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Çocukluktan Eriﬂkinli¤e Giden Yol

Ergenlik
Dönemi
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 geçirildi¤i bir dönem. Cinsel olgunlaﬂman›n gerçekleﬂti¤i bu dönem, cinsiyet
bezlerinin büyümesi ve olgunlu¤a eriﬂmesi, d›ﬂ üreme organlar›n›n ﬂekil de¤iﬂtirmesi gibi etkileri beraberinde getiriyor. Ergenlik, salg›lanmalar› hipotalamusun olgunlaﬂmas›na ba¤l› olan hipofiz gonadotropin hormonlar›na ba¤l› bir geliﬂme. Bu dönemde böbreküstü
bezleri de olgunlaﬂ›yor. K›k›rdaklar›n
kaynaﬂmaya baﬂlamas›, kemiklerin büyümesi ve olgunlaﬂmas›n›n h›zlanmas›,
yine bu dönemin ürünü. Bedenin biçim de¤iﬂtirmesiyle eﬂzamanl› olarak,
duygular, davran›ﬂlar, düﬂünceler de
bu dönemde de¤iﬂmeye baﬂl›yor. Cinsel olgunlaﬂma, ille de duygusal olgunlaﬂmaya 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› olma iste¤iyle çak›ﬂmas›, ergenlik ça¤›ndaki gençleri tereddüte itiyor ve iliﬂkilerinde de¤iﬂken bir yap›ya sokuyor.
Uzmanlar bu dönemde de¤iﬂim içindeki gençlere, anlay›ﬂla, hoﬂgörüyle yaklaﬂman›n en do¤ru yöntem oldu¤u konusunda hemfikirler.

Ergenlik
Fizyolojik ve morfolojik belirtiler,
ergenlik ça¤›n›n habercisi. Bu da insan› cinsel olgunlaﬂmaya götürüyor. Ergenlikte cinsel olgunlu¤a iﬂaret eden
olaylara, yani k›zlarda ilk adet kanamas›na, erkeklerin de ilk boﬂalmaya
olan tepkileri farkl› olabiliyor. Cinsellikle ilgili bilgi düzeyi düﬂük ve aile
deste¤i az olan k›zlarda ilk kanama,
ﬂok ve s›k›nt› yaratarak olumsuz duygulara neden olabiliyor. Erkeklerse arkadaﬂlar›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 farkl› dönemlerde görülebiliyor. K›zlar ergenlik 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 hormonlar›n›n etkisiyle yaﬂanan büyümeyse biraz daha ileri, 9,5–14,5 yaﬂlar›na
kayabiliyor. Ergenli¤in geliﬂimi memelerin büyümesi, genital bölge ve koltukalt›nda k›llanma, d›ﬂ üreme organlar›ndan büyük ve küçük dudaklar›n büyümesiyle belirginleﬂiyor. Adet kanamalar›n›n belirmesinden önce dölyolu
mukus salg›s› matlaﬂ›yor ve pembemsi
renk al›yor, dölyata¤› hacmi art›yor.
Ergenlik döneminde k›zlar adet görmeye baﬂl›yor. Bu, vücudun normal iﬂlevlerinden 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 uzamas›n›n yan›nda, kilo art›yor, koltuk
alt› ve genital bölgelerde k›llanma oluyor. Ya¤ dokusu da yine bu dönemde
geliﬂiyor. Bu nedenle k›zlar›n kilo ald›klar›ndan yak›nmalar›, s›k görülen
bir ﬂey. Ancak bu normal bir geliﬂme.
Deride ya¤lanma olabiliyor. Bunun sonucunda sivilceler oluﬂabiliyor. Uzmanlar kilo ve sivilce sorunundan ﬂikayet eden gençlere sporu öneriyorlar.
Dengeli ve sa¤l›kl› beslenme, spor, kilo ve ergenlik sivilceleri konusunda sorun 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. Ergenli¤in geliﬂimi, testis hacminin artmas›, penis boyunun uzamas›, testis
kesesi renginin koyulaﬂmas›, önce genital bölge, sonra koltuk alt›nda k›lla-

