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Çocukluktan Eriflkinli¤e Giden Yol

Kimi zaman “delikanl›, kan› kayn›yor” diye övüldü¤ümüz, kimi zaman da, “flimdiki gençlerin
ak›llar› da bir kar›fl havada can›m”, diye ay›pland›¤›m›z bir dönemdi ergenlik dönemimiz.
Vücudumuzdaki hormonlarla de¤iflen bedenimizi tan›d›¤›m›z, asl›nda kendimiz üzerinden
dünyay› tan›y›p yeniden adland›rmak istedi¤imiz bir dönemdi ayn› zamanda. Çocukluktan
eriflkinli¤e geçerken bütün insanlar›n yaflad›¤› sorunlar› yafl›yorduk, ama nedense yine de kimse
bizi anlam›yordu. Hem yaln›z kalmak istiyorduk hem de bir yerlere ait olmak, kimsesiz
kalmamak... Aflk›, üzüntüyü, öfkeyi, hayal k›r›kl›¤›n› o dönemde tatt›k. Hatta aram›zda baz›lar›,
keflke olmasayd› dedi¤imiz fleyler de yapt›lar. ‹yisiyle kötüsüyle bizi biz yapan fleyleri, daha da
önemlisi yaflam boyu sürecek dostluklar› bu dönemde bulduk. Bu dönem bizim ergenlik
dönemimizdi.
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Çocukluk dönemini eriflkinlikten
ay›ran ergenlik ça¤›, yaratt›¤› karmafla
s›ras›nda her fleyin yeniden gözden ge-
çirildi¤i bir dönem. Cinsel olgunlaflma-
n›n gerçekleflti¤i bu dönem, cinsiyet
bezlerinin büyümesi ve olgunlu¤a erifl-
mesi, d›fl üreme organlar›n›n flekil de-
¤ifltirmesi gibi etkileri beraberinde ge-
tiriyor. Ergenlik, salg›lanmalar› hipota-
lamusun olgunlaflmas›na ba¤l› olan hi-
pofiz gonadotropin hormonlar›na ba¤-
l› bir geliflme. Bu dönemde böbreküstü
bezleri de olgunlafl›yor. K›k›rdaklar›n
kaynaflmaya bafllamas›, kemiklerin bü-
yümesi ve olgunlaflmas›n›n h›zlanmas›,
yine bu dönemin ürünü. Bedenin bi-
çim de¤ifltirmesiyle eflzamanl› olarak,
duygular, davran›fllar, düflünceler de
bu dönemde de¤iflmeye bafll›yor. Cin-
sel olgunlaflma, ille de duygusal olgun-
laflmaya ba¤l› olmayabiliyor.

Ac› çekme, nefle, kaç›fl, sald›rganl›k
gibi afl›r›l›klar dönemi olan bu ça¤, ana
babalar oldu¤u kadar çocuklar için de
yaflanmas› zor bir dönem olarak kabul
ediliyor. Kendini bir sosyal gruba ait
hissetme iste¤inin, herkesten farkl› ol-
ma iste¤iyle çak›flmas›, ergenlik ça¤›n-
daki gençleri tereddüte itiyor ve iliflki-
lerinde de¤iflken bir yap›ya sokuyor.
Uzmanlar bu dönemde de¤iflim içinde-
ki gençlere, anlay›flla, hoflgörüyle yak-
laflman›n en do¤ru yöntem oldu¤u ko-
nusunda hemfikirler. 

Ergenlik
Fizyolojik ve morfolojik belirtiler,

ergenlik ça¤›n›n habercisi. Bu da insa-
n› cinsel olgunlaflmaya götürüyor. Er-
genlikte cinsel olgunlu¤a iflaret eden
olaylara, yani k›zlarda ilk adet kana-
mas›na, erkeklerin de ilk boflalmaya
olan tepkileri farkl› olabiliyor. Cinsel-
likle ilgili bilgi düzeyi düflük ve aile
deste¤i az olan k›zlarda ilk kanama,
flok ve s›k›nt› yaratarak olumsuz duy-
gulara neden olabiliyor. Erkeklerse ar-
kadafllar›ndan ve kendilerine yak›n bir
yetiflkinden cinsellikle ilgili daha fazla
bilgi edinebildikleri için, kendilerini bu
iflarete daha çok haz›rlayabiliyorlar.
Ergenlik, k›z ve erkek çocuklarda fark-
l› dönemlerde görülebiliyor. K›zlar er-
genlik dönemine erkeklerden yaklafl›k
iki y›l önce giriyorlar. Bu dönemde k›z
ve erkeklerde boy uzamas›, görülen en
temel de¤iflimlerden biri. 

