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Beliren Yetişkinlik 

Dönemi 

DR. SENA CÜRE ACER 

Sosyal bilimciler, son 60 yılda 

endüstrileşmenin de etkisiyle toplumların 

sosyal yaşamlarında pek çok değişim olduğuna 

dikkat çekiyor. Son 50 yılda gençler arasında 

evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının ilerlediği 

de gözlemleniyor. Yirmili yaşların 

başlarındaki gençlerin çoğunun kariyerlerini 

önceliklendirerek evlilik ve çocuk sahibi olma 

planlarını ötelediklerini görüyoruz. Bu 

gençlerin önemli bir kısmı ayrıca ailelerinden 

uzakta yaşıyor.  

Bu değişimlerle birlikte 18 yaşından 20’li 

yaşların sonuna kadar olan dönemde öncesine 

göre önemli farklar görüyoruz. Bu dönem 

önceden hayatın daha belirli olduğu, kişinin bir 

eş edindiği, ebeveyn olduğu, uzun süreli bir işte 

çalıştığı bir dilimken, son yıllarda çok daha 

belirsiz, önemli kararlar vermek üzere olunan, 

farklı deneyimlere açık fakat istikrarsızlığın ön 

planda olduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. 

Önceden bu yaşlara ait anılan sorumluluklar ise 

ancak 30’lu yaşlarda ediniliyor. Bütün bu 

değişiklikler göz önüne alındığında, bu yaş 

aralığındaki bireyler beliren yetişkinler olarak 

adlandırılıyor. 

 

 

Dönemsel Zorluklar 

On sekiz ila 29 yaş arası gençlere sorulduğunda, 

kendilerini ergen olarak da, yetişkin olarak da 

görmediklerini ve arada kalmış ve sıkışmışlık 

hissini çok yaşadıklarını ifade ediyorlar. 

Önlerini görmek, yaşamlarını belirli hale 

getirmek ve bunlara dair kaygılarından arınmak 

isteyen beliren yetişkinler, yaşamlarına dair 

belirsizliklerle başa çıkmaya çalışırken 

hissettikleri olumsuz duyguların içinde 

kaybolabiliyorlar.  

İlerisiyle ilgili kararlar almak, yeni fırsatlar 

yaratmak ve bu fırsatları değerlendirmek her 

zaman kolay olmayabilir. Kişi, bütün bunlarla 

boğuşurken kendini yalnız ve bazen de çaresiz 

hissedebilir. Ne var ki “yaşamın yeni evresi” 

için yapılan hazırlıklar esnasında bu gibi 

olumsuz duygular hissetmek her zaman 

alışılmışın dışında, yanlış veya sorunlu 

olmuyor. Dönemsel zorluklar nedeniyle bu gibi 

duygular yaşamın belli zamanlarında 

yoğunlaşabiliyor. 

 

Biz de BAU-PUAM Aile Çalışmaları Birimi 

olarak, bu dönemin özelliklerine dair bir 

paylaşımda bulunmak istedik. Bu dönemin 

zorluklarını hali hazırda bire bir deneyimlemekte 

olan birim üyelerimizle ve paylaşımımıza katkıda 

bulunmak isteyen yeni mezunlarımızla 

hazırladığımız bu paylaşım bülteninin, beliren 

yetişkinliğin engebeli yollarından geçen herkesin 

elinden tutmasını dileriz.  
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BELİREN YETİŞKİNLERİN PAYLAŞIMLARI YAĞMUR, 24, PSİKOLOG 

