojik sorunlarla ilişkili olarak değerlendirilebilir.  

 
 Bu araştırmanın amacı; 

 

1. Ergenlik dönemi gelişimsel ödevlerinin saptanması, 

2. 1994 yılında Türk kültürü için saptanmış olan gelişimsel ödevlerin 2005 yılı 

itibariyle ne durumda olduğunun belirlenmesi, 

3. Gelişimsel ödevler ile ergenin yaşadığı psikolojik problemler arasındaki 

ilişkisinin araştırılmasıdır.  
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BÖLÜM 2 

 

YÖNTEM 

 

Bir önceki bölümde araştırmanın amacının, “gelişimsel ödevlerin saptanması; on 

bir yıl aradan sonra gelişimsel ödevlerin ne durumda olduğunun belirlenmesi ve 

gelişimsel ödevleri ile ergenin yaşadığı psikolojik problemlerle ilişkisinin araştırılması” 

olduğu belirtilmişti. Bu amaca uygun olarak bu araştırmada, bir durum saptaması söz 

konusudur. Bu durum saptaması da, araştırma değişkenlerinin ölçtüğü ileri sürülen 

ölçekler ve bu ölçekler arası ilişkilerin ortaya çıkarılması bağlamında yapılacaktır. Söz 

konusu ölçeklerden biri ergenlik dönemi gelişimsel ödevlerine yöneliktir. Ancak bu 

ölçek Şahin ve arkadaşları tarafından 1994 yılında geliştirildiği için, öncelikle bu ölçeğin 

11 yıl sonra hala aynı ölçümü yapıp yapmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle önce, 

“Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevler Kalıp Yargıları” ölçeğinin mevcut çalışmada 

kullanılabilirliğinin tespiti için bir “ön çalışma” yapılmıştır. Aşağıda önce bu “ön 

çalışma” bulgularına yer verilecek, daha sonra esas çalışmada kullanılan ölçme araçları 

tanıtılacaktır.  

 
2.1. ÖN ÇALIŞMA 

 
Bu çalışmada kullanılmak üzere belirlenen “Ergenlik Dönemi Gelişimsel 

Ödevler Listesi”, 1994 yılında, Şahin ve arkadaşları tarafından, geliştirilmiştir. Farklı 

örneklemlerin incelendiği bu çalışmada, ergen literatürü ve kişisel görüşmelere dayalı 
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olarak bir dizi gelişimsel ödev saptanmış, yapılan 3 ayrı pilot çalışma ile önce 70 madde 

ile başlayıp daha sonra sırasıyla 45 madde, 50 madde ve en son 62 maddeden oluşan bir 

araç geliştirilmiştir. Bu araç, toplumun ergenlik dönemi gelişimsel ödevlerinin, hangi 

yaş dönemlerinde ve hangi cinsiyet tarafından gerçekleşmesinin beklendiğini 

(stereotipleri) belirlemek üzere oluşturulmuş ve 13-70 yaş (X=27,93) arasındaki 164 

kadın ve 138 erkek olmak üzere 302 kişi üzerinde denenmiştir.  

 
Geliştirilen araçtaki maddeler, Şahin ve ark. (1994) ve farklı akademisyenlerden 

oluşan grubun değerlendirmelerinden sonra “değerler”, “benlik” ve “bağımsızlık” 

konuları olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeğin, erkekler-kızlar için ve üç alt test için ayrı 

ayrı yapılan analizlerde oldukça yüksek iç tutarlılık değerleri sergilediği görülmüştür. 

Yaş grupları için de tekrarlanan analizlerde yine oldukça yüksek iç tutarlılık değerleri 

elde edilmiştir. Elde edilen iç tutarlılık değerleri söyledir: Değerler alt testinin erkekler 

için iç tutarlılık katsayısı, 0.72, kızlar için, 0.73; benlik alt testinin erkekler için iç 

tutarlılık katsayısı, 0.80, kızlar için 0.81; bağımsızlık alt testinin erkekler için iç tutarlılık 

katsayısı,  0.72, kızlar için, 0.71’dir. 

 
Aşağıda ayrıntılı olarak yer alan ön çalışmanın iki amacı vardır. İlki Şahin ve 

arkadaşlarının (1994) geliştirdikleri “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Kalıp 

Yargıları” aracıyla saptanan gelişimsel ödevlerle ilgili beklentilerde ortaya çıkan 

değişmelerin 2005 yılında ne durumda olduğunu görmek üzere bir değerlendirme 

yapmaktır. Diğeri, ön çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle esas çalışmada 

kullanılacak maddelerin belirlenmesi ve belirlenen bu maddelerin kendini 

değerlendirmeye yönelik ifadelere dönüştürülerek yeni bir ölçme aracının 
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geliştirilmesidir. Söz konusu araç esas çalışmada ergenlerin yaşlarına özgü çeşitli 

gelişimsel ödevleri gerçekleştirme açısından kendilerini nerede gördüklerini 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 
Bu ön çalışma Ankara, İzmir ve Aydın ilinde yaşayan 167 kişilik bir örneklem 

üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya 87’si kadın (%52,1), 80’i erkek (%47,9) olmak üzere 

toplam 167 kişi katılmıştır. Katılımcılar, 21-67 yaş aralığında bulunmaktadır (X= 39.02, 

ss=10.4) Katılımcıların, 14’ü ilkokul mezunu (%8.4), 16’sı ortaokul mezunu (%9.6), 

40’ı lise mezunu (%4.0), 19’u yüksekokul mezunu, 78’i (%46,7) üniversite/yüksek 

lisans/doktora mezunudur. 

 
Çalışmaya katılanların, 91’i memur (%54.5), 36’sı serbest meslek sahibi 

(%21.6),  15’i ev hanımı (%9), 14’ü emekli (%8.4), 4’ü işçidir (%2.4). 7 katılımcı (% 

4.2) meslek bölümünü işaretlememiştir. Katılımcıların, 122’si evlidir; 73’ünün çocuğu 

vardır, 49’unun çocuğu yoktur. Çocuğu olan katılımcılardan 70’nin ergenlik döneminde 

olan ya da ergenlik dönemini geçirmiş çocuğu vardır.  

 
Araştırmada, 62 ifadeden oluşan “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Kalıp 

Yargıları”  (Şahin ve ark., 1994) adlı araç kullanılmıştır. İfadeler 10-13, 14-17, 18-21 ve 

22-25 yaş grubu ergenlerin düşünce ve davranış biçimlerini tanımlamak için 

kullanılmıştır. Her ifadenin altına, dört yaş grup seçeneği yerleştirilmiştir. Deneklerden, 

ortalama bir kız ve ortalama bir erkeği düşünerek, söz konusu maddedeki davranışı 

hangi yaşlarda yaptıklarını altta verilen yaş seçeneklerinden birini işaretleyerek 

belirtmeleri istenmiştir. Örnek bir madde aşağıda yer almaktadır.  
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- Annesinin ve babasının çeşitli konulardaki değer yargılarını sorgular (eleştirir, 

tartar). 

KIZ  10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 yaş □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 yaş □ 
 
Aracın sonunda deneklerden, ergenlerden bekledikleri 62 madde dışındaki 

ödevleri de ayrıca belirtmeleri istenmiştir. Öneri kısmını doldurmaları zorunlu 

tutulmamıştır. Ön çalışmada kullanılan ölçek Ek 1’de yer almaktadır. 

 
Ölçeğin cevaplanması sırasında belirli bir zaman sınırı konulmamıştır. 

Katılımcılara uygulama öncesi ölçeğin nasıl doldurulacağı hakkında bilgi verilmiştir.  

 
Şahin ve arkadaşlarının (1995) yaptığı çalışmanın ve bu ön çalışmamızın 

bulguları karşılaştırıldığında, 62 ödevden 49’unun aradan on yıl geçmesine karşın aynı 

yaş diliminde gerçekleşmesinin beklendiği tespit edilmiştir. 13 madde de ise farklılaşma 

söz konusudur. Özellikle bağımsızlık, kariyerle ilgili kararlar alma, sorumluluk alma 

gibi ödevlerin, 1994 yılında yapılan çalışmada kızlar ve erkekler için daha erken 

yaşlarda (18-21) gerçekleştirilmesi beklenirken, 2005 yılında yapılan bu ön çalışmada, 

kızlar ve erkekler için daha geç yaşlarda (22-25) gerçekleştirilmesinin beklendiği tespit 

edilmiştir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı gittikçe daha koruyucu tavırlar sergilemeye 

başlamış olmalarının bunda bir katkısı olduğu düşünülebilir. 

  
Bir sonraki aşama olarak, 1994 ve 2005 yıllarında yapılan çalışmalarda elde 

edilen bulgular karşılaştırılarak, mevcut araştırmada kullanılacak “Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödevler Ölçeği”ni oluşturmak amacıyla, her yaş grubu için gerçekleştirilmesi 

beklenen gelişimsel ödevler tanımlanmıştır. Bunun için her iki çalışmada da denekler 
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tarafından aynı yaş grubu için işaretlenen maddeler (ödevler) belirlenmiştir. Öncelikle 

iki çalışmada da katılımcıların %50’si ve üstünün her iki cinsiyette de belli bir yaş grubu 

için işaretlediği madde, o yaş grubunun gelişimsel ödevi olarak kabul edilmiştir. 

Katılımcıların tepkileri, diğer yaş gruplarına çok daha düşük yüzdelerle dağılmış olduğu 

için, %50 ve üzerindeki tepkinin, sadece belirli bir yaş grubu için verilmiş olmasının ve 

on yıl arayla da aynı şekilde tekrarlanmış olmasının, söz konusu kabulün sağlam 

temellere oturtulduğunu düşündürmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda 14-17 yaş 

grubu için tespit edilen ödev sayısının fazla olduğu görüldüğünden, önce benzer ifadeleri 

olan maddeler arasından bir kısmı elenmiştir. Daha sonra 10-13 yaş grubundaki madde 

sayılarını artırmak amacıyla katılımcıların ölçekteki “diğer” maddesi altında kendilerinin 

belirtmiş olduğu yedi ödev de 10-13 yaş grubu için listeye alınmıştır.  Eklenen  

maddeler,  literatürden ve ön çalışmada yer alan deneklerin öneri olarak yazdıkları 

ödevlerden hareketle elde edilmiştir. Bu maddeler şunlardır. Cinsel konuları merak eder; 

kendi cinsinden arkadaşlarının yanında kendini rahat hisseder; bedenindeki değişiklikleri 

kafasına takar; anne ve babasına benzemek ister, ailesinin koyduğu kurallara uymak 

onun için önemlidir; başkalarının yanında anne babasının kendisine sevgi gösterisinde 

bulunmasından rahatsızlık duyar; sevilebilmesi için hep başarılı olması gerektiğini 

düşünür. 

 
Yapılan bu düzenlemeler sonucunda gelişimsel ödevler bazında; birinci yaş (10-

13) grubunda 10 madde, ikinci yaş (14-17) grubunda 16 madde, üçüncü yaş (18-21) 

grubunda 10 madde, dördüncü yaş (22-25) grubunda da 9 madde yer almıştır. Bu 

maddeler aşağıda listelenmiştir (Daha sonra her yaş grubu gelişimsel ödevleri birer alt 
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ölçek gibi değerlendirilmiştir. “Yaş Dönemine Özgü Gelişimsel Ödevler” olarak anılan 

güvenirlik değerleri için Bkz. Sf. 97 Tablo 2.3).  

 
Birinci yaş grubu (10-13 yaş) 

7.Anne babasının kendini çok kolladığını düşünür.  

12.Cinsel konuları merak eder.  

19.Kendi cinsinden arkadaşlarının yanında kendini daha rahat hisseder.  

27.Bedenindeki değişiklikleri kafasına takar.  

29.Anne babasına benzemek ister.  

33.Hiç ölmeyeceğini düşünür.  

40.Kazaların ve hastalıkların, kendi başına gelmeyeceğini düşünür.  

43.Ailenin koyduğu kurallara uymak onun için önemlidir.  

44.Başkalarının yanında anne babasının ona sevgi gösterisinde bulunmasından rahatsız 

olur.  

45.Sevilebilmesi için hep başarılı olması gerektiğini düşünür.  

 
İkinci yaş grubu (14-17 yaş) 

1.Anne ve babasının çeşitli konulardaki değer yargılarını sorgular (eleştirir, tartar).   

2.İstediği takdirde, hayatta amaçladığı her şeyi elde edebileceğine inanır.  

3.Arkadaşlarını ailesine tanıtmak istemez.  

8.Çevresindeki insanlardan hiçbirinin onu anlayamayacağını düşünür.  

13.Üniversiteye giriş konusunda planlar yapar.  

14.Anne ve babasının, kafasındaki “ideal” anne babaya uygun olmadığını düşünür.  

15.Toplumun, okulun koyduğu kurallara karşı gelerek kendini kanıtlamaya çalışır.  
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18.Bir arkadaşla yakın ve içten bir ilişki içine girmek ihtiyacı duyar.  

20.Bedeninin dış görünüşüyle ilgili konulara kafasını takar ve sürekli düşür.  

23.Boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih eder.  

24.Herkesin ona baktığını ve görünüşüyle ilgilendiğini düşünür.  

25.Ailesinin koyduğu kurallara karşı gelerek kendini kanıtlamaya çalışır.  

32.”Ana kuzusu” gibi görünmekten kaçınır.  

34.Giyim kuşam, müzik tercihleri gibi konularda daha çok arkadaşlarına benzemek ister.  

37.Karşı cinsten biriyle arkadaşlık etmek (flört) ihtiyacı duyar.  

39.Ailesini, arkadaşlarına tanıtmak istemez.  

 
Üçüncü yaş grubu (18-21 yaş) 

4.Dini konulardaki inançlarını yeniden gözden geçirir, tartar ve sorgular.  

5.Mutlu olmak için başkalarına ihtiyacı olmadığını düşünür.  

9.Toplumdaki geleneksel kadın erkek rollerini eleştirir.  

22.Annesinin ve babasının politik konulardaki düşüncelerini sorgular (eleştirir, tartar).  

26.Kendisine uygun mesleğin hangisi olduğuna karar verir.  

28.“Varoluşun” ya da “hayatın” anlamı üzerine düşünür.  

35.Çeşitli konulardaki değer yargılarını gözden geçirir ve sorgular.  

36.“Gelecekte nasıl biri olmalıyım?” konusu üzerinde düşünür.  

41.Politik konulardaki düşüncelerini yeniden gözden geçirir, sorgular.  

42.Arkadaşları onaylamasa da birçok konuda kendi düşünce ve duyguları doğrultusunda 

hareket eder.  
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4. yaş (22-25) grubu 

6.Ailesine ekonomik açıdan yük olduğunu düşünür.  

10.Anne ve babasını “oldukları gibi” kabullenir.  

11.Memleketin ve dünyanın güncel sorunlarıyla ilgilenir.  

16.Ailesinden birilerinin (annesinin, babasının, kardeşlerinin) sorumluluğunu hisseder.  

17.Bir gün herkes gibi ölebileceğini kabullenir.  

21.Evlilik ve aile kurma konularını düşünür.  

30.Karşı cinsten biriyle ciddi ve kalıcı bir ilişki kurma ihtiyacı duyar.  

31.Başına gelen olumsuz olaylardan ötürü hep başkalarını suçlamak yerine, bu olaylarda 

kendi katkısının da bulunduğunu fark eder.  

38.Bedeninin dış görünüşünü olduğu gibi kabullenir.  