Normal ergenlik k›z çocuklarda

9–12 yafllar›nda bafll›yor. Cinsiyet hor-
monlar›n›n etkisiyle yaflanan büyümey-
se biraz daha ileri, 9,5–14,5 yafllar›na
kayabiliyor. Ergenli¤in geliflimi meme-
lerin büyümesi, genital bölge ve koltu-
kalt›nda k›llanma, d›fl üreme organla-
r›ndan büyük ve küçük dudaklar›n bü-
yümesiyle belirginlefliyor. Adet kana-
malar›n›n belirmesinden önce dölyolu
mukus salg›s› matlafl›yor ve pembemsi
renk al›yor, dölyata¤› hacmi art›yor.
Ergenlik döneminde k›zlar adet gör-
meye bafll›yor. Bu, vücudun normal ifl-
levlerinden biri. ‹lk adet, genellikle ilk
ergenlik belirtilerinden afla¤› yukar›
iki y›l sonra, 10-16 yafllar›nda ortaya ç›-
k›yor. Ortalama adet görme yafl›ysa 13.
Ergenlik döneminde k›zlarda boy uza-
mas›n›n yan›nda, kilo art›yor, koltuk
alt› ve genital bölgelerde k›llanma olu-
yor. Ya¤ dokusu da yine bu dönemde
gelifliyor. Bu nedenle k›zlar›n kilo al-
d›klar›ndan yak›nmalar›, s›k görülen
bir fley. Ancak bu normal bir geliflme.
Deride ya¤lanma olabiliyor. Bunun so-
nucunda sivilceler oluflabiliyor. Uz-
manlar kilo ve sivilce sorunundan flika-
yet eden gençlere sporu öneriyorlar.
Dengeli ve sa¤l›kl› beslenme, spor, ki-
lo ve ergenlik sivilceleri konusunda so-
run yaflayan gencin geliflimini olumlu
etkiliyor. 

Erkek çocuktaysa ergenlik 10-14
yafllar› aras›nda, kemik yafl›n›n da 13
oldu¤u dönemde bafll›yor. Büyüme
patlamas› 11-17 yafl aras›na yay›l›yor.
Kas dokusu bu dönemde gelifliyor.  Er-
genli¤in geliflimi, testis hacminin art-
mas›, penis boyunun uzamas›, testis
kesesi renginin koyulaflmas›, önce ge-
nital bölge, sonra koltuk alt›nda k›lla-

r›n ç›kmas›yla belirginlefliyor. Sesin
kal›nlaflmas›, yüzde ergenlik sivilceleri-
nin ve k›llar›n ç›kmas› yine bu dönem-
de yaflanan geliflmeler. Kendili¤inden
meni boflalmalar›na da rastlanan er-
genlik döneminde, üreme organlar›n-
da geliflme ve penis sertleflmesi bafll›-
yor. Uzmanlar, bu dönemde cinsel ge-
liflmenin h›zlanmas› nedeniyle k›z ve
erkek ergenlerin bilgilendirilmelerinin
son derece önemli oldu¤unu vurgulu-
yor. Çünkü kendilerindeki de¤iflimle-
rin fark›nda olan ergenler bu de¤iflimi
daha iyi anlayabilmek için, birçok ko-
nuda daha fazla fley bilmeye gerek du-
yuyorlar. Bu bilgilerin çevreden ö¤re-
nilen eksik, yanl›fl bilgiler olmamas›na
dikkat etmek gerek. Gençler kendi ara-
lar›nda kulaktan dolma yanl›fl bilgileri
tart›flarak birbirlerini de yanl›fl bilgi-
lendirebiliyor. Bunun yerine, bafllan-
g›çta aile içinde çocuklara bu konuda
bilgi verilmesi, ergenin geliflimini
olumlu yönde etkileyecektir.

Yetiflkinli¤e Giden 
Evrensel Yol

Geçmiflten günümüze dek birçok
toplumda, bireyin yaflam›ndaki en bü-
yük de¤ifliklikler ergenlik dönemiyle il-
gili. Bu olay, birçok toplumda karma-
fl›k bir törenler sistemiyle ifade edili-
yor. Erginleflme törenleri, yani çocu-
¤un ergin olma yolundaki geçifl tören-
leri, bireyin yeni roller için toplumsal-
laflt›¤›, durum de¤iflikli¤i sürecinin
kutsand›¤› törenler. Kutsanan fley be-
densel de¤ifliklik, yani cinsel olgunlu-
¤un bafllang›c› de¤il; bu de¤iflikli¤in
toplum taraf›ndan bilinip kabul edili-
yor olmas›.
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Ergenlik ça¤›nda vücutta salg›lanan hormonlar kimi
gençlerin sivilcelenmesine neden olabilir. Bu da