Doğumumuzdan itibaren önümüzdeki hayat 

farklı farklı sorumluluklar sunar bize, belli 

kararlar aldırır. Mesela okula başladığımız ilk 

andan beri ne yapacağımız bellidir aslında, 

çalışır sınavlara gireriz sorumluluğumuz 

budur. Gittikçe sorumluluklarımız artar, 

fikirlerimiz değişir. Ergenliğimizde 

fikirlerimizin hep daha uç, daha coşkulu, biraz 

da agresif olabileceğini söylerler. O yüzden 

ben hep ergenlikte hayatımı etkileyecek 

kararlar verebileceğimi düşünürdüm. Halbuki 

o zaman da çocukmuşum. Büyüdükçe önümde 

değişen okullar, farklı insanlar, farklı 

sorumluluklar, farklı fikirler oldu. Asla 

yapmam dediğim şeyleri yapıp, geleceğe dair 

planlarımı, hatta fikirlerimi değiştirdim. Tam 

yetişkin olacağım derken de beliren yetişkinlik 

döneminde donakaldım. İşin içine pandemi de 

girince, etrafımdakiler koşarken, sanki 

olduğum yerde saydım. Çünkü hem yetişkin 

olmak, hayal ettiğim hayata başlamak, hem de 

bazı sorumluluklarımı görmezden gelmek 

istiyordum. Sonra anladım ki yetişkin gibi tüm 

sorumluluğun altına girmemek, aynı zamanda 

yetişkin olmayı istemek oldukça normal. 

Önümdeki yolda ben de zorlandım, belki de 

zorlanmaya devam edeceğim, ben de değiştim, 

ama çoğu zaman ne yapacağımı bilemesem de 

herkes gibi ben de ilerledim. Çünkü 

adlandırdığımız bu dönem aslında kendimizi 

arama, yeni zorluklarla yüzleşme, ilişkilerimizi 

şekillendirme, oluşmakta olan yetişkinliğimizi 

görme, bulma belki de kabullenme gibi 

yetişkin hissetmeye, olmaya adım attığımız, 

deneyimlediğimiz bir arayış dönemi. O yüzden 

hiç kimse kendini ararken ne yapacağını 

bilmek zorunda değil. Kendi yanlışımızı veya 

doğrumuzu gördüğümüz, öğrendiğimiz ve 

bulduğumuz bu dönemde belki de kendimizi 

hayatın önümüze sunduklarına bırakmalıyız 

veya onları aramalıyız. 

 

 

 

MELİSSA, 23, MATEMATİK 

MÜHENDİSİ 

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle hepimiz için 

zor bir yıldı. Yalnız kaldığım ve yalnızlığımla 

barıştığım bir dönem yaşadım. Okul ve iş 

hayatımı online bir şekilde yürüttüm ve herkes 

gibi sevdiklerimden uzakta kaldım. Bu süreç 

herkesi kendi içine bakmaya itti fikrimce. Ben 

de kendimle konuştum, neyi isteyip neyi 

istemediğimi düşündüm, hayal kurdum çokça 

da kendimle kavga ettim. Bu süre sonunda 

kendimle barışmayı da bildim. 

Geleceğim için kendimi öncelikli tutarak riskli 

kararlar aldım, gün sonunda kendi kararım 

diyebilmek adına. Şimdi pandemi sonrasında 

yeni bir mezun olarak dönüp hayatıma 

baktığımda, keşkelerim beni incitmiyor. Güzel 

rastlantıların olasılığı beni heyecanlandırıyor. 

Hayatımın bu yeni başlangıcında kendi 

kendine yetebilen güçlü bir Melissa’nın 

hikayesini yaşayacağım. 

Son olarak umudumuz kırılmasın, umut hep 

var! Ben buna inanıyorum. :) 

EBRAR, 24, PSİKOLOG 

Aslında serüvenim üniversite sınavına 

hazırlanırken başladı. Çünkü, gelecek 

hayatımla ilgili ilk çabam ve planlarım burada 

başladı. Tabi o zaman beliren yetişkinlik 

döneminin başlangıcında olduğumun farkında 

değildim. Bu dönemin varlığıyla üniversitede 

tanıştım ve özelliklerini ilk okuduğumdaki 

şaşkınlığım hala hafızamda önemli bir yerde 

zira yaşadığım zorlukları, mücadeleleri, 

farkındalıkları, kararsızlıkları benim 

dönemimde olan herkes yaşıyormuş. Bunu 

öğrenmek beni biraz rahatlatsa da yaşadığım 

şeyleri hafifletmedi.  