 
Son aşamada ise yukarıda listelenmiş bu maddeler “kendini değerlendirme” tarzı 

ifadelere dönüştürülmüş ve birinci tekil şahıs kipinde yeniden yazılmıştır. Böylelikle 

ölçek esas çalışmada kullanılacak hale getirilmiştir.  

 
Ancak, mevcut araştırmada cevap aranan konu, sadece ergenin bu gelişimsel 

ödevleri yerine getirip getirmediği değil, aynı zamanda söz konusu ödevi yerine 

getirirken ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisinin ne durumda olduğunun da anlaşılması 

olduğundan, her kendini değerlendirme tarzında yazılmış gelişimsel ödev içeren 

maddenin altına, üç farklı seçenek grubu yerleştirilmiştir. Bunlardan biri, maddede söz 

edilen ödevin ergenin kendisi için ne düzeyde geçerli olduğudur. İkincisi; eğer söz 

konusu davranış ya da düşünce ergen için geçerli ise bunun ailesini nasıl etkilediğidir. 
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Üçüncüsü de aynı davranış ya da düşüncenin arkadaşlarını nasıl etkilediğidir. Ölçeğin 

(Ek 2) bu halinin daha kolay anlaşılabilmesi için aşağıda bir örnek madde verilmiştir.  

 

- Annemin ve babamın çeşitli konulardaki değer yargılarını sorguluyorum (eleştiriyorum, 

tartıyorum).   

 

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor?   Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 

Hiç     Biraz     Orta    Fazla   Çok Fazla Çok kötü     Kötü     Etkilemiyor    İyi    Çok iyi Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi     Çok iyi 

( 1 )     ( 2 )     ( 3 )      ( 4 )       ( 5 )     ( 1 )         ( 2 )           ( 3 )          ( 4 )      ( 5 )                     ( 1 )          ( 2 )           ( 3 )            ( 4 )      ( 5 ) 

*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

 

2.2. ESAS ÇALIŞMA 

  
2.2.a. Örneklem 

 
Esas çalışmanın yapıldığı örneklemin seçiminde yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik 

düzey (SED) değişkenleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda veriler, 

Ankara’nın çeşitli yerlerinden belirlenen 3 ilköğretim okulu, 2 lise ve 3 üniversitede 

öğrenim gören 858 öğrenciden elde edilmiştir. Öğrencilerin 442’si kız, 416’sı erkektir 

Örneklemdeki ergenlerin yaş ortalaması X=16.08, Ss= 2.73, ranjı 11-25’dir. Örnekleme 

ait demografik bilgiler Tablo 2.1’de verilmektedir. 

 
Uygulama sırasında SED değişkeninin belirlenmesinde anne eğitimi ölçüt olarak 

temel alınmıştır. Ülkemizde genellikle SED için anne-babanın maddi durumu ve eğitim 

düzeyi temel alınmaktadır. Ancak özellikle maddi durum ailenin SED düzeyini sağlıklı 

olarak yansıtmamaktadır. Ebeveynin maddi durumu tek başına ekonomik düzey 

hakkında bilgi veriyor olsa da sosyal düzeyi belirlemek için yeterli olmamaktadır. 
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Bilindiği üzere, bazen eğitim düzeyi düşük ebeveynlerin maddi düzeyi yüksek, ancak 

sosyo-kültürel düzeyi daha düşük olabilmektedir. Diğer yandan, annenin genellikle 

kendi eğitim düzeyine bağlı olarak bir eş seçimi yaptığı düşünülürse; bu, babanın eğitim 

durumunu da nisbeten belirleyebilmektedir. Deneklerin SED düzeyini belirlemede 

annenin eğitim durumunun seçilmesinin diğer bir nedeni ise, özellikle ülkemizde, 

çocuğun bakımını üstlenen ve çocukla daha fazla vakit geçirenin, yani yetiştirenin, anne 

olmasıdır. Anneler çocukları ile doğrudan ve daha sık ilişki kurmaktadırlar. Babalar ise 

çocukları ile daha çok oyun ortamında ilişki kurmaktadırlar. Bu ilişki de zaman 

açısından oldukça sınırlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Bu çalışmada, yukarıda ifade edilen gerekçelerle çocuğun sosyo-ekonomik 

düzeyini belirleyenin annenin eğitim düzeyi olduğuna ve bağımsız değişken olarak 

atanmasına karar verilmiştir. Buna göre; annesi okumamış, ilkokul mezunu ya da 

ortaokul mezunu olan denekler alt SED, annesi lise mezunu olan denekler orta SED, 

annesi üniversite mezunu ya da yüksek lisans/doktora eğitimi almış olan denekler üst 

SED kategorisinde yer almışlardır.   
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Tablo 2.1. Örneklem Grubunun Demografik Bilgileri  

 N 
SED Yaş 

Grupları 
Kız Erkek 

10-13 43 %5.0 42 %4.9 
14-17 153 %18 132 %15 
18-21 25 %2.9 16 %1.8 

Alt SED 
 

22-25 7 %0.8 7 %0.8 
10-13 15 %1.7 8 %0.9 
14-17 52 %6 62 %7.2 
18-21 20 %2.3 12 %1.4 

Orta SED 

22-25 12 %1.4 4 %0.5 
10-13 15 %1.7 18 %2.0 
14-17 56 %6.5 55 %6.4 
18-21 19 %2.2 25 %2.9 

Üst SED 
 

22-25 12 %1.4 15 %1.7 
10-13 5 %0.5 3 %0.3 
14-17 8 %0.9 15 %1.7 
18-21 - - 1 %0.1 

Boş 

22-25 - - 1 %0.1 
 

2.3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 

2.3.a. Demografik Bilgi Formu 

 
Bu formda ergenlerin, yaşı, cinsiyeti, okulu, sınıfı, baba-anne eğitim durumu, 

baba-anne yaşı ve meslekleri sorularının yanı sıra, yaşam doyumları ve gelecek 

beklentilerini de değerlendirmek üzere, onlu likert tipi iki soru da bulunmaktadır (Ek 3). 

 
Ergenlerin genel olarak yaşam memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla 

“Şimdiki haliyle hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusu sorulmuş, 1’den (“Hiç”) 

10’a (“Çok fazla”) kadar derecelendirilmiş bir değerlendirme yaparak işaretlemeleri 

istenmiştir. Benzer bir işlem, ergenlerin geleceğe yönelik beklenti düzeyini belirlemek 

amacıyla da yapılmıştır. Bunun için “Önümüzdeki on yıl içerisinde kendinizi aşağıdaki 
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ölçeğe göre nerede görüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur; deneklerden 1’den (1: “Şu anda 

bulunduğum yerden çok daha kötü bir yerde”) 10’a kadar (10: “Şu anda bulunduğum 

yerden çok daha iyi bir yerde”) derecelendirilmiş ölçek üzerinde değerlendirme yaparak 

işaretlemeleri istenmiştir.  

 
2.3.b. Ergenlik Dönemi  Gelişimsel Ödevler Ölçeği  

 
Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Ölçeği’nin faktör analizi bulguları, 

faktörlerden oluşturulmuş faktör-alt ölçeklerinin güvenirlik bilgileri ve ölçeğin yaşa 

özgü ödevlere ait  güvenirlik analizi  bulguları aşağıda yer almaktadır.  

 
2.3.b.1. Faktör Analizi 

 

Kırk beş (45) maddelik “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Ölçeği” iki 

aşamada faktör analizine tabi tutulmuştur. Ana eksenler (Principal Axis) yöntemi ile 

yapılan ilk faktör analizi sonucunda, 11 faktörlük yapı ortaya çıkmıştır. Ancak grafik 

yöntemlere (screen test) göre, bunların 4 faktöre indirgenebileceği görülmüş ve veriler 

yeni bir analizle 4 faktörlü çözüme zorlanmıştır. Bu 4 faktör toplam varyansın 

%36.6’sını açıklamaktadır. Bulunan faktörler, “Kimlik oluşturma”, “Değerler üzerine 

düşünme”, “Bağımsızlık sorunları”, “Sorumluluk Alma ve Kendini kabullenme” olarak 

adlandırılmıştır. Her faktörün içine giren maddeler, faktör yükleri ve açıkladıkları 

toplam varyans Ek 4’de verilmiştir.  
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 Toplam varyansın % 12.33’ini açıklayan birinci faktör, “Annemin ve babamın 

politik konulardaki düşüncelerini sorguluyorum (eleştiriyorum, tartıyorum)”, “Anne ve 

babamın, kafamdaki “ideal” anne  babaya uygun olmadığını düşünüyorum”, “Ailemi, 

arkadaşlarıma tanıtmak istemiyorum” şeklinde ifadeler bulunan, 12, 14, 18, 20, 21, 22 

23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40 ve 44 maddelerden oluşmuştur. Birinci faktöre 

giren maddeler incelediğinde, bu faktörün “Kimlik oluşturma” adı altında anılması 

uygun görülmüştür.   

 
“Değerler üzerine düşünme” adı verilen ikinci faktör, “Varoluşun ya da 

hayatın anlamı üzerine düşünüyorum.”, “Çeşitli konulardaki değer yargılarımı gözden 

geçiriyor ve sorguluyorum”, “Arkadaşlarım onaylamasa da birçok konuda kendi 

düşünce ve duygularım doğrultusunda hareket ediyorum” şeklinde ifadeler bulunan, 28, 

31, 35, 41, 42, 43 ve 45. maddelerden oluşmakta ve toplam varyansın %9.12’sini 

açıklamaktadır.  

 
 “Bağımsızlık sorunları” adı uygun görülen üçüncü faktör “Mutlu olmak için 

başkalarına ihtiyacım olmadığını düşünüyorum”, “Aileme ekonomik açıdan yük 

olduğumu düşünüyorum”, “Toplumdaki geleneksel kadın erkek rollerini eleştiriyorum” 

şeklinde ifadeler bulunan, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15 ve 25. maddelerden oluşmakta ve toplam 

varyansın % 7.66’sını açıklamaktadır. 

 
 “Sorumluluk alma ve kendini kabullenme” olarak isimlendirilen dördüncü ve 

son faktör ise, “Ailemden birilerinin (annemin, babamın, kardeşlerimin) sorumluluğunu 

hissediyorum”, “Üniversiteye giriş konusunda planlar yapıyorum”,“Bedenimin dış 
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görünüşünü olduğu gibi kabulleniyorum” şeklinde ifadeler bulunan, 2, 7, 10, 11, 13, 16, 

17, 19, 26, 36 ve 38. maddelerden oluşmakta ve toplam varyansın %7.53’ünü 

açıklamaktadır. 

 
2.3.b.2. Güvenirlik Analizleri   

 
Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri (EDGÖ) Faktörlerine ait güvenirlik 

katsayıları Tablo 2.2’de verilmiştir.    

Tablo 2.2. Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevler Ölçeği Faktörlerinin Cronbach 
Alfa Güvenirlik Katsayıları 

 
Faktörler İç Tutarlılık 

Katsayıları 
Kimlik oluşturma 
(Madde Sayısı=18) 

 
.78 

Değerler üzerine düşünme 
(Madde Sayısı=7) 

 
.70 

Bağımsızlık sorunları 
(Madde Sayısı=9) 

 
.68 

Sorumluk alma ve kendini kabullenme 
(Madde Sayısı=11) 

 
.71 

 

 Tablo 2.2’de görüleceği üzere, “Kimlik oluşturma” adlı faktör 18 maddeden 

oluşmuştur ve güvenirlik katsayısı α=.78’dir.  

  İkinci faktör olan “Değerler üzerine düşünme”in 16 madde üzerinden elde edilen 

güvenirlik katsayısı α=.70 olarak bulunmuştur.  

  Üçüncü sıradaki “Bağımsızlık sorunları” faktörü 9 maddeden oluşmuştur, 

güvenirlik katsayısı α=.68 olarak bulunmuştur.  

 Dördüncü ve son faktör olan  “Sorumluk alma ve kendini kabullenme”ün  11 

madde üzerinden elde edilen güvenirlik katsayısı α=.71 olarak bulunmuştur. 
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 Bundan sonraki bölümde Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevler Ölçeği faktörleri 

“Gelişimsel Ödev Alanları” değişkeni olarak ifade edilecektir. 

 
Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevler ölçeğinin tanıtıldığı bölümden 

hatırlanacağı gibi, her yaş grubu için belirli gelişimsel ödevler belirlenmişti ve bunların 

“esas çalışma”da birer boyut olarak değerlendirildiği belirtilmişti. Söz konusu gelişimsel 

ödevlere yönelik ifadeler esas çalışmada, “kendini aktarma” tarzına dönüştürülüp, kişiyi 

tanımlama açısından sürekli değişkene çevirilmiş olduğundan, “yaşa özgü gelişimsel 

ödevler”in Cronbach alfa katsayıları hesaplanabilmiştir. Bu amaçla öncelikle, 10-13 yaş 

grubunun ödevleri, “Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri”; 14-17 yaş grubunun 

ödevleri, “Orta Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri”; 18-21 yaş grubunun ödevleri, 

“Geç Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri”; 22-25 yaş grubunun ödevleri, “Genç 

Yetişkinlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri” olarak isimlendirilmiştir (Bkz. Tablo 2.3). 

 
Tablo 2.3. Yaş Dönemine Özgü Gelişimsel Ödevlere Ait Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayıları 
 

Gelişimsel Ödevler İç Tutarlılık 
Katsayıları 

Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri (10-13 yaş) 
(Madde Sayısı=10) 

 
.61 

Orta Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri (14-17 yaş) 
(Madde Sayısı=16) 

 
.73 

Geç Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri (18-21 yaş) 
(Madde Sayısı=10) 

 
.76 

Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri (22-25) 
(Madde Sayısı=9) 

 
.58 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, 10 maddeden oluşan “Erken Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödevleri”nin (EEDGÖ) güvenirlik katsayısı α=.61’dir. “Orta Ergenlik 

Dönemi Gelişimsel Ödevleri”nin (OEDGÖ) toplam puan (16 madde) güvenirlik 
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katsayısı α=.73 olarak bulunmuştur. 10 maddeden oluşan “Geç Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödevleri”nin (GEDGÖ) güvenirlik katsayısı α=.76; “Genç Yetişkinlik 

Dönemi Gelişimsel Ödevleri”nin (GYDGÖ) 9 madde üzerinden elde edilen güvenirlik 

katsayısı α=.58 olarak bulunmuştur.  

 
2.3.c. Kısa Semptom Envanteri (KSE) 

 
Araştırmanın amacı doğrultusunda ergenlik dönemi gelişimsel ödevleri ile 

psikolojik problemler ya da stres arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için Kısa 

Semptom Envanteri kullanılmıştır (Ek 5). 

 

Derogatis (1992) tarafından çeşitli psikolojik belirtileri taramak amacıyla 

geliştirilen Kısa Semptom Envanteri, SCL-90-R’nin kısa formudur. SCL-90-R’nin 9 

faktörüne dağılmış olan 90 madde arasından, her faktörde en yüksek yükü almış toplam 

53 madde seçilerek kısa form elde edilmiştir. KSE aynen SCL-90-R’deki gibi 9 alt 

ölçek, ek maddeler ve 3 genel indeksten oluşmaktadır. Türk örneklemleri üzerinde Şahin 

ve Durak (1994) tarafından yapılan üç ayrı çalışmada, ölçeğin toplam puanından elde 

edilen Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .96 ve .95, alt ölçekler için elde edilen 

katsayılar ise .55 ile .86 arasında değişmektedir. 