kiflinin kendinden memnun olmamas›na yol
açabilir.
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Topluma girifl törenleri, ço¤unlukla
normal yaflamdan bir süre ayr› tutul-
may› gerektirir. Bu süre içinde toplu-
ma al›nacak gence baz› fleyler ö¤retilir.
Özellike kuzey Amerika’daki baz› ova
k›z›lderililerinde ve baz› Afrika halkla-
r›nda görüldü¤ü gibi, bu ö¤renme sü-
recine kimi zaman bedensel ac›lar da
efllik eder. Ac› çekme s›navlar›yla gen-
cin dayan›kl›l›¤› s›nanm›fl olur. Ayr› bir
yere kapat›lma dönemi boyunca da,
gençler d›fllanm›fl durumdad›r. Art›k
çocuk de¤illerdir, ama toplumsallafl-
m›fl yetiflkinler de de¤illerdir. Bu dö-
nemde tamamen toplumun d›fl›nda yer
al›rlar. Toplum yaflamndan bir süre ay-
r› tutulan gençler, sonra yeniden bü-
yük törenlerle yaflama sokulur ve yeni
rollerini benimserler. Topluma girifl tö-
renlerinde gerçek anlamda teknik bilgi
ve beceri verilmez, gencin bu yetenek-
leri s›nanmaz. Çünkü gençler bunu
günlük yaflamlar›nda zaten ediniyor-
lard›r. Törenlerin gerçek amac›, yetifl-
kinlerin toplumsal bak›mdan ahlaki
yükümlülüklerini vurgulamakt›r. Er-
genlik törenleri ya da ergenli¤in bafl-
lang›c›, genellikle bireyin etkin cinsel
yaflam›n›n bafllad›¤›n› da belirtir. Bu-
nunla birlikte baz› toplumlarda, özel-
likle H›ristiyan ve ‹slam toplumlar›nda
kad›nlar için cinsel iliflki, evleninceye
kadar yasaklanm›flt›r.

Halklar›n birço¤unda çocuklukla
tam anlam›yla yetiflkinlik dönemine ge-
çifl aras›nda, kesin çizgilerle belirlen-
mifl uzun bir süre vard›r. Bu yaln›zca
sanayileflmifl Bat› ülkelerinde de¤il, Af-
rika’daki birçok afliret toplumu için bi-
le geçerli bir durumdur.

Ergenlik Döneminde
Kiflili¤in Geliflimi

Ergenlik dönemi bütün gençler için
ayn› geçmiyor elbette. Baz› çocuklarda
ergenlik belirtileri hiçbir zorluk yarat-
madan olufluyor. Ama baz›lar› derin-
den etkileniyor ve tam bir bunal›m ya-
fl›yorlar.

Psikanaliz yöntemini bulan ünlü
psikiyatrist Sigmund Freud’a göre ge-
nital dönem, yani ergenlik y›llar›, içgü-
düsel enerjinin yeniden genital bölge-
de harekete geçti¤i bir dönem. Freud,
çocukluk süresince kurulmufl olan id,
ego ve süperego aras›ndaki dengenin,
yeniden bozuldu¤unu söylüyor. Cinsel

dürtüler, gencin, çocukluk döneminde
yaflad›¤› fallik dönemdeki çat›flmalar›
yeniden yaflamas›na yol aç›yor; ancak
romantik iliflkiler bu kez aile d›fl›nda
aran›yor.

‹nsan davran›fllar› konusunda bir
baflka uzman olan Erik Erikson'a göre
yetiflkinli¤e sa¤l›kl› geçiflin en önemli
koflulu, kimlik kazanma. Kimli¤in olufl-
mas› süreci ergenlikten çok önce bafll›-
yor ve önceki dönemlerde baflar›l› so-
nuçlar al›nm›fl olmas›, yetiflkin kimli¤i-
ne geçifli de kolaylaflt›r›yor. Kimlik bu-
nal›m›, özellikle geliflmifl kabul edilen
ileri toplumlarda sözkonusu. Bedeni,
çok k›sa bir süre içinde yetiflkin görü-
nümü alan ergen, art›k çocuk gibi dav-
ranamayaca¤›n› anl›yor ve "Ben ki-
mim?" "Yaflamdaki amaçlar›m neler ol-
mal›r?" gibi sorularla kendini sorgulu-
yor; gelece¤e dönük kararlar almaya
ve benli¤ini oluflturmaya bafll›yor. Top-
lum içinde kendi seçti¤i ideolojiye uy-
gun bir rol bulursa kimlik kazan›yor.
Bunu baflaramayan ergenlerdeyse kim-
lik krizi devam ediyor. Pek çok dene-
meyle bu kriz çözülmezse, ergen kim-
lik kargaflas›na düflebiliyor ya da olum-
suz bir kimlik gelifltirebiliyor.