Peki benim için nedir bu gelişimsel dönemi zor 

kılan? İlk başta üniversite sınavına 

hazırlanırken bir yandan da okuyacağın 

bölümü seçmeye çalışıyorsun. Neyse ki benim 

istediğim bölüm liseye başlamadan belliydi: 

psikoloji. Üniversite tercih dönemi geldiği 

zaman hocalarım ve ailem tarafından bir 

soruyla karşılaştım “Sıralaman iyi acaba hukuk 

mu okusan?”. Bunun altında yatan tek sebep 

ilerdeki işimde daha kolay ve belki daha çok (!) 

para kazanabileceğim ihtimaliydi. Yani ya 

istediğim bölümü yazacaktım ya da para 

kazanma ihtimali daha yüksek bir bölümü. Ben 

tabi ki istediğim bölümü yazdım ama benim 

gibi kararlarını kendisi veremeyip aile 

baskısına direnemeyen arkadaşlarım hangi 

bölümün geleceği daha parlaksa o bölümü 

yazmak durumunda kaldı. Eminim bu yazıyı 

okuyanların arasından da bir sürü insan vardır. 

Burada bahsetmek istediğim konu aile baskısı 

değil. Gelecek kaygısı. Eğer yaşadığınız ülke 

gelişmekte olan (!) ve ekonomik olarak belirsiz 

bir geleceğe sahip bir ülkeyse ve gelecek için 

tek garantiniz, seçeceğiniz mesleğiniz ise 

gelecek ile ilgili kaygılarımız ve yer yer 

umutsuzluğumuz otomatik olarak meydana 

çıkıyor. Aynı kaygı ve umutsuzluğu lisans 

hayatımın son senesinde ve şu an psikoloji 

lisans mezunu biri olarak da yaşıyorum. Lisans 

bölümünü seçip, okuyup mezun olduktan sonra 

da bitmiyor.  

Mezun olduktan sonra bir de okuduğunuz 

bölümle alakalı mı bir işe başlayacaksınız 

yoksa farklı bir alandan mı ilerleyeceksiniz 

kararını veriyorsunuz. Çoğu zaman bunun 

kararını okurken karar versek de mezun 

olduktan sonra senin bölümünle ilgili ciddi bir 

işsizlik sorunu varsa mecbur diğer yönü 

seçmek zorunda da kalabiliyorsun. Tabi bu 

umutsuzluğun ve kaygıların yanında meslek 

hayatında olumlu gelişmeler de oluyor. İşinde 

daha çok bilgi sahibi oluyorsun, ilgilendiğin 

alana daha çok vakit ayırıyorsun, meraklarını 

gideriyorsun, belki önüne çok iyi fırsatlar 

çıkıyor ve sen fırsatları iyi 

değerlendirebiliyorsun. Yani iş seçimi, tercih 

ve kararlardan öteye geçip uzmanlığa doğru bir 

adım atıyorsun.  

Bu dönemde yaşadığımız sıkıntılar sadece 

bölüm veya meslek seçimiyle alakalı değil, 

hatta bizi duygusal açıdan daha da yoran veya 

havalara uçuran bir durum var ki o da romantik 

partner seçimi. Bu dönemde belki benim en çok 

zorlandığım konu kendisi. Kendi kimliğimin ve 

kişiliğimin farkına varmamla birlikte, hayattan 

ne isteyip ne istemediğime de karar verdim.  

Her zaman eş seçimini arka plana atmaya 

çalışsam da beni duygusal olarak zorlayan bir 

durum olarak ortaya çıktı. Çünkü globalleşmenin 

ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte 

insanların karşısında çok seçenek olmaya 

başladı. Seçenek sayısının artması ise ilişkilerin 

kısa ve gündelik olmasına olanak sağladı. En 

azından benim gözlem ve tecrübem bu şekilde 

oldu. Geriye dönüp baktığımda aşk hayatım çok 

parlak olmasa da beni en çok üzen tecrübelerimi 

buralarda yaşadığımı görebiliyorum.  