 

KSE’nin ölçüt bağıntılı geçerlikle ilgili yapılan üç ayrı çalışma sonucunda, 

Envanterin alt ölçeklerinin ve üç global indeks puanlarının Sosyal Karşılaştırma Ölçeği 

ile -.14 ve -.34 arasında, Boyuneğicilik Ölçeği ile .16 ve .42 arasında, Strese Yatkınlık 

Ölçeği ile .24 ve .36 arasında, UCLA-Yalnızlık Ölçeği ile .34 ile -.57 arasında, Beck 
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Depresyon Envanteri ile ise .34 ve .70 arasında değişen korelasyonlar gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Ölçeğin madde geçerliğini belirleyebilmek amacıyla örneklem, Strese Yatkınlık 

Ölçeği’nden alınan puanlara göre “Strese yatkın” ve “strese yatkın olmayan” şeklinde uç 

gruplara ayrılmış ve 53 maddenin yalnızca üç maddesinin (4, 8, 26) ayırıcılığının 

istatistik anlamlılık düzeyine ulaşamadığı görülmüştür. Ölçeğin toplam puanı üzerinden 

yapılan analiz sonrasında ise ölçeğin bu iki uç grubu anlamlı düzeyde ayırdedebildiği 

bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin, Anksiyete, Depresyon, Olumsuz 

Benlik, Somatizasyon ve Öfke/saldırganlık olmak üzere 5 faktörden oluştuğu 

bulunmuştur. 

 
KSE, 11-18 yaş 597 ergen ile yapılan bir çalışmada da ölçeğin faktör yapısına 

tekrar bakılmıştır. KSE’nin ergen yaş grubu için güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısının hesaplanması ile irdelenmiştir. Buna göre; ölçeğin alt ölçeklerinden elde 

edilen en düşük Cronbach alfa katsayısının .73, ile “Somatizasyon”, en yüksek 

katsayısının ise .86 ile “Depresyon” alt ölçeğine ait olduğu görülmüştür. Ölçeğin geneli 

için ise iç iç tutarlılık katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Bu bulgular Şahin ve Durak’ın 

(1994) yaptıkları çalışmalar sonucunda elde ettikleri bulgularla tutarlılık göstermektedir. 

Deogratis de yaptığı çalışmalar sonucunda KSE’nin alt ölçekleri için elde edilen Cronbach 

alfa iç tutarlılık katsayılarının .71 ile .85 arasında değiştiğini bildirmiştir. Bu çalışma 

Deogratis’in belirttiği bulgularla da tutarlıdır.  (Şahin, Batıgün ve Uğurtaş, 2002). 
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2.4. VERİ TOPLAMA YOLU 

 
Araştırmada, örneklemdeki deneklere ulaşabilmek için okullara gidilerek 

uygulama yapılmıştır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izin, Çankaya ve 

Altındağ Kaymakamlıklarından da gerekli onay alındıktan sonra, ilgili ilköğretim 

okullarında (Çalışkanlar İlköğretim Okulu ve Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ 

İlköğretim Okulu, Salih Alptekin İlköğretim Okulu) ve liselerde (Dikmen Lisesi ve Özel 

Bilkent Lisesi); ilgili rektörlüklerden onay alınarak üniversitelerde (Ankara Üniversitesi, 

ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi) deneklere sınıf ortamında ulaşılarak toplu olarak 

uygulama yapılmıştır.  

 
Anket öncesinde deneklere araştırmacı ve araştırmanın amacı hakkında gereken 

bilgiler verilerek, anketin nasıl doldurulacağı açıklanmıştır. Denekler demografik bilgi 

formu, “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Kalıp Yargıları” aracı ve KSE’yi tek 

oturumda cevaplandırmışlardır. Cevaplama  sırasında belirli bir zaman sınırı 

konulmamıştır, denekler maksimum 40 dakikada anketleri cevaplamışlardır. Anketlerde 

sıra etkisini kontrol etmek amacıyla demografik bilgi formunun sırası sabit kalmak 

üzere, diğer ölçeklerin sırası değiştirilmiştir.  
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BÖLÜM  3 

 
BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilere uygulanan 

istatistik analiz sonuçlarına yer verilmektedir. Sunulan tüm analizler SPSS 13.0 for 

Windows paket programları ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulguların sunumu sırasıyla, demografik değişkenlere yönelik analizler, yaş 

gruplarına yönelik analizler ve regresyon analizleri başlığı altında yer alacaktır.  

 
3.1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK ANALİZLER 

 
 Bu çalışmada yaş, cinsiyet ve SED demografik değişkenler olarak ele alınmıştır. 

Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev alanlarına (kimlik oluşturma, değerler üzerine 

düşünme, bağımsızlık sorunları, sorumluluk alma ve kendini kabullenme) ait üzerindeki 

Cinsiyet (2) x Yaş (4) x SED (3) etkisi varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Ek 

6’da ergenlerin aldıkları puanların ortalaması ve standart sapma bilgilerine yer 

verilmiştir.  

 
Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev alanlarına ait puanların cinsiyet x yaş x SED 

değişkenleri açısından nasıl farklılaştığını gösteren varyans analizleri (ANOVA) 

sonuçları Tablo 3.1’de verilmiştir.  
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Tablo 3.1.  Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev Alanlarına Ait Puanların Cinsiyet x 
Yaş x SED Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması  

Kimlik oluşturma 
Kaynak 

Kareler  
Toplamı 

SD Ortalama 
Kareler 

F 

Cinsiyet 261.32 1 261.32 2.00 
SED 815.39 2 407.70 3.12* 
Yaş 208.65 3 69.55   .53 
Cinsiyet x SED 245.76 2 122.88   .94 
Cinsiyet x Yaş 1013.01 3 337.67 2.58 
SED x Yaş  1672.58 6 278.76 2.13* 
Cinsiyet x SED x Yaş 988.67 6 164.78 2.19 
Hata 84816.74 648 130.890 1.26 
Toplam 1358549.00 672   

Değerler üzerine düşünme 
Kaynak 

Kareler 
Toplamı SD 

Ortalama 
Kareler F 

Cinsiyet 3.02 1 3.02 .09 
SED 414.59 2 207.29 6.24* 
Yaş 256.22 3 85.41 2.57 
Cinsiyet x SED 19.94 2 9.97 .30 
Cinsiyet x Yaş 170.31 3 56.77 1.71 
SED x Yaş  195.34 6 32.56 .98 
Cinsiyet x SED x Yaş 37.51 6 6.25 .19 
Hata 23174.48 698 33.20  
Toplam 371114.00 722   

Bağımsızlık sorunları 
Kaynak 

Kareler 
Toplamı SD 

Ortalama 
Kareler F 

Cinsiyet 13.68 1 13.679 .32  
SED 424.69 2 212.345 4.95* 
Yaş 740.75 3 246.917 5.75* 
Cinsiyet x SED 9.15 2 4.577 .11 
Cinsiyet x Yaş 21.54 3 7.179 .17 
SED x Yaş  650.69 6 108.448 2.53* 
Cinsiyet x SED x Yaş 248.52 6 41.420 .97 
Hata 28983.77 675 42.939   
Toplam 382334.00 699     
Sorumluluk alma ve kendini 
kabullenme 
Kaynak 

Karaler 
Toplamı SD 

Ortalama 
Kareler F 

Cinsiyet 22.33 1 22.33 .43 
SED 190.46 2 95.23 1.83 
Yaş 638.70 3 212.90 4.10* 
Cinsiyet x SED 51.69 2 25.85 .50 
Cinsiyet x Yaş 258.40 3 86.14 1.66 
SED x Yaş  176.03 6 29.34 .57 
Cinsiyet x SED x Yaş 328.00 6 54.67 1.05 
Hata 34679.50 668 51.92   
Toplam 119795.00 692     

*p<.05 
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“Kimlik oluşturma” puanı üzerinde SED değişkeninin temel etkisinin olduğu, 

SED ve yaş değişkenlerinin iki yönlü ortak etkisinin olduğu görülmüştür. SED temel 

etkisi için farkın kaynağını tespit etmek amacıyla Tukey HSD testi yapılmış, ancak 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma bulunmamıştır.  

 
SED ve yaş ortak etkisinin hangi değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla Tukey HSD Post-Hoc testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular şöyledir: 

 
Alt SED-Alt SED 
10-13 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=4.97, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 18-21 yaş grubu (q=3.84, p<.05) 
 

Alt SED-Orta SED 
10-13 yaş grubu > 10-13 yaş grubu (q=5.28, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=4.19, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 18-21 yaş grubu (q=3.95, p<.05) 

Üst SED-Orta SED 
10-13 yaş grubu  > 10-13 yaş grubu (q=3.94, p<.05) 

 

 

 

Diğer bir deyişle alt SED’de 10-13 yaş grubundaki ergenlerin kimlik oluşturma 

ödeviyle alt SED’deki diğer yaş gruplarına göre daha fazla uğraştıkları söylenebilir. 

Aynı zamanda alt SED’de 10-13 yaş grubundaki ergenlerin orta SED’deki kendi 

yaşıtlarından ve orta SED’deki diğer yaş gruplarından da daha fazla kimlik oluşturma 

ödevi ile meşgul oldukları görülmüştür. Üst SED’deki 10-13 yaş grubundaki ergenlerin 

kimlik oluşturma ödeviyle uğraşısının, orta SED’deki aynı yaş grubundaki ergenlerden 

daha fazla olduğu söylenebilir.  

 

Özetle alt ve üst SED’deki 10-13 grubu ergenlerin kimlik oluşturma gelişimsel 

ödeviyle daha yoğun ilgilendikleri ortaya çıkmıştır.  

 
“Değerler üzerine düşünme” puanı üzerinde SED değişkeninin temel etkisinin 

olduğu görülmektedir. SED temel etkisi için farkın kaynağını tespit etmek amacıyla 

Tukey HSD testi yapılmıştır. Analize göre, orta ve üst SED arasındaki farkın anlamlı 



 114 

olmadığı görülmüştür. Öte yandan, alt SED (X= 23.00) diğer iki gruptan anlamlı olarak 

yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre, alt SED’deki ergenlerin, orta ve üst SED’deki 

deneklere göre, değerler üzerine düşünme ilgili ödevlerle daha fazla uğraştıkları 

söylenebilir.  

 
“Bağımsızlık sorunları” puanı üzerinde SED ve yaş değişkeninin temel etkisinin 

olduğu, bu iki değişkenin aynı zamanda iki yönlü ortak etkisinin de olduğu 

görülmektedir.  

 
SED temel etkisi için farkın kaynağını tespit etmek amacıyla Tukey HSD testi 

yapılmıştır. Analize göre, orta ve üst SED arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Öte yandan, alt SED’in ortalaması (X= 23.82) diğer iki gruptan anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre, alt SED’deki ergenlerin orta ve üst 

SED’deki ergenlere göre, bağımsızlık sorunu ilgili ödevlerle daha fazla uğraştıkları 

söylenebilir.  

 
Yaş temel etkisi için farkın kaynağını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey HSD 

sonucuna göre, 14-17, 18-21 ve 22-25 yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. Ancak 10-13 yaş grubunun ortalaması (X= 25.28) diğer üç yaş grubundan 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre, 10-13 yaş grubundaki deneklerin 

yaşça büyük ergenlere göre daha fazla bağımsızlık sorunu ile ilgili ödevlerle uğraştıkları 

görülmektedir.   

 
SED ve yaş ortak etkisinin hangi değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla Tukey HSD Post-Hoc testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular şöyledir: 
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Alt SED-Alt SED 
10-13 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=4.20, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 18-21 yaş grubu (q=4.23, p<.05) 
 

Alt SED-Orta SED 
10-13 yaş grubu > 10-13 yaş grubu (q=4.20, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=8.30, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 18-21 yaş grubu (q=6.20, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 22-25 yaş grubu (q=7.35, p<.05) 
14-17 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=4.77, p<.05) 
14-17 yaş grubu > 22-25 yaş grubu (q=5.39, p<.05) 

Alt SED-Üst SED 
10-13 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=9.94, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 18-21 yaş grubu (q=6.59, p<.05) 
10-13 yaş grubu > 22-25 yaş grubu (q=4.20, p<.05) 
14-17 yaş grubu > 14-17 yaş grubu (q=6.23, p<.05) 

 

 

Diğer bir deyişle alt SED’de 10-13 yaş grubu ergenlerin bağımsızlık sorunları  

ödeviyle alt SED’deki 14-17 ve 18-21 yaş grubu ergenlere göre daha fazla uğraştıkları 

söylenebilir. Aynı zamanda alt SED’de 10-13 yaş grubundaki ergenlerin orta SED’deki 

tüm yaş gruplarındaki ergenlerden ve üst SED’deki kendinden yaşça büyük ergenlerden 

daha fazla bağımsızlık sorunları ödevi ile meşgul oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca alt 

SED’deki 14-17 yaş grubu ergenlerin orta SED’deki 14-17 yaş grubundan ve 22-25 yaş 

grubundan ve de üst SED’deki yaşıtlarından daha fazla bağımsızlık sorunları ödevi ile 

daha fazla meşgul oldukları söylenebilir.  

 
Özetle alt SED’deki 10-13 ve 14-17 yaş grubu ergenlerin, orta ve üst SED’deki 

ergenlere kıyasla bağımsızlık sorunları gelişimsel ödeviyle daha yoğun ilgilendikleri 

belirlenmiştir.  

 
“Sorumluluk alma ve Kendini Kabullenme” puanı üzerinde yaş değişkeninin 

temel etkisi bulunmaktadır. Yaş temel etkisi için farkın kaynağını tespit etmek amacıyla 

yapılan Tukey HSD sonucuna göre, 14-17, 18-21 ve 22-25 yaşlar arasında anlamlı bir 
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fark olmadığı görülmüştür. Ancak 10-13 yaş grubunun ortalaması (X= 43.09) diğer üç 

yaş grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre, 10-13 yaş 

grubundaki deneklerin yaşça büyük deneklere göre sorumluk alma ve kendini 

kabullenme ile ilgili ödevlerle daha fazla uğraştıkları görülmektedir.   

 
  Buraya kadar görüldüğü üzere yaş, gelişimsel ödevler arasında temel ya da 

etkileşimsel etkisi olan bir değişken olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle araştırmanın 

diğer değişkenlerinin yaşa göre nasıl değiştiğini görmek amacıyla yaşa göre 

karşılaştırmalara gidilmiştir.  

 

3.2. YAŞ GRUPLARININ ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

 
a) Yaş Gruplarının Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevlerden Aldıkları Puanların 

Karşılaştırılması 

 
Yaş gruplarının yaşa özgü gelişimsel ödevlere ait puanların yaş gruplarına göre 

nasıl farklılaştığını anlamak amacı ile tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.   
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Tablo 3.2. Yaş Gruplarının Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevlere Ait Puanlar Açısından 
Karşılaştırılması  

 
Yaşa Özgü Gelişimsel 

Ödevler  
10-13 

 Yaş Grubu 
 (N=127) 

14-17 
Yaş Grubu 
 (N=451) 

18-21 
Yaş Grubu 

 (N=95) 

22-25 
Yaş Grubu 

(N=48) 

 

 x ss x ss x ss x Ss f 

Erken Ergenlik Dönemi 
Ödevleri 

29.79a 
 

7.45 
 

26.10b 
 

6.34 
 

23.73c 
 

5.19 
 

24.50bc 
 

5.78 
19.77* 

Orta Ergenlik Dönemi 
Ödevleri 

46.33a 
 

12.52 
 

41.82b 
 

9.20 
 

38.30c 
 

7.51 
 

37.35bc 
 

9.67 
 

13.96* 

Geç Ergenlik Dönemi 
Ödevleri 

32.73a 
 

8.99 
 

30.26b 
 

7.78 
 

31.08ab 
 

7.47 
 

30.97ab 
 

6.59 
 

3.29* 

Genç Yetişkinlik 
Dönemi Ödevleri  

30.87ab 
 

7.92 
 

28.89a 
 

5.98 
 

29.81ab 
 

4.71 
 

31.28b 
 

4.76 
 

3.03* 

*p < 0.05  

 

Tablo 3.2’de de görüldüğü gibi 10-13 yaş grubu ergenlerin Genç Yetişkinlik 

Dönemi Gelişimsel Ödevleri hariç tüm ödevlerde diğer yaş gruplarından daha fazla puan 

aldığı görülmektedir.  