Psikologlar, yapt›klar› çal›flmalarla
ergenlerde 4 farkl› kimlik statüsü ol-
du¤unu belirlemifller. Bunlar, erken
ba¤lanm›fl, kargaflal›, karars›z ve bafla-
r›l› kimlik statüleri. Erken ba¤lanm›fl
kimlik statüsündeki ergenler, bir karar
alma sürecinden geçmemifl, kimlikle il-
gili tüm kararlar› genellikle ebeveynle-
ri taraf›ndan belirlenmifl gençler. Yetifl-
kinli¤e geçifl pürüzsüz ve çat›flmas›z
yaflan›yor. Kargaflal› kimlik statüsün-
deki ergenlerse bir kriz yaflam›yorlar
ve mesleki rol seçimiyle ilgili olarak da

bir güdüleri bulunmuyor. Bunlar bir
kimli¤e ba¤lanmaktan tamamen kaç›n-
ma e¤ilimindeler. Karars›zlarsa bir
kimlik krizi yafl›yorlar; kayg›lar› yük-
sek ve karar alma süreci uzun süre de-
vam ediyor; bu nedenle ergenlerin,
kendileriyle en ilgili olduklar› statü.
Baflar›l› kimlik statüsündekilerse kim-
lik krizini atlatm›fl ve bir kimli¤e ba¤-
lanmay› gerçeklefltirmifl ergenler.

Ergenlikte görülen en yayg›n davra-
n›fllardan biri, gençlerin kendi bafllar›-
na hareket etmek istemeleri. Ba¤›ms›z-
l›¤a gereksinim duyan gençler için ev,
ço¤u zaman anlaflmazl›¤›n ve çat›flma-
lar›n ortaya ç›kt›¤› bir yer olarak görül-
meye bafllan›yor. Anne baban›n, çocu-
¤un gözünde ideal olma niteliklerini
kaybetti¤i dönem, yine bu dönem. “An-
nem babam her fleyi bilir” düflüncesi-
nin yerini yavafl yavafl, “annem babam
nereden bilecek, onlar›n dönemi geç-
miflte kalm›fl, ben onlardan daha iyi bi-
lirim” gibi düflünceler al›yor. Evde ya-
flanan çat›flmalar çok s›k ve fliddetli ol-
maya bafllam›flsa, gençlerin,  kendileri-
nin istenmedikleri düflüncesine kap›l-
malar› da mümkün. Bunun yan›nda er-
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Kimi toplumlarda ergenlik süreci özel törenlerle
belirlenmifltir.
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genlik ça¤›ndakilerin, bedenlerinin ye-
ni görüntüsüne henüz al›fl›k olmama-
lar›, kendilerini mutsuz hissetmelerine
neden olabilecek bir baflka etken ola-
rak karfl›m›za ç›kabiliyor. Yeni görü-
nüflleri, bürünmek istedikleri ideal gö-
rünüfl olmayabiliyor. Kendilerini fazla
uzun, fazla k›sa, fliflman, çirkin bulabi-
liyorlar. Bu da baz› gençleri dikkat
çekmek ya da farkl› görünmek iste¤iy-
le giyimiyle, makyaj›yla, saç rengi ya
da biçimiyle öne ç›kma çabas› göster-
meye itiyor.

Ergenlik döneminde duygularda
farkl›laflma, inifl ç›k›fllar yaflanabiliyor.
Gençler bir gün çok mutluyken, ertesi
gün çok üzgün olabiliyorlar. Zaman
zaman duygular›n› ve heyecanlar›n›
denetleyememeleri de s›k görülen bir
durum.

Ergenlik dönemi, genellikle k›zlar-
da ve erkeklerde farkl› olan ilk cinsel
deneyimlerin de yafland›¤› dönemler.
K›zlar›n  kendilerini be¤endirmeye ça-
l›flt›¤›, erkeklerinse pek tan›mad›klar›
yeni bedenlerini kontrol etmeye çal›fl-
t›klar› bu dönemde, utangaçl›k ya da
s›k› geleneklere ba¤l›l›k, bu konunun
aile içinde ya da gençler aras›nda ko-
nuflulmas›na engel oluyor. Bu da genç-
lerin dürtülerinden utanç duymas›na
ve hayallere s›¤›nmas›na neden olabili-
yor. Çevreye olan ilgilerini kesip kendi-
lerini hayallere veren gençler, böylece
mastürbasyon yapmay› keflfediyorlar.
Mastürbasyon, ya da kiflinin kendi ken-
dini tatmin etmesine dünyan›n her ye-
rinde yayg›n olarak rastlan›yor. Yap›-
lan araflt›rmalar, 15 yafl›ndaki erkek
ergenlerin yüzde 80'inin, 20 yafl›ndaki-

lerin yüzde 90'›n›n mastürbasyon yap-
t›¤›n› gösteriyor. K›zlarda 15 yafl›nda
bu oran yüzde 17; 20 yafl›ndaysa yüz-
de 30'a iniyor. Bu dönemde gençler
s›k s›k yaln›z kalmak istiyorlar. Psiko-
loglar bu duruma çok fazla önem ve
anlam yüklememek gerekti¤i görüflün-
deler. Rahatlama, rüya görmek fleklin-
de de olabiliyor. Gençler bu konuda
cezaland›r›ld›klar›nda suçluluk, cinsel
doyumsuzluk yaflayabiliyorlar. Ailele-
rin bunun normal bir davran›fl oldu¤u-
nu kabul edip çocuklar›yla cinsel ko-
nularda daha rahat ve bilgilendirici ko-
nuflmalar yapmalar› gerekiyor.