Sonuç olarak benim bu dönemde en çok 

farkındalığım ve zorluk yaşadığım alan kariyer 

olsa da, aslında bu tecrübem kendimi keşfetme 

yolculuğum ile gerçekleşti ve gerçekleşmeye de 

devam ediyor. Aynı dönemleri birlikte yaşadığım 

arkadaşlarıma da her zaman söylediğim bir şey 

var her şey kendini sevmekle başlıyor. Önce 

kendinizi sevin sonra gerisi geliyor… 

 

 

 

BB, 23, MİMAR 

Beliren yetişkinlik dönemi… Yoldan geçen bir 

insana sorduğunuzda o ne ki denilen ama belki 

de hiç de farkında olmadan hayatımıza en fazla 

yön verdiğimiz dönem. Aile, aşk, meslek, 

yönelim, para, istekler, kaygı, telaş, hırs, 

mutluluk… Saymakla bitiremeyeceğimiz 

onlarca duygu ve karmaşa. Bilmeden ayak 

bastığım bu döneme dönüp baktığımda 

gördüğüm ilk şey seçimlerimdeki hatalar. Aşk 

uğruna sürüklenişim, hayatımdan vazgeçişim. 

Lise aşkı denilen aşkın üniversite hatta meslek 

seçimimde beni yönlendirmesinden 

bahsediyorum. Benim hayatıma bir başka insanın 

bu şekilde yön verebilmesi ne kadar mantıklıydı 

ya da senelerce bunun pişmanlığını çekmişken 

bugün tekrar aynı duruma düşmekten kendini 

koruyamamak ne kadar zor. Çok zor çünkü 

seneler önce mantığım duygularımın yanına 

yaklaşamazken şimdi ikisi yarış halinde. Yine de 

ben her seferinde kendimi aşkın rüzgarından 

savrulup bir yerlerde buluyorum. Her zaman bir 

şekilde destekleyen ailem olduğu için mi seçim 

yaparken bir etken arıyorum kendimde 

bilemiyorum. Daha birkaç gün önce mezun 

olduğum üniversite, hatta okuduğum şehir bile 

aklımda yoktu. 1 sene boyunca başka şehir, başka 

bölüm için hazırlandım sınava ama bir insan 

geldi ve tüm hayallerimi, geleceğimi onun için 

harcadım. En çok da kendimi harcadım. Bunu 

fark ettiğimde çok zaman geçmemişti aslında. 

Daha iyi yerlerde olmayı, okumayı hak ettiğimi 

bilmeme rağmen cesaret edemedim yeniden 

sınava hazırlanmaya ve boyun eğdim 

seçimlerime. Şimdi öğrencilik bitti ve bu hayata 

tutunabilmek için ilk adımı atmam sorumluluk 

almam gerek. En azından kendimce aileme olan 

borcumu ödemek belki de vicdanımı rahatlatmak 

için. Bir şekilde seçtiğim bu meslekte ne kadar 

mutlu olurum veya ne kadar pişman olurum 

bunları zaman gösterecek. Kısacası kiminin 

ailesi, kiminin maddi durumu, kimininse idealleri 

seçer geleceğinin yönünü, benimkini ise aşk 

seçmişti. Tekrar dönsem beliren yetişkinlik 

döneminin başına değiştireceğim ilk şey olurdu 

bu seçim muhtemelen. Neyse sonuçta bu dönemi 

hala bitirmedim her an her şey olabilir… 
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LÂL, 24, PSİKOLOG 

Yaşlarımız kaç olursa olsun hayatın içerisinde 

birçok zorlukla karşılaşılıyoruz evet, ama bir 

şeyleri başlatma evresi bana hep daha çok zor 

gelmiştir. Zor geliş sebeplerinden bazıları da içine 

girdiğim durumun bana tam olarak neler 

getireceğini bilememek, doğru yolda ilerleyip 

ilerlemediğimi kestirememek ve/veya sonunun 

iyi olup olmayacağını hesaplayamamak olabilir. 

Bu cümleleri de en çok üniversiteye yeni başlayan 

ve üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarım 

için kuruyorum. Ayrıca, başlama evresi de cesaret 

ve güç gerektiriyor bana sorarsanız. Buradaki kilit 

noktayı, neye başlarsam başlayayım kendi içimde 

derinlere inip gerçekten ne istediğimi bulmak 

 

 

 

 

 

 

 

olarak saptadım. Zaten isteneni bulduktan ve 

buna başladıktan sonra alınan keyif ve doyum 

güç verip bizleri ilerilere taşıyacaktır diye 

düşünüyorum. En azından ben şu an bu şekilde 

deneyimliyorum. 