Erken Ergenlik 
10-13 yaş grubu  > 14-17 yaş grubu 
10-13 yaş grubu  > 18-21 yaş grubu 
10-13 yaş grubu  > 22-25 yaş grubu 
 

Orta Ergenlik 
10-13 yaş grubu  > 14-17 yaş grubu 
10-13 yaş grubu  > 18-21 yaş grubu 
 

Geç Ergenlik 
10-13 yaş grubu  > 14-17 yaş grubu 
 

Genç Yetişkinlik  
22-25 yaş grubu  > 14-17 yaş grubu 
 

 

b) Yaş Gruplarının Diğer Değişkenlere Ait Puanlarla Karşılaştırılması  

 
Yaş gruplarının KSE toplam puan ve alt ölçek puanları, Yaşam Memnuniyeti ve 

Geleceğe Yönelik Beklenti düzeyi açısından nasıl değiştiğini görebilmek amacıyla tek 

yönlü varyans analizi yapılmıştır.  
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Tablo 3.3. Yaş Gruplarının KSE Toplam Puan, Yaşam Memnuniyet Düzeyi ve 
Geleceğe Yönelik Beklenti Düzeyi Açısından Karşılaştırılması  

 
 10-13 

Yaş  Grubu 
N= 149 

14-17  
Yaş Grubu 

N= 528  

18-21  
Yaş Grubu 

N= 121 

22-25 Yaş 
grubu 
N= 60 

 
 

Ölçekler x ss x ss x ss x ss f 
 

KSE Toplam Puan  
48.78 

 
35.16 

 
55.70 

 
36.40 

 
53.88 

 
35.12 

 
56.00 

 
44.10 

 
.27 

 
Anksiyete 11.29 9.98 12.66 9.56 12.05 8.83 12.80 11.59 

 
.79 

 
Depresyon 12.36a 9.86 15.15b 10.57 14.75ab 10.22 15.03ab 11.30 

 
2.57* 

 
Olumsuz Benlik 

11.32 8.99 11.87 9.42 11.09 8.41 11.90 10.94 
 

.30 
 
Somatizasyon 6.06 6.04 6.60 5.83 6.27 6.21 6.84 7.20 

 
.41 

 
Öfke/saldırganlık 7.62a 5.36 9.60b 5.82 9.40ab 5.75 8.54ab 6.56 

 
4.54* 

Yaşam 
Memnuniyeti 

 
7.43a 

 
2.71 

 
6.77b 

 
2.43 

 
7.21ab 

 
1.98 

 
7.14ab 

 
2.09 

 
3.46* 

 
Geleceğe Yönelik 
Beklenti 

 
8.37 

 
2.36 

 
8.31 

 
2.05 

 
8.44 

 
1.43 

 
8.29 

 
1.65 

 
.94 

*   p < 0.05  

  

Tablo 3.3’de görüldüğü gibi tek yönlü varyans analizi sonucunda, dört yaş grubu 

arasındaki farkın depresyon (F= 2.57; p < 0.05), öfke/saldırganlık (F= 3.46; p < 0.05) ve 

yaşam memnuniyeti (F= 3.46; p < 0.05) değişkenleri açısından anlamlı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca 14-17 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre depresyon ve 

öfke/saldırganlık puanı yüksek, yaşam memnuniyet düzeyi düşük bulunmuştur. 

Depresyon 
14-17 yaş grubu  > 10-13 yaş grubu 
 

Öfke/saldırganlık 
14-17 yaş grubu  > 10-13 yaş grubu 
 

Yaşam Memnuniyeti 
14-17 yaş grubu  > 10-13 yaş grubu  
 

 

 



 119 

c) Yaş Gruplarına Göre KSE Puanları ve Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevler 

Arasındaki İlişkiler 

 

Tablo 3.4. Birinci Yaş Grubunda (10-13 yaş) KSE Toplam Puan ve Alt Ölçek 
Puanları ile Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevler Arasındaki Korelasyon 
(N=149) 

 

Yaşa Özgü 
Gelişimsel Ödevler 

  
Anksiyete Depresyon 

Olumsuz 
Benlik Somatizasyon Öfke/saldırganlık 

KSE 
Toplam 

Puan 
Erken Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.08  .05 .13 -.03 .05 .08 

Orta Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.16 .10 .17 .10 .11 .17 

Geç Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

  .22*      .25**    .24** .12 .19*    .25** 

Genç Yetişkinlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

 .004 .06 .09 -.004 .13 .07 

*   p < 0.05  

** p < 0.01 

 

Tablo 3.4’de görüleceği gibi, 1. yaş grubunda (10-13), Geç Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödev puanları ile KSE toplam puan (r=0.25; p < 0.01), anksiyete (r=0.22; p < 

0.05), depresyon (r=0.25, p < 0.01), olumsuz benlik (r=0.24; p < 0.01) ve 

öfke/saldırganlık (r=0.19; p < 0.05) alt ölçek puanları arasında pozitif yönde anlamlı 

korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Geç Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev puanı ile 

en çok ilişkili bulunan alt ölçeğin depresyon (r=0.25, p < 0.01), en az ilişkili bulunan alt 

ölçeğin ise öfke/saldırganlık (r=0.19; p<0.05), olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 3.5. İkinci Yaş Grubunda (14-17 yaş) KSE Toplam Puan ve Alt Ölçek 
Puanları ile Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevler Arasındaki Korelasyon 
(N=533) 

Yaşa Özgü 
Gelişimsel Ödevler 

  
Anksiyete Depresyon 

Olumsuz 
Benlik Somatizasyon Öfke/saldırganlık 

KSE 
Toplam 

Puan 
Erken Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.25** .25** .33** .19** .19** .28** 

Orta Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.21** .24** .26** .17** .26** .26** 

Geç Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.22* .24** .25** .23** .25** .27** 

Genç Yetişkinlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.16** .22** .24** .20** .22** .23** 

*   p < 0.05  

** p < 0.01 

 

Tablo 3.5’den de anlaşılacağı gibi, tüm yaşa özgü gelişimsel ödev puanları ile 

KSE toplam puan ve alt ölçek puanları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon 

katsayıları elde edilmiştir.  

 
Tablo 3.6. Üçüncü Yaş Grubunda (18-21 yaş) KSE Toplam Puan ve Alt Ölçek 

Puanları ile Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevler Arasındaki Korelasyon 
(N=118) 

 

Yaşa Özgü 
Gelişimsel Ödevler 

  
Anksiyete Depresyon 

Olumsuz 
Benlik Somatizasyon Öfke/saldırganlık 

KSE 
Toplam 

Puan 
Erken Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

   .35**    .31** .40**   .28**  .30**   .39** 

Orta Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

   .43**    .44** .34**   .30**  .34**   .43** 

Geç Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.20 .19 .22* .16 .23*  .22* 

Genç Yetişkinlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.10 .11 .21* .12 .22* .16 

*   p < 0.05  

** p < 0.01 
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Tablo 3.6’da görüldüğü üzere, Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev puanları 

ve Orta Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev puanları ile KSE toplam puan ve alt ölçek 

puanları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştur. Geç 

Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev puanları ile olumsuz benlik, öfke/saldırganlık ve KSE 

toplam puan arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Genç 

Yetişkinlik Dönemi Gelişimsel Ödev puanları ile olumsuz benlik ve öfke/saldırganlık 

puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 
Tablo 3.7. Dördüncü Yaş Grubunda (22-25 yaş) KSE Toplam Puan ve Alt Ölçek 

Puanları ile Yaşa Özgü Gelişimsel Ödevler Arasındaki Korelasyon 
(N=58) 

 

Yaşa Özgü 
Gelişimsel Ödevler 

  
Anksiyete Depresyon 

Olumsuz 
Benlik Somatizasyon Öfke/saldırganlık 

KSE 
Toplam 

Puan 
Erken Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

    .41**     .43**   .54**  .29*  .32* .47** 

Orta Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.34 .36  .44* .21 .19 .35 

Geç Ergenlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.15 .20 .25 .07 .12 .20 

Genç Yetişkinlik 
Dönemi Gelişimsel 
Ödevleri 

.17 .24 .25 .11 .19 .22 

*   p < 0.05  

** p < 0.01 

 

Tablo 3.7’deki sonuçlara bakıldığında, Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev 

puanları ile KSE toplam puan ve tüm KSE alt ölçek puanları arasında, Orta Ergenlik 

Dönemi Gelişimsel Ödev puanları ile olumsuz benlik puanları arasında pozitif yönde 

korelasyon katsayıları elde edilmiştir.  
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3.3. REGRESYON ANALİZLERİ 

 
Her yaş grubunda KSE toplam puanını yordayan değişkenleri belirlemek amacı 

ile KSE toplam puanının bağımlı değişken, cinsiyet, SED ve Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödev alanları,  yaşam memnuniyet düzeyi, geleceğe yönelik beklenti düzeyi, 

aile ve arkadaş etkisi değişkenlerinin bağımsız değişken olarak verildiği aşamalı 

regresyon analizleri yapılmıştır.  

 
Aile ve arkadaş etkisi değişkenlerinin regresyon analizine katılmasının  nedeni, 

sosyal çevre etkisinin ergenlerin ödevleri gerçekleştirmesini etkiyen faktörler arasında 

yer aldığının düşünülmesidir. 

 
Tablo 3.8. Birinci Yaş Grubunda (10-13 yaş) KSE Toplam Puanını Yordamada 

Katkıları Olan Değişkenler  
 
Değişkenler Uyarlanmış 

R² 
R² F Beta t 

SED 
 

.04 .05 4.22* -.17  -1.64 

Sorumluluk alma ve 
kendini kabullenme 
 
Değerler üzerine düşünme 
 

.10 
 
 

.15 
 

.12 
 
 

.18 

5.47* 
 
 

6.11* 

-.40 
 
 

.35 

-3.23* 
 
 

2.71* 

Yaşam memnuniyeti  
 

.22 .25 6.83* -.27 
 

-2.74* 
 

 

 

 Tablodan da anlaşılacağı gibi SED, sorumluluk alma ve kendini kabullenme, 

değerler üzerine düşünme ve yaşam memnuniyeti değişkenlerinin Birinci Yaş Grubunda 

KSE toplam puanı yordamadaki toplam katkısı %22’dir ve bu katkının önemli bölümü 

sorumluluk alma ve kendini kabullenme puanından kaynaklanmaktadır. Ayrıca SED 
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değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin tek başına KSE toplam puanını yordadığı 

belirlenmiştir. 

 
Tablo 3.9. İkinci Yaş Grubunda (14-17 yaş) KSE Toplam Puanını Yordamada 

Katkıları Olan Değişkenler  
 
Değişkenler Uyarlanmış 

R² 
R² F Beta t 

SED 
Cinsiyet 

.05 
.06 

 

.05 

.07 
16.16* 
10.93* 

-.10 
-.11 

 -1.96* 
-2.25* 

Arkadaş etkisi .08 
 

.09 
 

9.49* 
 

-.11 -1.82 

Değerler üzerine düşünme 
 
Bağımsızlık sorunları 
 
Sorumluluk alma ve kendin 
kabullenme 

.19 
 
 

.23 
 

.27 

.20 
 
 

.25 
 

.28 

18.16* 
 
 

19.26* 
 

19.11* 

.39 
 
 

.24 
 

-.17 
 

5.88* 
 
 

3.55* 
 

-2.80* 

Yaşam memnuniyeti .30 .32 19.35 -.20 -3.91* 
 

 
 
 

 

 Tabloda görüleceği gibi, SED, cinsiyet, arkadaş etkisi, değerler üzerine düşünme, 

bağımsızlık sorunları, sorumluluk alma ve kendini kabullenme ve yaşam memnuniyeti 

değişkenleri İkinci Yaş Grubunda KSE toplam puanı yordayan değişkenler olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu değişkenlerin yordamadaki toplam katkıları %30’dur ve bu katkının 

önemli bölümü değerler üzerine düşünme puanından kaynaklanmaktadır. Ayrıca arkadaş 

etkisi değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin tek başına KSE toplam puanını yordadığı 

belirlenmiştir. 
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Tablo 3.10. Üçüncü Yaş Grubunda (18-21 yaş) KSE Toplam Puanını Yordamada 

Katkıları Olan Değişkenler  
 
Değişkenler Uyarlanmış R² R² F Beta T 

 
Bağımsızlık sorunları .11 .13 8.32* .21 1.68 

 
Yaşam memnuniyeti  
 

.23 .26 9.68* -.39 
 

-3.12* 
 

 
 

 

 Tabloda görüleceği gibi, bağımsızlık sorunları ve yaşam memnuniyeti 

değişkenlerinin Üçüncü Yaş Grubunda KSE toplam puanı yordamadaki toplam katkıları 

%23’dür ve bu katkının önemli bölümü değerler üzerine düşünme puanından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca yaşam memnuniyeti değişkeni tek başına KSE toplam 

puanını yordadığı belirlenmiştir. 

 
 
 
Tablo 3.11. Dördüncü Yaş Grubunda (22-25 yaş) KSE Toplam Puanını Yordamada 

Katkıları Olan Değişkenler  
 

 

Değişkenler Uyarlanmış R² R² F Beta T 
 

Kimlik oluşturma  .20 .23 6.95* .48 2.64* 
 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi Dördüncü Yaş Grubunda KSE toplam puanını 

yordayan tek değişken kimlik oluşturma olmuştur. Kimlik oluşturma değişkeninin 

yordamadaki katkısı %20’dir.  
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BÖLÜM 4 

 

TARTIŞMA ve YORUMLAR 

 

Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi araştırmamızın temel amacı ergenlik 

döneminde bireylerin gerçekleştirmesi beklenen gelişimsel ödevler ile psikolojik 

problemler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

 
Araştırma ile ilgili literatürde benzer bulgulara fazla rastlanmadığı için bulgulara 

ilişkin yorumların öznel olduğu göz ardı edilmemelidir. 

 
Bu bölümde ilk olarak, demografik değişkenlerle ergenlik dönemi gelişimsel ödev 

alanları ile ilgili bulguların tartışılmasına yer verilecektir. Ardından, temel ve etkileşim 

etkisi saptanan yaş değişkenine ait bulgular tartışılacaktır.  

 
4.1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİMSEL  

ÖDEV ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE AİT BULGULAR 

 
Araştırmada demografik değişken olarak, cinsiyet, yaş ve SED (anne eğitim 

düzeyi) temel alınmıştır. Aşağıda ergenlik dönemi gelişimsel ödev alanlarının hangi 

demografik değişkenlerin etkisi altında olduğu ve bu etkilerin nedenlerinin neler 

olabileceği tartışılmıştır.  