‹syan Etme ve 
Çat›flmalar

Ana babalar›n, çocuklar›n›n gelece-
¤i hakk›ndaki kayg›lar› ve onlar›n ha-
yal ettikleri kiflili¤i kabul etmede zor-
luk çekmeleri, ergenlik ça¤›ndaki bi-
reylerin s›k›nt›lar›n› art›rabiliyor. He-
nüz kendisini tan›mayan, sevenleri ta-
raf›ndan da tam kabul görmeyen er-
genler, bu dönemde oldukça hassas
bir ruh haline giriyor ve kendilerini sü-
rükleyen bir eriflkinin ya da kontrol
edemedikleri dürtülerinin peflinden
gitmeye haz›r oluyor, ayr›ca bedenle-
rindeki de¤iflikliklere önem verdikle-
rinden, kolayl›kla afl›r›l›klara kap›labili-
yorlar. Genç k›zlarda, organik bir ra-
hats›zl›k olmaks›z›n psikolojik kökenli
ifltahs›zl›k ortaya ç›kabiliyor, karmafl›k
psikolojik nedenlerden (fliflmanlama
korkusu, cinsellikle ya da kad›nl›kla il-
gili endifleler gibi) yemek yiyemez hale

gelebiliyorlar. Tam tersine, karfl› ko-
nulmaz bir yemek ihtiyac›, oburluk dö-
nemleri ifltahs›zl›k dönemini izleyebili-
yor. Bu davran›fllar, nedenini kavraya-
mayan aileyi endiflelendirmeye bafllad›-
¤›nda ilginin ve emirlerin artmas› çat›fl-
maya neden olabiliyor. Asl›nda bu dav-
ran›fllar, ço¤u zaman geri planda olup
bitenlerin bir göstergesi niteli¤inde.
Ergen bireyin davran›fllar›ndaki de¤ifli-
mi oldu¤u kadar, bu davran›fllar arac›-
l›¤›yla ortaya at›lan ça¤r›y› da anlamak
gerekiyor. H›zl› bir bedensel geliflme
içinde olduklar› için bu durum enerji-
lerini tam olarak kullanamamalar›na
neden oluyor. Tüm enerji bedene yan-
s›yor ve yaflanan çat›flmalar sonucu is-
teksizlik oluflabiliyor. Yine bu dönem-
de baz› a¤r›lar ve s›z›lar da ortaya ç›ka-
biliyor. Bütün bu durumlar, gençlerin
derslerine de yans›yabiliyor; bu da il-
kokulda elde edilen baflar›da düflüfle
neden olabiliyor. Uzmanlar, bununla
bafla ç›kman›n çok önemli oldu¤unu,
bu baflar›s›zl›k durumundan kayg›
duymamak gerekti¤ini vurguluyorlar.
Önerdikleri, çözüm, bunun geçici oldu-
¤unun unutulmamas›. 

Bu dönemde isteksizli¤e ba¤l› ola-
rak can s›k›nt›s› da oluflabiliyor ve can
s›k›nt›s› uzun sürebiliyor. Yine benzer
biçimde huzursuzluk da, yaflanan di-
¤er duygulardan biri. Bunun nedeniy-
se bedendeki de¤iflimler. Sürekli ola-
rak birfleylerle ilgilenme, meflgul olma
iste¤inin sözkonusu oldu¤u bu devre-
de, ayn› zamanda isteksizlik yaflanmas›
ve beraberinde gelen baflar›s›zl›k,
gençleri bir k›s›r döngüye sokabiliyor.
Bu noktada uzmanlar uyar›yor: Hayata
karfl› so¤ukluk duyan, baflar›s›zl›klar-
dan ve çat›flmalardan yorulan gençler
bir ç›k›fl nokras› olarak intihar› görebi-
liyorlar. Bu, büyük ölçüde baflka bir
hayat yaflama arzusunun bir gösterge-
si olarak alg›lan›yor. ‹ntihar, kendine
karfl› ya da çevresine karfl› bir fliddet
davran›fl› olarak düflünülebilece¤i gibi,
gerçek hayattan ve hayat›n zorlukla-
r›ndan bir kaç›fl yolu olarak da görüle-
biliyor. 