 

Hayatta zaten yetişkin olmaya çalışmak ve 

kendimizi idare edebilmek gibi başlı başına 

zorlayıcı bir etken varken yaklaşık son 2 yılda 

daha da zorlandığımız bir dönemden 

geçiyoruz. Bu dönem, her bireyi farklı 

şekillerde etkilese de -bazen negatif bazen 

pozitif anlamda- özellikle yetişkinliğe adım 

atmakta olan bizler neredeyse hayatın her 

alanında engellendik, özgürlüğümüzü yitirdik 

ve çok yorulduk diye tahmin ediyorum. Bu 

yaşlarda hayatın kendisiyle, insanlarla ve 

 

 

 

 

 

 

 

bunlar üzerinden kendimizle bağlantı 

kuracakken ve kendimizi yeni yerler keşfetmeye 

verecekken bizi bunlara bağlayan görünmez 

ipler kopmuş oldu. Ben de belki de tam 

kendimle görece daha çok tanışmış, hayatta ne 

isteyebileceğim konusunda belirli cevaplara 

sahip ve ileriye yönelik minik planlar yapmış 

olarak hayatıma başlayacakken, salgın gibi bir 

durumla karşı karşıya geldik. Yukarıda 

bahsettiğim başlama evresi bana yeterince zor 

gelirken, bir de bu şekilde engellenmek tabii ki 

hoş olmadı. Takvimlerde günler hızlıca 

ilerlerken sanki ben evin belirli noktalarına 

çakılmış ilerlemiyor gibiydim. Bu soruna yanıt 

olarak da kendimi mesleğime, okumalarıma ve 

güvenli olduğunu düşündüğüm yerlerde hayatın 

içine karışmaya çalışarak aşmayı deniyorum. 

 

 

ASRIN, 23, PSİKOLOG 

Hayatımdaki belirsizliklerle olan mücadelemde, yetişkinlik ve çocukluk 

arasında sıkışıp kalmış gibi hissettiğim günler içerisindeyim. 

Deneyimlemek, özgür olmak, hayat adına bir şeyler yapmak ve planlamak 

adına çok aç hissediyorum. Ancak burada bir belirsizlik var çünkü 

günümüzde “hayal edilenden” oldukça uzak olduğumu düşünüyorum. 

Bunun altında da çeşitli sebepler ve etkenler yatıyor. Beliren yetişkinlik 

dönemimde hayattan çok şey öğrenmeye devam ettiğim bu süre içerisinde, 

dipsiz bir kuyuda ayağımın takılı kaldığını düşünüyorum. Ekonomik kriz, 

toplumsal normlar ve toplum tarafından etiketlendiğim sözler, batıya 

kıyasla yeterli eğitimi alamamam ve mesleğimdeki alan kargaşası ile 

birlikte ortaya çıkan işsizlik, beni bu kuyuda tutuyor. Peki ya benim 

hayallerim? Onlara ne olacak? 

 

 

 

 

 

Influencer olamadığım ve istediğiniz içerikleri üretemediğim için üzgün 

değilim. Ben bu kuyudan çıkmak için okuduğum üniversiteden erken 

mezun olmaya çalışırken ayrıca kendimi geliştirmek adına birçok şey 

yaptım. Yetişkin olmak için yetişkine yakışır şeyler yapmanız gerekir 

değil mi? Ancak günümüzde yetişkin olmama izin verilmiyor ve 

çevremde cinsel yönelimi, ırkı, dili ve görünüşü için hala bir baskı var. 

İnsanlar istediği gibi yaşayamıyor ve mutsuz. Bu mutsuzluğun sebebi de 

kuyunun altında yatan zihniyet. Farklı olmayı kabul edemiyoruz ve 

“zihinsiz bir zihniyet” istiyoruz. Ve şimdi, bu kuyudan çıkmak için, 

canım ülkemden ayrılıp, İtalya’ya yüksek lisansa gidiyorum. 

Döndüğümde eşit haklara sahip, ırk, dil ve cinsiyet gözetmeyen bir 

toplum görmek istiyorum. 

ECE, 23, PSİKOLOG 

Yıllarca birçok sınav, birçok eğitim ve 

değerlendirme sürecinden geçip hem kişi hem 

ailesi açısından oldukça zorlayıcı ve stresli 

dönemlerin ardından eğitimin son basamağı 

olarak görülen üniversite aşaması gerçekten de bu 

zor süreçlerin bittiği anlamına mı gelmektedir? 