Ergenlik ça¤›nda vücutta salg›lanan hormonlar kimi
gençlerin sivilcelenmesine neden olabilir. Bu da
kiﬂinin kendinden memnun olmamas›na yol
açabilir.

r›n ç›kmas›yla belirginleﬂiyor. Sesin
kal›nlaﬂmas›, yüzde ergenlik sivilcelerinin ve k›llar›n ç›kmas› yine bu dönemde yaﬂanan geliﬂmeler. Kendili¤inden
meni boﬂalmalar›na da rastlanan ergenlik döneminde, üreme organlar›nda geliﬂme ve penis sertleﬂmesi baﬂl›yor. Uzmanlar, bu dönemde cinsel geliﬂmenin h›zlanmas› nedeniyle k›z ve
erkek ergenlerin bilgilendirilmelerinin
son derece önemli oldu¤unu vurguluyor. Çünkü kendilerindeki de¤iﬂimlerin fark›nda olan ergenler bu de¤iﬂimi
daha iyi anlayabilmek için, birçok konuda daha fazla ﬂey bilmeye gerek duyuyorlar. Bu bilgilerin çevreden ö¤renilen eksik, yanl›ﬂ bilgiler olmamas›na
dikkat etmek gerek. Gençler kendi aralar›nda kulaktan dolma yanl›ﬂ bilgileri
tart›ﬂarak birbirlerini de yanl›ﬂ bilgilendirebiliyor. Bunun yerine, baﬂlang›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 büyük de¤iﬂiklikler ergenlik dönemiyle ilgili. Bu olay, birçok toplumda karmaﬂ›k bir törenler sistemiyle ifade ediliyor. Erginleﬂme törenleri, yani çocu¤un ergin olma yolundaki geçiﬂ törenleri, bireyin yeni roller için toplumsallaﬂt›¤›, durum de¤iﬂikli¤i sürecinin
kutsand›¤› törenler. Kutsanan ﬂey bedensel de¤iﬂiklik, yani cinsel olgunlu¤un baﬂlang›c› de¤il; bu de¤iﬂikli¤in
toplum taraf›ndan bilinip kabul ediliyor olmas›.
Ekim 2005
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Topluma giriﬂ törenleri, ço¤unlukla
normal yaﬂamdan bir süre ayr› tutulmay› gerektirir. Bu süre içinde topluma al›nacak gence baz› ﬂeyler ö¤retilir.
Özellike kuzey Amerika’daki baz› ova
k›z›lderililerinde ve baz› Afrika halklar›nda görüldü¤ü gibi, bu ö¤renme sürecine kimi zaman bedensel ac›lar da
eﬂlik eder. Ac› çekme s›navlar›yla gencin 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 toplumsallaﬂm›ﬂ yetiﬂkinler de de¤illerdir. Bu dönemde tamamen toplumun d›ﬂ›nda yer
al›rlar. Toplum yaﬂamndan bir süre ayr› tutulan gençler, sonra yeniden büyük törenlerle yaﬂama sokulur ve yeni
rollerini benimserler. Topluma giriﬂ törenlerinde gerçek anlamda teknik bilgi
ve beceri verilmez, gencin bu yetenekleri s›nanmaz. Çünkü gençler bunu
günlük yaﬂamlar›nda zaten ediniyorlard›r. Törenlerin gerçek amac›, yetiﬂkinlerin toplumsal bak›mdan ahlaki
yükümlülüklerini vurgulamakt›r. Ergenlik törenleri ya da ergenli¤in baﬂlang›c›, genellikle bireyin etkin cinsel
yaﬂam›n›n baﬂlad›¤›n› da belirtir. Bununla birlikte baz› toplumlarda, özellikle 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 geçiﬂ aras›nda, kesin çizgilerle belirlenmiﬂ uzun bir süre vard›r. Bu yaln›zca
sanayileﬂmiﬂ Bat› ülkelerinde de¤il, Afrika’daki birçok aﬂiret toplumu için bile geçerli bir durumdur.