 
“Kimlik oluşturma” gelişimsel ödev alanında SED temel etkisi ve SEDxYaş ortak 

etkisi; “Değerler üzerine düşünme” gelişimsel ödev alanında SED temel etkisi; 
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“Bağımsızlık sorunları” gelişimsel ödev alanında SED ve yaş temel etkisi ile SEDxYaş 

ortak etkisi; “Sorumluluk alma ve kendini kabullenme” gelişimsel ödev alanında ise yaş 

temel etkisi, yapılan analizler sonucunda görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin ise hiç bir 

gelişimsel ödev alanında anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç 

ergenliğin her döneminde kızlar ve erkeklerin aynı şekilde kendilerine özgü bir kimlik 

oluşturma, değerler üzerinde düşünme, bağımsızlık sorunları ve sorumluluk alma ve 

kendini kabul ödevleri ile uğraştıklarını düşündürmektedir. 

 
“Kimlik oluşturma” gelişimsel ödev alanında SED’in temel etkisi görülmüş 

olmakla beraber Tukey testinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. 

Kimlik yapılanmasını etkileyen pek çok etmen olmasına rağmen literatüre bakıldığında 

yapılan çalışmaların çoğunda cinsiyet değişkenin vurgulandığı ancak sonuçların farklı 

yönlerde olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalar kız ya da erkek oluşun kimlik oluşturma 

üzerinde etkisinin olmayacağını belirtirken (Köker, 1997; Varan, 1992), bazı çalışmalar 

da cinsiyet farklılığının önemli etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Yaptığımız çalışmada 

kimlik oluşturma ile ilgili olarak cinsiyet değişkenin anlamlı etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızdaki cinsiyet değişkenin kimlik oluşturma ödevi 

üzerinde anlamlı etkisinin bulunmaması bulgusu, benzer sonuçlara ulaşan çalışmalarla 

tutarlıdır.  

 
Yapılan varyans analizi sonucunda ortaya çıkan SED ve yaş etkileşim etkisine  

baktığımızda, alt SED’deki 10-13 yaş grubundaki ergenlerin kimlik oluşturma ödeviyle 

alt SED’deki diğer yaş gruplarına göre daha fazla uğraştıkları söylenebilir. Aynı 

zamanda alt SED’deki 10-13 yaş grubundaki ergenlerin orta SED’deki  yaşıtlarından ve 
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orta SED’deki diğer yaş gruplarından da daha fazla kimlik oluşturma ödevi ile meşgul 

oldukları görülmüştür. Bilindiği üzere, alt SED’deki ergenler orta ve üst SED’deki 

ergenlere göre daha fazla yaşamın gerçekleri ile yüzleşmek durumundadırlar. Özellikle 

anne babaları, bir an önce büyümelerini, kendisinin ve ailesinin geleceğini 

kurtarmalarını beklemektedir. Bu grup ergenlerin kimlik oluşturma ödeviyle yoğun 

olarak uğraşmalarının nedeni toplum tarafından çabucak büyümelerinin beklenmesi 

olabilir. Ayrıca üst SED’deki 10-13 yaş grubu ergenlerin orta SED’deki 10-13 ergenlere 

göre daha fazla kimlik oluşturma ödevi ile uğraştıkları saptanmıştır. Üst SED’deki 10-13 

yaş grubu ergenlerin aileleri tarafından korumalı yetiştiriliyor olmaları, kollanmaları bazı 

sosyal etkileşim olanaklarından çocuklarının zarar görebileceği düşüncesiyle 

alıkoymaları ihtimali de, çocukların kimlik oluşturma girişimlerini engelliyor olabilir. 

Bu engellenme neticesinde çocuğun bu ödevleri yerine getirmek için normalden daha 

fazla çaba sarfettiği düşünülebilir. Bunun yanı sıra, entellektüel seviyesi daha yüksek 

olan anne babanın, bilinçli olarak ergenin kimliğini geliştirmesine destek vermesi de, üst 

SED’deki ergenlerin orta SED’deki ergenler göre daha fazla bu ödevle uğraşmalarına 

neden olabilir. Ayrıca ergenin ergenlikle ilk defa bu yaş döneminde tanışması, bu 

konuda ne yapacağını bilemiyor olması da kimlikle ilgili sorunlara yaşamasına neden 

olabilir. 

 
“Değerler üzerine düşünme” gelişimsel ödev alanına ait puan ortalamaları alt 

SED’de, orta ve üst SED’e göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu ışığında, alt 

SED’deki ergenlerin değerler üzerinde düşünmeye yönelik ödevlerle orta ve üst 

SED’deki ergenlere göre daha fazla uğraştıkları söylenebilir. Bu durum alt SED’deki 
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ergenlerin daha geleneksel değerleri olan ailelerden geliyor olma ihtimali ile 

açıklanabilir. Ailede değerler daha katı olunca, ergenlik döneminin doğal süreci olan 

değerleri sorgulama, ergen için daha baskın olabilir. Bu nedenle bu konu ergeni daha 

çok uğraştırıyor olabilir. Bunun yanı sıra aile ile toplumsal beklentilerin çatışması da 

değerler konusunda ergenlerin kafasının karışmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca alt 

SED’de ergenlerin ailelerinin eğitim seviyesinin düşük olması, ergenin değerleri 

sorgularken değerlerin niteliğine ve gerekliliğine dair sorduğu sorulara sağlıklı cevaplar 

alamaması ve tatmin olmaması da bu ödevle uğraşmalarının başka bir nedeni  olabilir. 

Lempers, Lempers ve Simons’un (1989) araştırmaları, ekonomik sıkıntılar içindeki 

ailelerden gelen ergenlerin benlik saygılarının düşük olduğunu ve sorunlu davranışların 

bu ergenlerde daha fazla görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu ailelerde, ekonomik 

sıkıntıların yol açtığı ebeveynler arası şiddetli çatışmalar, alkolizm ve çocuklara kötü 

davranma gibi sorunlar görülmekte, bu sorunların da ergenin değerlerini olumsuz yönde 

etkilediği düşünülebilir.  

 
Alt SED’deki ergenlerin orta ve üst SED’deki ergenlere göre bağımsızlık sorunları 

ile daha fazla meşgul oldukları görülmüştür ve bu bulgu kimlik oluşturma ve değerler 

üzerine düşünme gelişimsel ödev alanlarına ilişkin bulgularla tutarlıdır. Bunun nedeni de 

yine, bir yandan geleneksel değerlerin katılığı ile açıklanabilirken, diğer yandan da alt 

SED’deki ergenlerin ailelerinin kendilerine sağlayabileceği gelecek güvencesinin 

olmaması ve bu koşulların ebeveynler tarafından sık sık hatırlatılması söz konusu 

olabilir. Bu koşullarda büyüyen ergenler yaşamlarını sürdürmek için kendilerinin çaba 

sarfetmek zorunda oldukları öğrenmiş ve bu yönde gayret göstermeye başlamış 
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olabilirler. Bu sosyo-ekonomik düzeydeki ergenler, bir an önce büyümek ve ailesi ve 

toplum tarafından kendisinden beklenenleri karşılamak konusunda baskı hissediyor 

olabilirler. Ayrıca alt SED’deki aileleri daha tutucu olmaları da ergenlerin bağımsızlık 

görevlerini başarmaya çalışmaları aşamasında sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.  

 
Yaş ve SED değişkenlerinin “Bağımsızlık sorunları” ödevi üzerindeki ortak 

etkisini “Bulgular” bölümünde detaylı olarak vermiştik. Özetlemek gerekirse; alt 

SED’deki 10-13 ve 14-17 yaş grubu ergenlerin orta ve üst SED’deki yaşça daha büyük 

ergenlerden, bağımsızlık sorunları ödevi ile daha fazla uğraştığı saptanmıştır. Alt 

SED’deki, özellikle de 10-13 ve 14-17 yaş grubunda ergenlerin tüm ergenlik dönemi 

gelişimsel ödev alanları ile uğraşılarının orta ve üst SED’deki yaşıtları ve daha büyük 

yaş grubundaki ergenlere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun nedeni doğrudan 

aile ve sosyal çevre beklentisine bağlanabilir. Özellikle alt SED’deki ergenlerin 

ailelerinin eğitim seviyesinin düşük olması ve değerlendirme mekanizmalarını yeterli 

olarak kullanamamaları nedeniyle çocuklarından beklentileri yükselebilir, çocuğun 

kendisini ve ailesini yaşadıkları sıkıntılardan “bir an önce büyüyerek” kurtarması için 

baskı yaratması söz konusu olabilir. Bu gerekçe ile alt SED’deki ergenler 

beklediğimizden daha erken yaşlarda bir çok gelişim ödeviyle uğraşmak zorunda kalıyor 

olabilirler.  

 
Yaş temel etkisinin “Bağımsızlık sorunları” ve “Sorumluluk alma ve kendini 

kabullenme” gelişimsel ödev alanları üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi olduğu 

görülmüştür. Bulgulara bakıldığında 10-13 yaş, yani erken ergenlik dönemindeki grupta, 

bağımsızlık sorunları ödevleri ile uğraşma düzeyinin daha büyük yaş gruplarına (14-17, 
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18-21 ve 22 ve üstü yaş grubu) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Erken ergenlik 

dönemindeki gençlerin her şeyi kendi başına yapmak istemeleri bilinen bir durumdur. 

Kendilerine bir çok konuda müdahale edilmesinden, ne yapmaları gerektiğinin 

söylenmesinden kurtulmak ve bir an önce 18 yaşına gelmeyi arzu etmektedirler. 18 yaş 

yasalar önünde reşit olmanın işareti olduğu için ergen sonsuz özgürlük kazanacağı 

hayaliyle yaşamaktadır. Bu gerekçe ile 10-13 yaş grubundaki ergenlerin diğer yaş 

gruplarına göre bu alandaki ödevlerle uğraşılarının daha fazla olduğu söylenebilir.  

 
 “Sorumluluk alma ve kendini kabullenme” gelişimsel ödev alanında yaş 

değişkenin temel etkisinin “Bağımsızlık sorunları” gelişimsel ödev alanında sonuçlarla 

tutarlı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguya göre, 10-13 yaş grubundaki ergenlerin 

yaşça büyük ergenlere (14-17, 18-21, 22-25) göre sorumluk alma ve kendini kabullenme 

ile ilgili ödevlerle daha fazla uğraştıkları görülmektedir. Sorumluluk alma ve kendini 

kabul gelişimsel ödevleri Ergenlik Dönemi  Gelişimsel Ödevleri Ölçeği’nin 18-21 ve 22-

25 yaş grubu ödevlerini kapsayan gelişimsel ödev alanıdır. Dolayısı ile 10-13 yaş 

grubundaki ergenlerin bu ödevlerle uğraşıyor olması sonucu oldukça ilginçtir. Bu bulgu, 

10-13 yaş grubu ergenlerin sorumluluk alma ve kendini kabullenme yönündeki ödevlerle 

ilgili hayali değerlendirmeleri olabileceğini düşündürmektedir. Bu yaştaki ergenlerin 

yaptıkları, yapmak istedikleri ve yapmayı düşledikleri birbirine karışmaktadır. 

Kendilerini değerlendirmeleri abartılı ve çok öznel olabilir. Elkind’in “Ben Merkezlilik” 

kapsamında ifade ettiği “kişisel efsane” adını verdiği kavram aslında bu durumu açıklar 

niteliktedir. Ergen, ölümsüzlüğü ya da eşşiz bir insan olduğu ya da diğer insanlardan çok 

özel bir konuda farklı olduğuna ilişkin inançlar besleyebilir. Bu nedenle de her şeyi 
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yapabileceğine başarabileceğine dair bir inanç geliştirebilir. Genellikle bu inanç biçimi 

16 yaş civarında ortadan kaybolur (Akt. Özbay, 2000).  

 
4.2. YAŞ DEĞİŞKENİNİN ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASINA AİT BULGULAR 

 

Yaş grupları yaşa özgü gelişimsel ödevler açısından karşılaştırıldığında, 10-13 

yaş grubu ergenlerin Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri hariç tüm ödevlerde 

diğer yaş gruplarından daha fazla puan aldığı görülmüştür. Erken ergenlik dönemindeki 

bireylerin aileleri sık sık onların artık büyümeye başladıklarını vurguluyor olabilir 

Aileler özellikle davranışsal alanda ergenlere yapabileceklerini hatırlatıyor olabilir. 

Ergenler ebeveynlerinden “Benim kızım/oğlum artık büyüdü” vb. gibi motivasyonel 

cümleleri çok sık duyuyor olabilir. Bu koşullarda büyümenin ilk hevesiyle bu grup 

ergenler kendi yaşının üstündeki gelişim ödevleriyle beklenenden daha erken uğraşmaya 

başlıyor olabilir.  

 
Yaş grupları ile stres belirtileri, yaşam memnuniyeti ve geleceğe yönelik beklenti 

düzeyi arasındaki ilişki incelendiğinde, yaş grupları arasında farklılık olduğu 

görülmüştür. 2. yaş grubunda (14-17) bulunan ergenlerin diğer yaş gruplarındaki 

ergenlere göre depresyon ve öfke/saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu, yaşam 

memnuniyet düzeyinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Depresyon ve 

öfke/saldırganlık belirtilerinin yüksek olduğu ergenlerde yaşamdan memnun olma 

düzeyinin düşük olması beklenen bir sonuçtur. Ergenlik dönemi özelliklerinin en 

belirgin olduğu 14-17 yaş, ergenin kendinden, bedeninden, ailesinden hoşnut olmadığı 
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dönem olarak nitelendirilebilir. Bu sıkıntıları yaşayan ergenlerin umutsuzluk, kendinden 

memnun olmama ve yaşamından memnun olmamaları, engellenme duygusu yaratabilir. 

Engellenmenin yol açtığı temel duygu ise öfkedir (Berkowitz, 1990). Dolayısı ile elde 

edilen sonucun, var olan bilgimizle de tutarlı olduğu söylenebilir. 14–17 yaş grubundaki 

ergenlerin, var olan durumla baş etmede kendilerini yetersiz ve çaresiz hissettikleri 

düşünülebilir ve bu çaresizlik engellenmeye, engellenme de öfke ve saldırganlığa yol 

açıyor olabilir. Ergenin ihtiyaç duyduğu, sorguladığı değerlerin toplumdaki 

yansımalarıdır. Gördüğü manzara depresif duyguları tetikleyen bir işleve sahip olabilir. 

 
KSE toplam puan ve alt ölçek puanlarının yaş gruplarına göre nasıl değiştiğine 

bakıldığında, 10-13 yaş grubu ergenlerin, anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, 

hositilite ve KSE toplam puanın daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu grubun aynı 

zamanda diğer yaş gruplarına göre Genç Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ile daha 

fazla meşgul oldukları görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda 10-13 yaş grubu 

ergenlerinin temel probleminin Genç Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ile yani 18-

21 yaşa ait gelişimsel ödevlerle uğraşmaları olduğu ve bu nedenle KSE puanlarının 

yükseldiği söylenebilir. Çocukların medya, moda ve internet aracılığıyla yetişkinliğe 

özendiliyor olmaları bir süredir ülkemizde gözlenen bir durumdur. Çok küçük yaşta cep 

telefonu sahibi olma, kredi kartları ile gereksiz ve sınırsız harcamalar yapmalarına 

olanak sağlanması, kıyafetlerin, kozmetik ürünlerinin yetişkinlerin tarzından esinlenerek 

tasarlanması ve pazarlanması gibi durumlar çocukların yetişkinliğe zamansız 

özenmelerine neden olabilir. Bu ergenler “Büyümüş de küçülmüş” bireyler olarak 

karşımıza çıkabilir. Bu durum gençlerin kendilerini yetişkinmiş gibi görmeye 
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başlamalarına sebep olabilir. Toplumun kendisine büyümüş etiketini yapıştırması ile, 

ergen, kendisini yaşının üstündeki gelişim ödevleri ile uğraşıyor bulabilir. Bu koşullarda, 

gereken olgunluğa erişmeden büyümeye çalışan ergenlerin stres yaşayabileceği 

düşünülebilir.  