S›k›nt›lardan kurtulman›n bir baflka
yolu olarak uyuflturucu maddelerin
kullan›lmas›, sigara, alkol gibi al›flkan-
l›klar›n edinilmesi, bu y›llarda görüle-
bilecek baflka davran›fllardan. Gençler
bir dönem s›k›nt›lar›ndan, sorumluluk-
lar›ndan ya da gelece¤e olan güvensiz-
liklerinden kaçma ve bir teselli olarak
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sahte bir rahatlama yaratacak madde-
lere ba¤›ml› olma e¤ilimine girebiliyor-
lar. Ba¤›ml› hale getiren tüm uyuflturu-
cular, gençleri kontrollerini kaybetme-
ye götürüyor. Uzmanlar uyuflturucu
al›flkanl›¤› olan gençlerin pek ço¤unun
ana-babalar›yla diyalog eksikli¤i yafla-
yan, sevgiye gereksinim duyan gençler
aras›ndan ç›kt›¤›na iflaret edip, anne
babalar› bu konuda uyar›yorlar.

fiu bir gerçek ki, ergenlik dönemin-
de bireylerin gelifltirdi¤i soyut düflün-
ce, onlar›n günlük davran›fllar›n› etkili-
yor. Kendileri ve dünya hakk›nda daha
fazla düflünen gençler, 13-15 yafllar›
aras›nda daha tart›flmac›, idealist ve
elefltirici davran›yorlar. Bununla birlik-
te kendilerinin ve baflkalar›n›n soyut
bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirmekte zor-
land›klar› için yeni bir benmerkezci
e¤ilim içine girebiliyorlar. Kendi dü-
flünceleri, duygular› ve davran›fllar›yla
afl›r› ilgili oluyorlar. Kendileri ve di¤er-
leri aras›ndaki iliflkilerle ilgili olarak
da, iki önemli çarp›tma yafl›yorlar:
Bunlardan biri, kendi kendileriyle çok
ilgili olmalar›n›n ötesinde, di¤erlerinin
de kendileriyle ilgilendiklerini düflün-
meleri ve devaml› olarak bir sahnede,
herkes kendilerini izliyormufl gibi dav-
ranmalar›. Di¤eriyse, kendi önemlerini
abartmalar› ve kendilerini özgün ola-
rak alg›lamalar› sonucu, baflkalar›n›n
bafl›na gelenin kendi bafllar›na da gele-
bilece¤ini düflünememeleri. Bunun so-
nucu olarak da alkol ve uyuflturucu al-
ma, h›zl› ve tehlikeli araba kullanma
gibi riskli davran›fllara girmekten sa-
k›nmayabiliyorlar. Ebeveynlerin ço-
cuklar›na yak›n bir tutum izlemesi, bu
sorunun çözümü için de en iyi yol ola-
rak öneriliyor.

Suç E¤ilimi
Ergenlik dönemindeki gençlerin

kendilerini kabul ettirme ve de¤iflik ol-
ma istekleri, kimi zaman isyan boyutu-
na ulaflabiliyor. Gençler bu dönemle-
rinde sürekli olarak içinde bulundukla-
r› ortama karfl› ç›kabiliyorlar. Bu ne-
denle çevresiyle olan iliflkilerinde za-
man zaman geçimsizlik oluflabiliyor.
Aile içinde, okulda ya da arkadafllar›y-
la olan iliflkilerinde bireylerde h›rç›n
davran›fllar gözlenebiliyor. Her türlü
otorite düflman gibi alg›lanabiliyor.
Sözgelimi, ev ortam›nda mutlaka otori-
teyi temsil eden birisi vard›r. Ya anne

ya baba ya da a¤abey, abla. Geliflmekte
olan ergenin karfl› ç›kaca¤› ilk kifli,
otoriteyi temsil eden kifli olacakt›r.
E¤er otoriteye karfl› ç›kam›yorsa bu is-
tek ergende daha da alevlenebiliyor.
Genellikle 13-14 yafllar›, kiflinin en hu-
zursuz oldu¤u en geçimsiz oldu¤u,
her fleye karfl› ç›kt›¤› bir dönem olarak
kabul ediliyor. Otoriteye karfl› geleme-
yen bireylerde baz› davran›fl bozukluk-
lar› oluflabiliyor. Ö¤renim süresinin
uzamas›, ana babaya ekonomik yön-
den ba¤›ml›l›k, mesleki ve toplumsal
at›l›mda gecikme, bir taraftan bedensel
ve kifliliksel olgunlaflma yaflan›rken di-
¤er taraftan duygusal gereksinimler
aras›nda dengezsizlikler yarat›yor. Ba-
z› gençlerde ekonomik zorluklardan
dolay›, baz›lar›ndaysa s›rf heyecan ol-
sun diye ya da arkadafllar› aras›nda po-
püler olma amac›yla h›rs›zl›k yapma
e¤ilimi görülebiliyor. Arkadafllar, bir
çete ya da grup, ergen bireyi bu dö-
nemde kolayca içine alabiliyor. Böyle-
likle ergenlik dönemindeki gençler
kendilerini güçlü hissediyor, hatta yi-
¤itçe davran›fllarda bulunduklar›n› sa-
n›yorlar. 