Birey için eğitim sürecinin sonlanacağı ve iş 

dünyasına ya da yapacağı mesleğe adım atacağı 

düşünülen dönem üniversite mezuniyetidir. 

Ailelerin “çocuğumu okuttum şükürler olsun 

bugünleri görebildim” algısı tam olarak burada 

başlar. Peki, gerçekten üniversite mezuniyeti 

günümüzde bir başarı veya uzun soluklu eğitim 

hayatımızın güzel bir sonu mudur? Üniversite 

mezunu olmak gerçekten içinde bulunduğumuz 

şartlarda yeterli midir?  Bu sorularıma kendi 

içimde hali hazırda bulunmuş olduğum üniversite 

mezuniyet aşaması ve bunun beraberinde getirmiş 

olduğu beliren yetişkinlik dönemim 

doğrultusunda koca bir HAYIR cevabını 

verebilirim.  Özellikle okumuş olduğum Psikoloji 

bölümünün zorlu yolculuğu ve bu alanda 

çalışabilmek adına verilmesi gereken ödünler bu  

duruma dâhil olduğunda içinden çıkılması güç bir 

tükenmişlik hissinin içinde yol aldığımı 

söyleyebilirim. Bir yandan artık hayatta bir rota 

çizme ve kendi sorumluluklarını üstlenme 

baskısı, bir yandan ideallerim doğrultusunda 

okumak istediğim yüksek lisans programlarının 

aşırı düzeylerde pahalılığı ve kabul alma 

zorluğu…  

Tahmin edebileceğiniz üzere bütün bu olumsuz 

hislerin içinde insanın mezun olduğuna bile 

sevinmeye hali pek de kalmıyor. Çevremde 

bulunan başka bölümlerden arkadaşlarımın işe 

girmeye ve çeşitli yüksek lisans programlarına 

kabul almaya başlamalarıyla da gelen “ben neden 

yapamıyorum sorun bende mi acaba?” 

düşüncesiyle harmanlanan bir yetersizlik hali de 

konuya dâhil olmuş oluyor.  Kendi bölümümden 

yola çıkmam gerekirse istediğim programa kabul 

aldığım takdirde bile yüksek lisans programının 

sabah olması nedeniyle iki sene daha kendi paramı 

kazanamayıp üstüne üstlük yüksek lisans 

haricinde yan eğitimlere de para harcamam 

gerekmesi ve bu maddi sürecin tamamen aileme 

yıkılacak olduğu düşüncesinin verdiği acizlik hissi 

de cabası.  

Bu harcanılma ihtimali olan manevi ve maddi  

eforlar dâhilinde iki ila üç seneden önce hayatımı 

kuramayacak ve aileme bağımlı kalmak zorunda 

olma fikri ise karamsar bir ruh haline bürünmeme 

neden oldu. 

Peki, ben içinde halen bulunduğum beliren 

yetişkinlik dönemimde şu an ne yapıyorum? 

Hayatımın kontrolünü zorla ele almaya ve 

kendimi hırpalamaya devam etmek yerine 

karşıma çıkan fırsatları çok yönlü değerlendirip 

kendimi kafamda kurduğum “başarılı” algısına 

oturtmamaya özen gösteriyorum. Bu kararlarım 

doğrultusunda ise mutlu olabileceğimi 

düşündüğüm psikoloji eğitimimi 

kullanabileceğim bir işe girerek en azından kendi 

ayaklarım üzerinde durmaya ve hayatın bana 

sunmadıklarının peşinde debelenmeden 

elimdekilerle yeni bir şey inşa etmeye 

çalışıyorum. Evet idealler önemlidir ama zihinsel 

sağlığımız ve yaşam doyumumuz da öyle…  

Hayatlarımızın kendimizi iyice tanıyıp toplum 

tarafından kendi sorumluluğumuzu almamız 

beklenen oldukça stresli bir dönemini yaşarken bu 

mücadeleden sağlıklı ve tabiri caizse bir kurabiye 

misali un ufak olmadan çıkmak belki de en 

önemlisi… 
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