 
14-17 yaş grubunda olan ergenlerin yaşa özgü gelişimsel ödevlerin tümüyle  

uğraştıkları, ve bu durumun KSE toplam puan ve alt ölçek puanlarının yükselmesiyle 

ilişkili olduğu görülmüştür. 14-17 yaş grubundaki ergenlerin kendi yaşının ödevleriyle 

ve ileri yaş ödevleri ile uğraşıyor olmaları, diğer yandan hala 10-13 yaş ödevleri ile ilgili 

işlerini de bitirmemiş olmaları onların çelişki yaşadığını gösterebilir. Ergen bir yandan 

çocuk yerine konulmakta, diğer yandan da büyüdüğü vurgulanmaktadır. Bu da, 

çelişkinin kaynağı olabilir (Özbay ve Öztürk, 1992). Aile ergene, eskiden yapması yasak 

olan bazı alanlarda özgürlük tanır ve “sen artık bunu yapabilmek için yeterince 

büyüdün” mesajı verirken, aynı konu ile ilgili olarak başka bir zamanda ergenin 

yeterince büyümediğine ve yeterince güvenilmediğine ilişkin çelişkili mesajlar verebilir. 

Ergen bu çelişkiyi çözebilmek adına her iki dönemin görevlerine birden konsantre olmak 

ve önüne konan çelişkiyi başarıyla çözmek konusunda yoğun çaba harcama zorunda 

bırakılıyor olabilir. Diğer yandan ergen arkadaşlık ilişkilerinin önem kazanması, kendini 

sosyal alanlarda ortaya koyabilmek, anne-babanın değersizleştirilmesi, ayrılma-

bireyleşme gibi bu dönemin önemli gelişimsel sorunlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Bu 

dönemdeki sorunlar ergen tarafından çatışmasız atlatılabildiği gibi şiddetli çatışmalar da 

yaşanabilmektedir (Çuhadaroğlu, 2004). Dolayısıyla pek çok görevi başarı ile 

tamamlamaya çalışmak ergen için kaygı verici bir durum oluşmasına sebep olabilir. 
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18-21 yaş grubundaki ergenlerin kendi yaş grubuna ait ödevlerden çok 10-13 

(Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri) ve 14-17 (Orta Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödevleri) yaş grubuna ait ödevlerle uğraşmalarının KSE toplam ve alt ölçek 

puanları ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. 18-21 yaş grubundaki ergenlerin kendi yaş 

gruplarının altındaki yaş gruplarına özgü ödevlerle meşgul olmalarının stres yaratması 

olası bir durumdur. Bu yaş grubu ergenlerin ayrıca kendi yaş dönemine ait ödevlerle 

uğraşmaktan dolayı kendileri ile ilgili olumsuz düşünceleri, öfke/saldırganlık ve genel 

stres belirtileri yaşadıkları bulgular sonucunda görülmüştür. 18-21 yaş dönemi, ergenin 

kimlik bütünlüğünü oluşturduğu, yetişkinliğe bir adım daha yaklaştığı dönem olarak 

değerlendirilir. Meslek seçmek, yaşam biçimi belirlemek, siyasi, felsefi ve dini görüşler 

geliştirmek gibi önemli görevleri söz konusudur. Kimliğin bu görevler sonucunda 

kazanılması süreci bedensel değişimler gibi kendiliğinden ortaya çıkmaz; bireyin kendi 

çabasıyla sağlanır (Dereboy, 1993). Gencin yerine getirmesi gereken bir çok görev 

varken, daha temel gelişim ödevleri ile uğraşıyor olması ve tamamlanmayı bekleyen 

görevlerle de uğraşması onun için stres kaynağı olabilir. Bu durum “öğrenilmiş 

çaresizlik” (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978) kavramı ile açıklanabileceği gibi 

“öğrenilmiş güçlülük” (Rosenbaum, 1980) kavramı ile de açıklanabilir. 18 yaşına gelmiş 

olan ergen, toplumsal anlamda gösterdiği çabanın bir yere ulaşma ihtimali olmadığı 

yargısına varmış olabilir. Ne yaparsa yapsın toplumdaki olumsuz yapılanmaya bireysel 

müdahalede bulunmayacağı kanaatine varmış ergen, yetişkin olarak toplum içinde yerini 

almaya kendisini hazır hissetmiyor olabilir. Diğer yandan yaptığı hataların ya da eksik 

bıraktığı görevlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını görmüş de olabilir. Ne 

yaparsa yapsın, işlerin bir şekilde yoluna girdiğini veya başka birinin (örneğin anne-
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babasının) onun adına çözümler ürettiğini görmüş olabilir. Her iki durumda da kontrolün 

dış kaynaklı (Rotter, 1990) olduğu bilgisini verdiği için depresif duyguları tetikliyor 

olabilir. Diğer bir açıklama ise, gencin kendini yetişkin olmaya hazır hissetmemesi ve 

yaşamına dair seçimlerini netleştirememesi olabilir. Yetişkinliğe adım attığında önüne 

çıkacak seçeneklerden  birine yönelmesi, karar verme süreçlerinde net ve istediğini bilen 

biri olması beklenir. Bir önceki gelişim göreviyle meşgul olarak bu seçimleri ertelemek 

daha kolay gidilebilecek bir yol gibi gözükebilir. Gencin yaşamının devamında seçimleri 

sonucu nasıl bir gelecekle karşılacağını yordayamıyor oluşu, onu engelliyor ve bir 

önceki dönemde kalmaya zorluyor olabilir. Bunda son yıllarda ülkemizde, iyimserlik ve 

geleceğe umutla bakma konusunda toplumsal olarak paylaşılan karamsar bir tablonun 

gözle görülür olması etkili olabilir.  

 
22-25 yaş grubundaki ergenlerin  Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ile 

uğraşmaları ile stres belirtileri ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Orta Ergenlik Dönemi 

Gelişimsel Ödevleri ile uğraştıklarında ise olumsuz benlik kavramı geliştirebilirler. Bu 

durum, 22-25 yaş grubu ergenlerin  Erken Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri’ni ve 

Orta Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri’ni tamamlayamamış olmaktan dolayı sıkıntı 

yaşadıklarını düşündürmektedir. Hatırlanacak olursa, 18-21 yaş grubunda da buna 

benzer bir sonuçla karşılaşmıştık. Bu bulgu da ergenlerin geleceğe yönelik 

beklentilerinin karamsar oluşu nedeniyle yaşının ödevlerini gerçekleştirmeyi de 

ertelemeleriyle  açıklanabilir. Shullman ve Ben-Artzi (2003) de çocukluktan yetişkinliğe 

geçiş sürecini kapsayan yılların uzadığını belirtmektedir. Dolayısı ile evlilik, ekonomik 

özgürlük elde etme gibi, bir çok yetişkin davranışının da daha geç yaşlarda ortaya 
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çıkması söz konusu olmaya başlamıştır. Elde ettiğimiz bulgu da 22-25 yaş grubu 

ergenlerin kendilerinden küçük yaş gruplarına özgü ödevlerle uğraşarak kendi gelişimsel 

ödevlerini erteleme eğilimi içinde olduklarını düşündürmektedir. Bu durum sözü edilen 

bu yaş grubu gençlerde de genç yetişkinlik dönemi gelişimsel ödevlerini yerine getirme 

yaşının daha ileri yaşlara atıldığının bir göstergesi olabilir.  

 
Her yaş grubunda değişkenlerin stresi nasıl yordadığını görebilmek için yapılan 

regresyon analizleri sonuçları aşağıda tartışılmıştır.  

 
Birinci yaş grubunda (10-13 yaş), stres belirtilerini yordayan değişkenler,  SED 

(alt), sorumluluk alma ve kendini kabullenme ile pek uğraşmama, değerler üzerine 

düşünme ve yaşamdan memnun olmama gibi değişkenler olarak bulunmuştur. 

Yaşamdan memnun olmama ve alt SED’den gelmenin stres belirtileri ile yakından 

ilişkili olabileceği beklenen bir durumdur. Değerler üzerine fazla uğraşma da ergenin 

zihninde karışıklık olmasına yol açabileceği için bu durum stres belirtilerine de yol 

açıyor olabilir. Ancak sorumluluk alma ve kendini kabullenme ile daha az uğraşıyor 

olunmasının bu yaş grubunda stres belirtileri ile bağlantılı olması ilginç bir bulgudur. 

Çünkü bu yaş grubunda sorumluluk alma ödeviyle ilgilenmek çevre tarafından pek 

beklendik bir durum değildir. Söz konusu ödevin bu grup için yordayıcı bir değişken 

olarak ortaya çıkması, belki alt SED’de bulunmakla açıklanabilir. Çünkü alt SED’deki 

ergenlerin aileleri çocuklarının erken yaşlarda sorumluluk alma ödevini yerine 

getirmelerini beklemektedir. Beklentileri karşılayamayan ergen aile baskısı nedeniyle 

stres yaşıyor olabilir.  
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İkinci yaş grubunda (14-17 yaş), stres belirtilerini yordayan değişkenler,  SED 

(alt), kız olma, arkadaş desteğinin düşük olması, bağımsızlık sorunları yaşama, değerler 

üzerine düşünme, sorumluluk alma ve kendini kabullenme ile fazla  uğraşmama ve 

yaşamdan memnun olmama gibi değişkenler olarak bulunmuştur. Alt SED’de bulunma, 

kız olma ve yaşamdan memnun olmama 14-17 yaş grubu ergenlerinde stres yaşamanın 

en güçlü yordayıcıları arasındadır (Şahin, Durak Batıgün ve Uğurtaş, 2002). Ülkemizde 

yapılan bir çok araştırma bu sonucu destekler niteliktedir. Arkadaş ilişkilerinin ergenin 

hayatında en yoğun yer aldığı dönem orta ergenlik dönemidir (14-17 yaş). Arkadaş 

grupları, dostluk, güvenlik, becerilerini sınama olanağı sağlar; davranışlar yaşıtlar 

tarafından değerlendirilir (Gander & Gardiner, 1993). Gelişim görevleri ile uğraşırken 

arkadaşların bu çabayı onaylamaması ergenin motivasyonun düşmesine, moralinin 

bozulmasına ve bu nedenle stres yaşamasına neden olabilir. Eğer ergen arkadaşlarından 

destek göremiyorsa, kendini dışlanmış hissedebilir ve sorunlarını birisi ile paylaşamama 

onun için stres verici olabilir (Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991). Özellikle kızlar, 

stresle başa çıkmaya yardımcı önemli bir unsur olan sosyal desteğin zayıf olduğu 

durumlarda daha fazla stres yaşabilmektedirler (Williams & McGillicuddy-De Lisi, 

2000; Frydenberg & Lewis 1993). Değerler üzerine fazla uğraşma ve sorumluluk alma 

ve kendini kabullenme ile pek uğraşıyor olmama aslında bu yaş grubu için birbiri ile 

çelişir durumlar gibi görünmektedir. Çünkü değerler konusu üzerine düşünen bir gencin 

yavaş yavaş kendi sorumluluğu alma ve kendini kabul etme konusunda gelişim 

göstermesi beklenmektedir. Belki de değerler üzerinde kafa yormaya başlamak ancak 

bunları sorumluluklar bazında henüz hayata geçirememek stres yaşamalarına neden 

oluyor olabilir. Bağımsızlık sorunları da bu yaşın en vazgeçilmez ödevlerinden biridir. 
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Ergenler en çok bu dönemde aileleri ile bu konunun mücadelesini verirler. Ergenlerdeki 

depresif belirtiler ya da içlerine kapanmaları, bir çok araştırmaya göre bağımsızlık 

kazanma ya da aile ile ilişkilerin kötü olmasının sonucudur. (Allen, Hauser, Eickholt, 

Bell & O’Connor, 1994).  Yurt dışındaki çalışmalarda ebeveyn-ergen çatışmasının en 

yüksek, davranışsal özerkliğin en düşük olduğu dönem bu geçişlerin gerçekleştiği erken 

ergenlik dönemi olarak nitelendirilmektedir. Orta ergenlik dönemindeki çatışmalara dair 

araştırmalar çatışmaların düzeyinde artış olduğunu gösterirken, bazıları da çatışmalarda 

azalma ya da durağanlık olduğunu belirtmektedir (Dowdy & Kliewer 1998). Ülkemizde 

ebeveynlerin çocuklarının özerklik kazanması konusunda müdahalelerinin orta ergenlik 

döneminde de sürdüğü düşünülürse bu dönemde ergenlerin bu konuyla uğraşılarını 

sürdüğü ve stres yaşayabilecekleri düşünülebilir. Ayrıca ülkemizde çocukların otuz 

yaşına gelse dahi çocuk olarak görülmesi, özellikle duygusal bağımsızlığın gizliden 

gizliye engellenmesi söz konusudur. Ailelerin hem çocuklarını bağımsızlaşmaları 

konusunda destekliyor görünmeleri hem de bunu engelliyor olmaları ergenlerin çelişki 

ve dolayısı ile stres yaşamasına neden olabilir.  

 
Üçüncü yaş grubunda (18-21 yaş), Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri 

alanlarından bağımsızlık sorunları yaşama ve yaşamdan memnun olmamanın stres 

belirtilerini yordayıcı gücünün olduğu görülmüştür. Bu yaş grubu ergenlerin kendi 

kararlarını alabilen, kendi sorumluluğunu taşıyan duygusal ve davranışsal bağımsızlık 

kazanmış bireyler olmaları beklenmektedir. Ailelerin bağımsızlık konusundaki tutumları 

ile ilgili varsayımımız bu yaş grubu içinde geçerli olabilir. Örneğin, evlenmemiş kız ve 

erkek çocuklar genellikle aileleri ile yaşamakta kendi başlarına hayatlarını idame ettirme 
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konusunda aileleri tarafından çoğu zaman çeşitli bahanelerle desteklenmeyebilirler. Bu 

nedenle bağımsız olma hemen her yaşta ergenin temel problemlerinden biri gibi 

görünmektedir. Bu koşullarda bulunan ergenler yaşamlarından memnun olmayabilir ve 

stres yaşıyor olabilirler.  

 
Dördüncü yaş grubunda (22-25 yaş) kimlik oluşturma ödevi ile uğraşmanın stres 

yarattığı söylenebilir. Yetişkinliğe adım attığı ifade edilen bu  yaş grubu bireylerin 

kimlik gelişiminin tamamlanması ve kimlik bütünlüğünün sağlanması beklenmektedir 

(Çuhardaroğlu ve ark., 2004). Bu beklentileri yerine getiremeyen gençlerin stres yaşıyor 

olabilecekleri düşünülebilir. 

 
Özellikle dördüncü yaş grubundaki ergenlerin erken ergenlik dönemi ödevleri ve 

kimlik oluşturma ödevi ile uğraşması; üçüncü yaş grubundaki ergenlerin erken ergenlik 

dönemi ve orta ergenlik dönemi ödevleriyle uğraşmasının strese yol açtığına dair elde 

ettiğimiz bulgu bu araştırmanın belki de en önemli sonucu olarak nitelendirilebilir. Her 

iki yaş grubunun da kendi yaşının altındaki yaş dönemine ait ödevlerle uğraşmaktan 

dolayı stres yaşamakta oldukları söylenebilir. Havighurst’ün (1972) gelişimsel 

görevlerin başarıyla tamamlanması psikolojik olarak huzura ve özsaygıya sebep olurken, 

bu görevlerdeki başarısızlığın mutsuzluğa yol açtığı  görüşünü destekler niteliktedir. 