Toplum içinde tüketimin çekicili¤i
de ön plana ç›k›yorsa, h›rs›zl›k için
oluflan ortam zihinlerde meflrulaflt›r›la-
biliyor; bununla birlikte h›rs›zl›k böyle
durumlarda korku ve güçsüzlü¤ün ifa-
desi olarak fliddete de yönelebiliyor.
fiiddet düflkünlü¤ü, h›rs›zl›k, gençleri
okul ç›k›fllar›nda küçükleri soymaya,
yaln›z kiflilere sald›rmaya sürükleyebi-
liyor. Benzer biçimde cinsel fliddet de
grup eylemi olarak öne ç›kabiliyor.
Gençlik çetelerinin ortaya ç›kmas› ya
da ergenlik ça¤›ndaki gençlerin bu çe-

telere kat›lmak istemeleri, nedensiz de-
¤il: Düflük ekonomik gelir düzeyi ya
da farkl› bir etnik gruptan gelip itilmifl-
lik duygusu yaflaman›n yan›nda, ders-
lerde baflar›l› olamama, kötü arkadafl-
lar edinme, ailenin ilgisizli¤i bu neden-
ler aras›nda gösteriliyor. 

Çocuklar çeteleri genellikle prestij
sa¤lamak, toplumda yer edinmek aç›-
s›ndan bir araç kabul ediyor ve bu psi-
kolojiyle çeteye kat›l›yorlar. Psikolog-
lar, bir çeteye kat›lan kiflilerin baz› ki-
flilik sorunlar› bulundu¤unu düflünü-
yorlar. Özellikle güvensizlik duygusu-
nun çete içinde kaybolaca¤›n›, bu ne-
denle bireyin kendini bir gruba ait his-
sederek güven kazanaca¤›n› söylüyor-
lar. Çetelerde afl›r› bir dayan›flma söz
konusu. Çeteye girmek isteyen kifliler
önce yaln›zca heyecan duymak için
birlikte küçük suçlar iflliyorlar. E¤er ifl-
lenen suçlar cezas›z kal›rsa bu sefer
daha büyük suçlar ifllemede ad›m at›-
yorlar. Çete içinde suçlar bir gelenek
halini al›yor ve yeni üyelere suç tekni-
¤i ö¤retiliyor. Çete içindeki birey, iflle-
di¤i suçlardan dolay› suçluluk duygu-
lar›na kap›lm›yor. Çünkü bunu birey-
sel olarak ifllenmifl bir suç de¤il; gru-
bun suçu olarak alg›l›yor. 

Bu dönemde ergenlerin yaln›zl›k ih-
tiyac› çete içinde engellenerek ortadan
kalk›yor ve kifli daha doyumlu oluyor,
kendisine benzeyen insanlar›n da oldu-
¤unun fark›na var›yor. Baflka insanla-
r›n da kendisi gibi yaln›z, baflar›s›z ol-
du¤unu bildi¤i zaman rahatl›k hissedi-
yorlar. Ayr›ca sigara, alkol gibi madde
kullan›mlar› da bu dönemde bafll›yor.
Önceleri özenme sonucu kullan›lan
maddeler, daha sonra sorunlar›n varl›-
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¤›nda kullan›l›r oluyor ve sorunlardan
kaçma yolu olarak alg›lanmaya bafll›-
yor. Son aflamadaysa madde kullan›m›
al›flkanl›¤a dönüflüyor.