Ergenlik Döneminde
Kiﬂili¤in Geliﬂimi
Ergenlik dönemi bütün gençler için
ayn› geçmiyor elbette. Baz› çocuklarda
ergenlik belirtileri hiçbir zorluk yaratmadan oluﬂuyor. Ama baz›lar› derinden etkileniyor ve tam bir bunal›m yaﬂ›yorlar.
Psikanaliz yöntemini bulan ünlü
psikiyatrist Sigmund Freud’a göre genital dönem, yani ergenlik y›llar›, içgüdüsel enerjinin yeniden genital bölgede harekete geçti¤i bir dönem. Freud,
çocukluk süresince kurulmuﬂ olan id,
ego ve süperego aras›ndaki dengenin,
yeniden bozuldu¤unu söylüyor. Cinsel
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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 oluﬂmas› süreci ergenlikten çok önce baﬂl›yor ve önceki dönemlerde baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂ olmas›, yetiﬂkin kimli¤ine geçiﬂi de kolaylaﬂt›r›yor. Kimlik bunal›m›, özellikle geliﬂmiﬂ kabul edilen
ileri toplumlarda sözkonusu. Bedeni,
çok k›sa bir süre içinde yetiﬂkin görünümü alan ergen, art›k çocuk gibi davranamayaca¤›n› anl›yor ve "Ben kimim?" "Yaﬂamdaki amaçlar›m neler olmal›r?" gibi sorularla kendini sorguluyor; gelece¤e dönük kararlar almaya
ve benli¤ini oluﬂturmaya baﬂl›yor. Toplum içinde kendi seçti¤i ideolojiye uygun bir rol bulursa kimlik kazan›yor.
Bunu baﬂaramayan ergenlerdeyse kimlik krizi devam ediyor. Pek çok denemeyle bu kriz çözülmezse, ergen kimlik kargaﬂas›na düﬂebiliyor ya da olumsuz bir kimlik geliﬂtirebiliyor.
Psikologlar, yapt›klar› çal›ﬂmalarla
ergenlerde 4 farkl› kimlik statüsü oldu¤unu belirlemiﬂler. Bunlar, erken
ba¤lanm›ﬂ, kargaﬂal›, karars›z ve baﬂar›l› kimlik statüleri. Erken ba¤lanm›ﬂ
kimlik statüsündeki ergenler, bir karar
alma sürecinden geçmemiﬂ, kimlikle ilgili tüm kararlar› genellikle ebeveynleri taraf›ndan belirlenmiﬂ gençler. Yetiﬂkinli¤e geçiﬂ pürüzsüz ve çat›ﬂmas›z
yaﬂan›yor. Kargaﬂal› kimlik statüsündeki ergenlerse bir kriz yaﬂam›yorlar
ve mesleki rol seçimiyle ilgili olarak da

Kimi toplumlarda ergenlik süreci özel törenlerle
belirlenmiﬂtir.