(Akt. Pinquart, Rainer, Silbereisen & Wiesner, 2004). Ailelerin çocuklarını büyütme 

konusunda isteksiz olmaları, çocuklarının bir çok işi yapabileceklerine, kendi 

hayatlarının sorumluluğunu alabileceklerine güvenmemelerine yol açabilmektedir. Bu 

durumda, yetiştirilen çocukların zor ve güç büyümelerine şaşırtıcı değildir.  
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SONUÇ  ve ÖNERİLER 

 

Ergenlik döneminin her genç için fırtınalı ve stresli bir dönem olmadığı 

düşünülse de, bu dönemin uyum sağlamayı gerektiren, çok yönlü değişikliklerin olduğu 

bir dönem olduğunu kabul etmek gerekir.  

 
Ergenlerin, ailelerin ve eğitim kurumları yetkililerinin (öğretmen ve yönetici) 

ergenlik dönemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Dönemin normalin üstünde bir kriz olarak değerlendirilmesi, ergenin yanlış 

algılanmasına ve sağlıklı olmayan çözüm yöntemleri geliştirilmesine neden olabilir.  

 
Ayrıca ergenlere yaşlarının gereği olan becerileri kazandırma amaçlı yapılacak 

eğitimlerin katkısının büyük olacağı düşünülmektedir. Sosyal becerilere sahip, kendi 

kararlarını alabilen, yaşının gereklerini yerine getiren bireyler olarak yetişen gençler 

sağlıklı yetişkinler olarak daha mutlu yaşayacaklardır.  

 
Araştırma sonucunda da görüldüğü üzere ergenlerin yaşlarına özgü ödevleri 

başarı ile tamamlayamamaları stres yaşamalarına neden olmaktadır. Özellikle kendi 

yaşının altında ya da üstündeki yaşlara özgü ödevlerle uğraşan ergenlerin stres 

yaşadıkları saptanmıştır. Bu durum gençlerin uzun vadede psikolojik problemler de 

yaşayabileceklerini düşündürmektedir. Bu konuda önlem almak için çocukluk 

döneminden başlayarak bireylerin problem çözme becerileri, iletişim becerileri, stresle 

ve kaygıyla başa çıkma, zaman yönetimi gibi becerileri kazanmaları için çalışmalar 

yapmak gerekmektedir.  
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Ek 1 

 

Cinsiyet:  Kadın �  Erkek � 
 
Yaşınız :   
 
Bitirdiğiniz ya da devam ettiğiniz okul: 
 

İlkokul  �  Yüksekokul (2 yıl) �  Doktora ve üstü  �  

Ortaokul �  Üniversite   � 

Lise  �  Yüksek lisans  �  
 
Mesleğiniz:      
 
Babanızın eğitim durumu: 

İlkokul  �  Yüksekokul (2 yıl) �  Doktora ve üstü  �  

Ortaokul �  Üniversite   � 

Lise  �  Yüksek lisans  �  
 
Annenizin eğitim durumu: 

İlkokul  �  Yüksekokul (2 yıl) �  Doktora ve üstü  �  

Ortaokul �  Üniversite   � 

Lise  �  Yüksek lisans  �  
 
Babanızın yaşı:     Annenizin yaşı:   
 
Babanızın mesleği:     Annenizin mesleği:    
 

Medeni durumunuz:  Bekar  � Evli  � Boşanmış � Dul � 

   Diğer � Lütfen belirtiniz:      
 
Evli iseniz:  Kaç yıl:   
 

Çocuklarınız: Var �  Yok � 
 
Çocuğunuz var ise: Kaç tane:   
 
Yaşı    Cinsiyeti    
Yaşı    Cinsiyeti     
Yaşı    Cinsiyeti     
Yaşı    Cinsiyeti      
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Aşağıda genç KIZ VE ERKEKLERİN hayatlarının belli dönemlerinde daha sık olarak ortaya çıkan bir dizi 
düşünce veya davranış verilmektedir. Sizden ricamız, bu ifadelerin her birini dikkatle okuduktan sonra, o düşünce 
ya da davranışın önce:  
 

a. Kızlar için hangi yaş grubunda, en sık ve en yoğun olarak yaşandığını, sonra: 
b. Erkekler için hangi yaş grubunda, en sık ve en yoğun olarak yaşandığını 

 
KENDİ YAŞINIZA VE CİNSİYETİNİZE göre değil, ortalama bir kız ve ortalama bir erkeği düşünerek 
belirtmenizdir. Her cinsiyet grubu için yalnızca bir yaş grubu işaretleyiniz. 
Yardımlarınız için teşekkür ederiz. 
 

1. Annesinin ve babasının çeşitli konulardaki değer yargılarını sorgular (eleştirir, tartar). 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

2. İstediği takdirde, hayatta amaçladığı her şeyi elde edebileceğine inanır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

3. Arkadaşlarını kendi ailesine tanıtmak istemez. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
4. Kendisinin dini konulardaki inançlarını yeniden gözden geçirir, tartar, sorgular. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

5. Mutlu olmak için başkalarına ihtiyacı olmadığını düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
6. Zaman zaman yalnız kalmaktan (kendi odasında ya da kimsenin bulunmadığı yerlerde) oturup 
düşünmekten hoşlanır.  

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
7. İşinde başarılı olmanın, evlenmek ve aile kurmaktan daha önce geldiğine inanır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
8. Arkadaşları arasında beğenilen, sevilen ve aranılan biri olmak ister. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

  
9. Ailesine ekonomik açıdan yük olduğunu düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

10. Dünyayı kurtarabileceğine, insanlığın yaşamını daha iyiye götürebileceğine inanır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

  
11. Çevresindeki insanlardan hiçbirinin kendisini anlayamayacağını düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
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12. Toplumdaki geleneksel kadın erkek rollerini eleştirir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

13. Anne ve babasını “oldukları gibi” kabullenir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
14. Her konudaki idealist düşünceleri tartar, eleştirir, gözden geçirir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

15. Memleketin ve dünyanın güncel sorunlarıyla ilgilenir.   
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

16. Çeşitli meslekler hakkında bilgi toplar, bu meslekleri tanımaya çalışır.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

17. Cinsel konulara yoğun ilgi duyar. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
  
18. Kendisine fikir veren, yol gösteren bir yetişkinden yararlanmaya çalışır.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

19. Üniversiteye giriş konusunda planlar yapar. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

20. Anne babasının dış görünüşünden, konuşma biçiminden veya fikirlerinden utanır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
21. Başka insanların desteği olmasa da hayatta başarılı olabileceğini düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

22. Kendi kendine “Ben kimim?”, “Nasıl biriyim?” sorularını sorar.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
23. Anne ve babasının,  kafasındaki “ideal” anne babaya uygun olmadığını düşünür. KIZ

 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

24. Evrenin oluşumu, gelişimi ve geleceği konularında düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
25. Toplumun, okulun koyduğu kurallara karşı gelerek kendini kanıtlamaya çalışır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 



 155 

26. Ailesinden birilerinin (annesinin, babasının, kardeşlerinin) sorumluluğunu hisseder. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
27. Kendisinin de bir gün herkes gibi ölebileceğini kabullenir.   
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
28. Bir arkadaşla yakın ve içten bir ilişki içine girmek ihtiyacı duyar.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

29. Bedeninin dış görünüşüyle ilgili konuları kafasını takar ve sürekli düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
30. Evlilik ve aile kurma konularını düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
  
31. Annesinin ve babasının politik konulardaki düşüncelerini sorgular (eleştirir, tartar). 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
32. Aile bireyleriyle birarada görülmekten utanır. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
33. Boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih eder.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

34. Herkesin kendine baktığını ve görünüşüyle ilgilendiğini düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

35.“Başkalarından farklı, çok özel biri” olduğuna inanır.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
36. Kazaların ve hastalıkların, herkes gibi kendisinin de başına gelebileceğini anlar ve 
kabullenir. 

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
  
37. Kendi yeteneklerinin ve enerjisinin sınırlarını fark eder ve kabullenir.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

38. Ailesinin koyduğu kurallara karşı gelerek kendini kanıtlamaya çalışır.   
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

39. Kendisine uygun mesleğin hangisi olduğuna karar verir.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
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40. “Varoluşun” ya da “hayatın” anlamı üzerine düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

41. Karşı cinsten biriyle ciddi ve kalıcı bir ilişki kurma ihtiyacı duyar. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
42. Başına gelen olumsuz olaylardan ötürü hep başkalarını suçlamak yerine, bu olaylarda 
kendisinin de katkısı bulunduğunu fark eder.  

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

43. Uğraşılıp, istenirse, dünyadaki önemli sorunların “çözülebilecek” nitelikte olduğuna 
inanır. 

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

44. “Ana kuzusu” gibi görünmekten kaçınır.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
45. Annesinin ve babasının dini konulardaki inançlarını eleştirir, tartar, sorgular.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

46. Hiç ölmeyeceğini düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
47. Giyim kuşam, müzik tercihleri gibi konularda daha çok arkadaşlarına benzemek ister. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
48. Kimseye hiç bir konuda hesap vermek istemez. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
49. Anne veya babasına bazı bakımlardan (düşünce, davranış vb. olarak) benzemek 
istemez. 

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

50. Kendisinin çeşitli konulardaki değer yargılarını gözden geçirir ve sorgular. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 
51. Her konudaki idealist düşünceleri tartmadan, eleştirmeden olduğu gibi benimser. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
52. “Gelecekte nasıl biri olmalıyım?” konusu üzerinde düşünür. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
53. Ailesinin kendisinden beklediklerini yerine getirmek onun için önemlidir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
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54. Karşı cinsten biriyle arkadaşlık etmek (flört) ihtiyacı duyar. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
55. Bedeninin dış görünüşünü olduğu gibi kabullenir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
56. Herkesin kendi işinde-gücünde olduğunu, ve kendisiyle uğraşamadığını anlar ve 
kabullenir.  

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
57. Ailesini, arkadaşlarına tanıtmak istemez.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

58.  “Başkalarından çok farklı, çok özel biri” olmadığını anlar ve kabullenir. 
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
59. Kazaların ve hastalıkların, kendi başına gelmeyeceğini düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

60. Herkesin kendisine karıştığını ve yönlendirmeye çalıştığını düşünür.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

61. Kendisinin politik konulardaki düşüncelerini yeniden gözden geçirir, sorgular.  
 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 
 

62. Arkadaşları onaylamasa da birçok konuda kendi düşünce ve duyguları doğrultusunda 
hareket eder. 

 KIZ 10-13 yaş □  14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

ERKEK 10-13 yaş □ 14-17 yaş □ 18-21 yaş □ 22-25 □ 

 
Bundan sonraki bölümde siz kendiniz, belli beklentiler belirleyerek, o beklentilerin hangi yaş için daha uygun 
olacağını alttaki yaş dilimlerinin altında işaretleyiniz. 
 
Önerilen davranış:  
 10-13  14-17  18-21 22-25 
yaşlarında bir kız           yaşlarında bir kız   yaşlarında bir kız   yaşlarında bir kız  
 □ □ □ □ 
  
 10-13 14-17  18-21 22-25 
yaşlarında bir erkek         yaşlarında bir erkek  yaşlarında bir erkek yaşlarında bir erkek  
 □ □ □  □ 
      
Önerilen davranış:  
 10-13  14-17  18-21 22-25 
yaşlarında bir kız           yaşlarında bir kız   yaşlarında bir kız   yaşlarında bir kız  
 □ □ □ □ 
  
 10-13 14-17  18-21 22-25 
yaşlarında bir erkek         yaşlarında bir erkek  yaşlarında bir erkek yaşlarında bir erkek  
 □ □ □  □
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EDGÖÖ 
Bu araştırma insanın yaşamının değişik dönemlerinde nasıl düşündüğünü ve davrandığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aşağıda gençlerin yaşamlarının 
belirli dönemlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkan, bir dizi davranış/düşünce/durum verilmektedir. Sizden ricamız, önce bu ifadelerin her birini okuduktan 
sonra, o davranış, düşünce ya da durumun son zamanlarda, sizin için ne kadar geçerli olduğunu aşağıdaki seçenekler üzerinde işaretlemenizdir. Herhangi bir 
davranış/düşünce/durum sizin için hiç geçerli değilse lütfen “Hiç”in altına düşen paranteze “X” işareti koyunuz ve o maddeyi atlayıp, alttaki maddeye geçiniz. 
Eğer o davranış/düşünce/durum sizin için geçerli ise, ne kadar geçerli olduğunu değerlendiriniz. Tümüyle geçerli ise “Çok Fazla”nın altına düşen paranteze 
“X” işareti koyunuz. O davranış/düşünce/durumun geçerliği arada bir yerde kalıyorsa, derecesine göre uygun ifadenin altındaki parantezi işaretleyiniz. Daha 
sonra her bir madde için ifade edilen davranış/düşünce/durumudan ailenizin ve arkadaşlarınızın nasıl etkilendiğini, ilgili ifadenin altındaki parantezi 
işaretleyerek belirtiniz. Belirtilen davranış/düşünce/durum, ailenizi ve arkadaşlarınızı olumsuz yönde etkiliyorsa derecesine göre; “Kötü” (-1) ya da “Çok kötü” 
(-2) parantezlerden birini,  onları hiç etkilemiyorsa (0) parantezini, olumlu yönde etkiliyorsa “İyi” (1) ya da “Çok iyi” (2) parantezini işaretleyiniz.  
 
Cevaplarınızı verirken lütfen elinizden geldiğince samimi olmaya ve gerçekleri yansıtmaya çalışınız.    
                                                                                                                
1. Annemin ve babamın çeşitli konulardaki değer yargılarını sorguluyorum (eleştiriyorum, tartıyorum).   

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

  
2. İstediğim takdirde, hayatta amaçladığım her şeyi elde edebileceğime inanıyorum.           

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

  
3. Arkadaşlarımı aileme tanıtmak istemiyorum. 

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

4.  Dini konulardaki inançlarımı yeniden gözden geçiriyor, tartıyor ve sorguluyorum.         
Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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5. Mutlu olmak için başkalarına ihtiyacım olmadığını düşünüyorum.  
Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

                    
6. Aileme ekonomik açıdan yük olduğumu düşünüyorum.  

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
7. Anne babamın beni çok kolladığını düşünüyorum.  

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

       
8. Çevremdeki insanlardan hiçbirinin beni anlayamayacağını düşünüyorum.  

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
9. Toplumdaki geleneksel kadın erkek rollerini eleştiriyorum.   

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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10. Anne ve babamı “oldukları gibi” kabulleniyorum.  

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

      
11. Memleketin ve dünyanın güncel sorunlarıyla ilgileniyorum.   

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
12. Cinsel konuları merak ediyorum.  

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
13. Üniversiteye giriş konusunda planlar  yapıyorum. 

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
14. Anne ve babamın, kafamdaki “ideal” anne babaya uygun olmadığını düşünüyorum.  

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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15. Toplumun, okulun koyduğu kurallara karşı gelerek kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.  
Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

          
16. Ailemden birilerinin (annemin, babamın, kardeşlerimin) sorumluluğunu hissediyorum.    

Bu duygu sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu duygu ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu duygu arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
17. Bir gün herkes gibi ölebileceğimi kabulleniyorum. 

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

        
18. Bir arkadaşla yakın ve içten bir ilişki içine girmek ihtiyacı duyuyorum.  

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

19. Kendi cinsimden arkadaşlarımın yanında kendimi daha  rahat hissediyorum.     
Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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20. Bedenimin dış görünüşüyle ilgili konuları kafama takıyor ve sürekli düşünüyorum.   
Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

         
21. Evlilik ve aile kurma konularını düşünüyorum.      

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
22. Annemin ve babamın politik konulardaki düşüncelerini sorguluyorum (eleştiriyorum, tartıyorum).  