Ergenlik dönemindeki gençler, bu
y›llarda davran›fllar›na çevreden göste-
rilen tepkiyi çok iyi de¤erlendiriyor,
neyi yap›p yapamayacaklar›n› bu yolla
anl›yorlar. Çocuk her yaflta birtak›m y›-
k›c› duygular tafl›yor; ancak fiziksel, zi-
hinsel ve ruhsal aç›dan büyük dönü-
flümlerin yafland›¤› ergenlik dönemi,
y›k›c› davran›fllar›n kolayl›kla artabile-
ce¤i bir zemin oluflturuyor. Geliflimsel
olarak sorunlar yaflayan ergenler, çev-
reden gelen olumsuz etkilerin de k›fl-
k›rtmas›yla öncelikle kendilerine dö-
nük y›k›c› davran›fllar içine girebiliyor-
lar. Bu dönemde merakla bafllayan si-
gara, alkol ya da madde kullan›m›,
gencin bedensel ve ruhsal sa¤l›¤›na y›-
k›c› etki yap›yor. Toplumda yüceltilen
fliddet örnekleri çocukta yüce bir amaç
u¤runa birilerine zarar vermenin yan-
l›fl olmad›¤› düflüncesini do¤uruyor.
Özellikle bulunduklar› ortamlarda flu
ya da bu flekilde fliddetin tan›¤› olan
çocuklar, y›k›c› davran›fllarda bulun-
maya daha yatk›n oluyorlar. Bir de te-
levizyondaki fliddet programlar› çocuk-
lar› derinden etkiliyor. Çocukta gece
korkular›, yaln›z kalmaya tepki, kon-
santrasyon güçlü¤ü görülebiliyor. Y›k›-
c› dürtüler her zaman her çocukta ve
her yaflta bulunuyor. Ancak aile ortam-
lar›n›n de¤iflikli¤i çocuktan çocu¤a
farkl›l›klar yarat›yor. Sevginin disiplin
ve denetimle birlikte verildi¤i ailelerde
çocuklar bu dönemde aç›¤a ç›kan y›k›-
c› dürtülerinin buyru¤una girmiyorlar. 

Arkadafll›klar ve 
Yaln›zl›k

Ergenlik döneminin en büyük kor-
kusu oldu¤u kadar, kimi zaman en bü-
yük gereksinim duyulan fleyi de yaln›z-
l›k. Gençler kendilerini yaln›z hissetme-
mek için çeflitli gruplara girmek istiyor-
larsa da, asl›nda ço¤u zaman yaflad›kla-
r›n› anlamak ve kendilerini dinlemek
için yaln›z kalma gereksinimleri de var.
Bunun en güzel simgesi, d›flar› ses ver-
meyen kulakl›klar›yla gençlerin çok
sevdi¤i “walkman” ya da “ipod” benze-
ri müzik çal›c›lar. Kulaklar›na kulakl›k-
lar›n› geçirip müzi¤in arkas›na sakla-
nan gençler, bu yolla kendilerini ger-

çek dünyadan soyutlay›p, zorluklar›n
olmad›¤› bir dünyaya s›¤›nabiliyorlar.

Yine bu dönemde edinilen arkadafl-
l›klarsa daha hat›rlanan, hatta uzun y›l-
lar devam edebilen arkadafll›klar olabi-
liyor. Yak›n arkadafll›klar ergenlerin
kendilerini ve di¤erlerini anlamalar›n›,
ergenlikteki stresle bafletmeyi ve okula
uyumu kolaylaflt›r›yor. Ergen gruplar›,
konuflma tarzlar›, giyimleri ve davran›fl-
lar›yla birbirlerinden ve yetiflkinlerden
ayr›l›yorlar. Bu gruplar, ergenin kendi-
ne uygun bir ‘kendilik’ duygusu olufl-
turmas›nda aileden ba¤›ms›z bir ortam
sa¤l›yor. Ergenlikte grup bask›s›na uy-
ma, çocukluk ve yetiflkinliktekinden
daha fazla oldu¤u için arkadafll›klar

riskli davran›fllar için güdüleyici olabili-
yor. Bu da gençlerin iyi arkadafllar
edinmesinin ne kadar gerekli oldu¤u-
nu bir kez daha gösteriyor. 

Ergenlikte, gençlerin yeni bir kim-
lik edinmeleri birçok etkenin sonucu
gerçeklefliyor. Gençler yetiflkinli¤e
ulaflt›klar›nda, adeta yeniden do¤mufl
biri, ya da kozas›ndan ç›km›fl bir kele-
bek gibi, çocukluk dönemlerine k›yas-
la bambaflka bir kifli haline gelmifl olu-
yorlar.

Ergenlik dönemi, bütün eriflkin bi-
reylerin yaflad›¤› bir dönem. Bu dö-
nemde gençlerin gereksinim duydukla-
r› fley, anlay›fl ve sab›r. Kendini bulma
yolundaki bir gence, anne babalar›n
verebilece¤i en büyük fleyse sevgi ve
destek. Bu dönemdeki gençlerin, ken-
di kanatlar›yla uçmak isteyen, dünyay›
zorluklarla dolu olsa da tan›mak iste-
yen kifliler olduklar›n› unutmayal›m.
Her do¤um süreci sanc›l› geçer. Ergen-
lik dönemi de çocuklar›n, yetiflkinlerin
dünyas›na do¤duklar› bir süreç. Bu sü-
reci aflman›n anahtar›ysa anlay›fl.
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Kiflinin duygusal olgunlu¤a eriflti¤i bir dönemdir erginlik. Bu dönemde gençler kendilerini bir gruba ait
hissetmek isterler.
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