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

      
23. Boş zamanlarımı arkadaşlarımla geçirmeyi tercih ediyorum.        

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
24. Herkesin bana baktığını ve görünüşümle ilgilendiğini düşünüyorum.  

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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25. Ailemin koyduğu kurallara karşı gelerek kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.  

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

  
26. Kendime uygun mesleğin hangisi olduğuna karar veriyorum.     

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
27. Bedenimdeki değişikleri kafama takıyorum.  

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

    
28. “Varoluşun” ya da “hayatın” anlamı üzerine düşünüyorum.      

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
29. Anne ya da babama benzemek istiyorum.         

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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30. Karşı cinsten biriyle ciddi ve kalıcı bir ilişki kurma ihtiyacı duyuyorum.      

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

        
31. Başıma gelen olumsuz olaylardan ötürü hep başkalarını suçlamak yerine, bu olaylarda kendi katkımın da bulunduğunu fark ediyorum. 

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

     
32. “Ana kuzusu” gibi görünmekten kaçınıyorum.  

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

     
33. Hiç ölmeyeceğimi düşünüyorum. 

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
34. Giyim kuşam, müzik tercihleri gibi konularda daha çok arkadaşlarıma benzemek istiyorum.   

 Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 



 165 

35. Çeşitli konulardaki değer yargılarımı gözden geçiriyor ve sorguluyorum.    
Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

        
36. “Gelecekte nasıl biri olmalıyım?” konusu üzerinde düşünüyorum. 

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

   
37. Karşı cinsten biriyle arkadaşlık etmek (flört) ihtiyacı duyuyorum.  

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

   
38. Bedenimin dış görünüşünü olduğu gibi kabulleniyorum.      

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
39. Ailemi, arkadaşlarıma tanıtmak istemiyorum.   

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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41. Kazaların ve hastalıkların, benim başıma gelmeyeceğini düşünüyorum.   
Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

              
 42. Politik konulardaki düşüncelerimi yeniden gözden geçiriyorum, sorguluyorum.  

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
42. Arkadaşlarım onaylamasa da birçok konuda kendi düşünce ve duygularım doğrultusunda hareket ediyorum.   

Bu davranış sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu davranışınız ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu davranışınız arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

  
43. Ailemin koyduğu kurallara uymanın önemli olduğunu düşünüyorum.    

Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 
44. Başkalarının yanında anne babamın bana sevgi gösterisinde bulunmasından  rahatsız oluyorum.   

Bu durum sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu durum ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu durum arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 

 

45. Sevilebilmem için hep başarılı olmam gerektiğini düşünüyorum.    
Bu düşünce sizin için ne kadar geçerlidir? 
 
 Hiç      Biraz       Orta       Fazla     Çok Fazla 
( 1 )     ( 2 )        ( 3 )       ( 4 )        ( 5 ) 
 
*Bu ifade sizin için geçersizse yandaki kutuları atlayınız 

Bu düşünce ailenizi nasıl etkiliyor? 
 
Çok kötü     Kötü      Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
   ( -2 )       ( -1 )         ( 0 )         ( 1 )        ( 2 ) 

Bu düşünce arkadaşlarınızı nasıl etkiliyor? 
 
  Çok kötü      Kötü       Etkilemiyor     İyi        Çok iyi 
    ( -2 )         ( -1 )          ( 0 )         ( 1 )         ( 2 ) 
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Ek 3 
 
 
 

Cinsiyet:  Kız �   Erkek � 
 
Yaşınız :   
 
Bitirdiğiniz ya da devam ettiğiniz okul : 

İlköğretim �  Sınıf  :  
Lise  �  Sınıf  : 

Üniversite  �  Sınıf  : 
 
Babanızın eğitim durumu: 

İlkokul  �  Yüksekokul (2 yıl) �  Doktora ve üstü  � 

Ortaokul �  Üniversite   � 

Lise  �  Yüksek lisans  �  
 
Annenizin eğitim durumu: 

İlkokul  �  Yüksekokul (2 yıl) �  Doktora ve üstü  � 
Ortaokul �  Üniversite   � 

Lise  �  Yüksek lisans  �  
 
Babanızın yaşı:     Annenizin yaşı:   
 
Babanızın mesleği:     Annenizin mesleği:    
 
Şimdiki haliyle hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Lütfen aşağıya işaretleyiniz. 
 
Hiç           Çok fazla 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 
Önümüzdeki on yıl içerisinde kendinizi aşağıdaki ölçeğe göre nerede görüyorsunuz? 
 
Şu anda                   Şu anda                                   Şu anda 
bulunduğum                  bulunduğum                                  bulunduğum 
yerden çok                yerde                                    yerden çok   
daha kötü bir yerde                                                daha iyi bir yerde 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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Ek 4. Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Ölçeği Faktör Yapısı 

Maddeler Kimlik 

Oluşturma 

Değerler 

üzerine 

düşünme 

Bağımsızlık 

sorunları 

Sorumluluk alma 

ve Kendini 

kabullenme 

12.Cinsel konuları merak ediyorum.  .46 -.02 .05 .13 

14.Anne ve babamın, kafamdaki “ideal” anne 

 babaya uygun olmadığını düşünüyorum.  
.42 .08 .43 -.04 

18.Bir arkadaşla yakın ve içten bir ilişki  

içine girmek ihtiyacı duyuyorum.  
.55 .02 .04 .32 

20.Bedenimin dış görünüşüyle ilgili konuları  

kafama takıyor ve sürekli düşünüyorum.  
.47 .13 .31 .02 

21.Evlilik ve aile kurma konularını düşünüyorum.  .58 .10 .01 .16 

22.Annemin ve babamın politik konulardaki  

düşüncelerini sorguluyorum (eleştiriyorum, tartıyorum).  
.38 .25 .33 .17 

23.Boş zamanlarımı arkadaşlarımla geçirmeyi  

tercih ediyorum.  
.47 .04 .02 .30 

24.Herkesin bana baktığını ve görünüşümle  

ilgilendiğini düşünüyorum.  
.52 .15 .22 .13 

27.Bedenimdeki değişiklikleri kafama takarım.  .57 .19 .32 .12 

29.Anne babama benzemek isterim.  .38 .25 .14 .30 

30.Karşı cinsten biriyle ciddi ve kalıcı 

 bir ilişki kurma ihtiyacı duyuyorum.  
.69 .16 -.16 .02 

32.“Ana kuzusu” gibi görünmekten kaçınıyorum.  .48 .31 .15 -.09 

33.Hiç ölmeyeceğimi düşünüyorum.  .45 .45 .24 -.16 

34.Giyim kuşam, müzik tercihleri gibi  

konularda daha çok arkadaşlarıma benzemek istiyorum.  
.50 .40 .27 -.14 

37.Karşı cinsten biriyle arkadaşlık etmek 

 (flört) ihtiyacı duyuyorum.  
.66 .19 -.09 .17 

39.Ailemi, arkadaşlarıma tanıtmak istemiyorum.  .35 .37 .36 .13 

40.Kazaların ve hastalıkların, benim  

başıma gelmeyeceğini düşünüyorum.  
.44 .43 .29 -.07 

44.Başkalarının yanında anne babamın bana  

sevgi gösterisinde bulunmasından rahatsız olurum.  
.30 .64 .11 -.08 

28.“Varoluşun” ya da “hayatın” anlamı 

 üzerine düşünüyorum.  
.21 .30 .27 .42 

31.Başıma gelen olumsuz olaylardan ötürü  

hep başkalarını suçlamak yerine, bu olaylarda  

kendi katkımın da bulunduğunu fark ediyorum.  

.26 .38 .07 .26 

35.Çeşitli konulardaki değer yargılarımı 

 gözden geçiriyor ve sorguluyorum.  
.17 .43 .25 .40 

41.Politik konulardaki düşüncelerimi yeniden  

gözden geçiriyorum, sorguluyorum.  
.16 .65 .19 .11 

42.Arkadaşlarım onaylamasa da birçok 

 konuda kendi düşünce ve duygularım doğrultusunda 

hareket ediyorum.  

.01 .69 -.03 .23 

43.Ailemin koyduğu kurallara uymak  

benim için önemlidir.  
-.02 .65 -.04 .25 

45.Sevilebilmem için hep başarılı olmam gerektiğini 

düşünürüm.  
.17 .63 .25 -.04 

1.Annemin ve babamın çeşitli konulardaki 

 değer yargılarını sorguluyorum (eleştiriyorum, 

tartıyorum).   

.02 .09 .34 .09 

3.Arkadaşlarımı aileme tanıtmak istemiyorum. .13 .06 .44 .08 

4.Dini konulardaki inançlarımı yeniden .07 .11 .42 .19 



 169 

 gözden geçiriyor, tartıyor ve sorguluyorum. 

5.Mutlu olmak için başkalarına ihtiyacım  

olmadığını düşünüyorum 
-.03 -.01 .57 .05 

6.Aileme ekonomik açıdan yük olduğumu düşünüyorum. .21 .09 .52 .09 

8.Çevremdeki insanlardan hiçbirinin beni  

anlayamayacağını düşünüyorum.  
.09 .06 .63 .06 

9.Toplumdaki geleneksel kadın erkek rollerini  

eleştiriyorum 
.05 .11 .43 .21 

15.Toplumun, okulun koyduğu kurallara karşı  

gelerek kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.  
.54 .08 .41 .10 

25.Ailemin koyduğu kurallara karşı gelerek  

kendimi kanıtlamaya çalışıyorum.  
.59 .12 .35 .02 

2.İstediğim takdirde, hayatta amaçladığım 

 her şeyi elde edebileceğime inanıyorum. 
-.12 -.03 -.01 .47 

7.Anne babamın beni çok kolladığını düşünüyorum.  .07 .03 .26 .37 

10.Anne ve babamı “oldukları gibi” kabulleniyorum.  .13 -.01 .06 .55 

11.Memleketin ve dünyanın güncel sorunlarıyla 

 ilgileniyorum.  
.07 .18 .17 .37 

13.Üniversiteye giriş konusunda planlar yapıyorum.  .00 .07 .02 .40 

16.Ailemden birilerinin (annemin, babamın, 

 kardeşlerimin) sorumluluğunu hissediyorum.  
.27 .05 .22 .43 

17.Bir gün herkes gibi ölebileceğimi kabulleniyorum.  .11 -.02 .03 .54 

19.Kendi cinsimden arkadaşlarımın yanında  

kendimi daha rahat hissederim.  
.25 -.01 .22 .37 

26.Kendime uygun mesleğin hangisi  

olduğuna karar veriyorum.  
.10 .24 .23 .50 

36.“Gelecekte nasıl biri olmalıyım?” konusu 

 üzerinde düşünüyorum.  
.16 .40 .15 .51 

38.Bedenimin dış görünüşünü olduğu 

 gibi kabulleniyorum.  
.21 .42 -.03 .43 

Toplam % Varyans 12.33 9.12 7.66 7.53 
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Ek 6. Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödev Alanlarına Ait Puanların Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Kimlik Oluşturma Puanına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

   SED 

Cinsiyet Yaş Gr. Alt SED Orta SED Üst SED 

  N Ort. SS N Ort. SS N Ort. SS 

10-13 37 44.16 13.63 11 35.36 7.63 15 48.20 13.39 

14-17 127 41.34 10.33 37 38.73 10.23 46 42.43 8.41 

18-21 23 44.35 8.05 17 42.11 7.22 12 45.17 9.34 

22-25 5 40.00 8.22 9 37.78 4.12 11 42.18 17.29 

 

KIZ 

Toplam 192 42.21 10.78 74 38.89 8.79 74 43.82 11.01 

10-13 31 53.77 18.20 7 38.86 18.14 12 44.17 11.62 

14-17 207 44.92 12.27 48 46.31 11.86 45 43.49 13.09 

18-21 12 41.14 8.57 9 39.33 7.47 22 43.73 7.72 

22-25 6 43.17 7.25 4 44.00 5.94 12 44.50 9.23 

 

ERKEK 

Toplam 163 46.00 13.74 68 44.49 12.07 91 43.77 11.17 

Değerler Üzerine Düşünme Puanına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

   SED 

Cinsiyet Yaş Gr. Alt SED Orta SED Üst SED 

  N Ort. SS N Ort. SS N Ort. SS 

10-13 37 26.14 6.39 14 22.43 5.40 14 22.21 5.71 

14-17 139 22.84 5.17 44 20.30 5.64 52 21.27 6.41 

18-21 24 21.92 4.91 18 20.00 4.43 17 21.18 4.36 

22-25 6 23.17 3.87 11 21.64 4.32 12 20.50 4.34 

 

KIZ 

Toplam 206 23.33 5.48 87 20.75 5.21 95 21.30 5.70 

10-13 34 24.18 7.62 8 20.38 8.73 12 19.83 7.48 

14-17 110 22.11 5.79 54 20.00 6.00 45 19.13 6.91 

 

ERKEK 

18-21 13 21.23 4.60 9 22.33 5.77 22 21.77 3.78 

22-25 8 24.88 3.48 4 23.75 5.91 15 21.73 5.01  

Toplam 165 22.60 6.09 75 20.52 6.26 189 20.78 5.93 
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Bağımsızlık Sorunları Puanına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

   SED 

Cinsiyet Yaş Gr. Alt SED Orta SED Üst SED 

  N Ort. SS N Ort. SS N Ort. SS 

10-13 39 26.92 7.23 11 20.00 4.43 14 24.07 7.00 

14-17 129 23.74 5.83 44 21.11 6.30 46 19.30 5.40 

18-21 24 20.63 4.45 16 19.62 4.90 15 20.13 4.82 

22-25 5 21.00 5.39 10 17.70 3.74 12 21.33 5.23 

 

KIZ 

Toplam 197 23.92 6.22 81 20.25 5.58 87 20.49 5.76 

10-13 35 27.23 10.72 6 25.17 8.06 15 21.53 5.42 

14-17 112 23.14 7.47 53 21.11 6.44 46 20.52 6.67 

18-21 13 19.69 5.72 10 21.90 7.64 22 21.50 5.33 

22-25 6 22.33 5.05 3 14.00 1.00 13 22.54 6.13 

 

ERKEK 

Toplam 166 23.70 8.28 72 21.26 6.78 96 21.18 6.08 

 

Sorumluluk Alma ve Kendini Kabullenme Puanına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

   SED 

Cinsiyet Yaş Gr. Alt SED Orta SED Üst SED 

  N Ort. SS N Ort. SS N Ort. SS 

10-13 40 45.28 6.53 14 42.86 6.803 15 41.73 6.81 

14-17 143 43.21 6.43 46 39.61 8.026 49 40.33 6.70 

18-21 19 41.11 4.78 13 37.15 6.77 10 36.70 7.72 

22-25 2 33.50 3.54 8 38.88 3.72 8 38.88 8.06 

 

KIZ 

Toplam 204 43.32 6.43 81 39.70 .397 82 40.00 6.99 

10-13 77 43.79 8.73 20 42.00 7.86 33 42.12 8.29 

14-17 259 41.84 6.86 100 39.42 7.73 96 39.73 6.99 

18-21 32 40.72 5.19 20 37.35 6.85 24 37.21 6.82 

22-25 5 39.80 6.06 9 40.00 4.85 17 37.41 7.11 

 

ERKEK 

Toplam 373 42.12 7.19 149 39.52 7.53 170 39.60 7.36 



 173 

 