bir güdüleri bulunmuyor. Bunlar bir
kimli¤e ba¤lanmaktan tamamen kaç›nma e¤ilimindeler. Karars›zlarsa bir
kimlik krizi yaﬂ›yorlar; kayg›lar› yüksek ve karar alma süreci uzun süre devam ediyor; bu nedenle ergenlerin,
kendileriyle en ilgili olduklar› statü.
Baﬂar›l› kimlik statüsündekilerse kimlik krizini atlatm›ﬂ ve bir kimli¤e ba¤lanmay› gerçekleﬂtirmiﬂ ergenler.
Ergenlikte görülen en yayg›n davran›ﬂlardan biri, gençlerin kendi baﬂlar›na hareket etmek istemeleri. Ba¤›ms›zl›¤a gereksinim duyan gençler için ev,
ço¤u zaman anlaﬂmazl›¤›n ve çat›ﬂmalar›n ortaya ç›kt›¤› bir yer olarak görülmeye baﬂlan›yor. Anne baban›n, çocu¤un gözünde ideal olma niteliklerini
kaybetti¤i dönem, yine bu dönem. “Annem babam her ﬂeyi bilir” düﬂüncesinin yerini yavaﬂ yavaﬂ, “annem babam
nereden bilecek, onlar›n dönemi geçmiﬂte kalm›ﬂ, ben onlardan daha iyi bilirim” gibi düﬂünceler al›yor. Evde yaﬂanan çat›ﬂmalar çok s›k ve ﬂiddetli olmaya baﬂlam›ﬂsa, gençlerin, kendilerinin istenmedikleri düﬂüncesine kap›lmalar› da mümkün. Bunun yan›nda er-
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Herkesten farkl› olma ve kendini de¤iﬂik bir biçimde ifade etme iste¤i ergenlik döneminin göze çarpan
özelliklerindendir.

genlik ça¤›ndakilerin, bedenlerinin yeni görüntüsüne henüz al›ﬂ›k olmamalar›, kendilerini mutsuz hissetmelerine
neden olabilecek bir baﬂka etken olarak karﬂ›m›za ç›kabiliyor. Yeni görünüﬂleri, bürünmek istedikleri ideal görünüﬂ olmayabiliyor. Kendilerini fazla
uzun, fazla k›sa, ﬂiﬂman, çirkin bulabiliyorlar. Bu da baz› gençleri dikkat
çekmek ya da farkl› görünmek iste¤iyle giyimiyle, makyaj›yla, saç rengi ya
da biçimiyle öne ç›kma çabas› göstermeye 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›zlarda ve erkeklerde farkl› olan ilk cinsel
deneyimlerin de yaﬂand›¤› dönemler.
K›zlar›n kendilerini be¤endirmeye çal›ﬂt›¤›, erkeklerinse pek tan›mad›klar›
yeni bedenlerini kontrol etmeye çal›ﬂt›klar› bu dönemde, utangaçl›k ya da
s›k› geleneklere ba¤l›l›k, bu konunun
aile içinde ya da gençler aras›nda konuﬂulmas›na engel oluyor. Bu da gençlerin dürtülerinden utanç duymas›na
ve hayallere s›¤›nmas›na neden olabiliyor. Çevreye olan ilgilerini kesip kendilerini hayallere veren gençler, böylece
mastürbasyon yapmay› keﬂfediyorlar.
Mastürbasyon, ya da kiﬂinin kendi kendini tatmin etmesine dünyan›n her yerinde 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 yapt›¤›n› gösteriyor. K›zlarda 15 yaﬂ›nda
bu oran yüzde 17; 20 yaﬂ›ndaysa yüzde 30'a iniyor. Bu dönemde gençler
s›k s›k yaln›z kalmak istiyorlar. Psikologlar bu duruma çok fazla önem ve
anlam yüklememek gerekti¤i görüﬂündeler. Rahatlama, rüya görmek ﬂeklinde de olabiliyor. Gençler bu konuda
cezaland›r›ld›klar›nda suçluluk, cinsel
doyumsuzluk yaﬂayabiliyorlar. Ailelerin bunun normal bir davran›ﬂ oldu¤unu kabul edip çocuklar›yla cinsel konularda daha rahat ve bilgilendirici konuﬂmalar yapmalar› gerekiyor.

‹syan Etme ve
Çat›ﬂmalar
Ana babalar›n, çocuklar›n›n gelece¤i hakk›ndaki kayg›lar› ve onlar›n hayal ettikleri kiﬂili¤i kabul etmede zorluk çekmeleri, ergenlik ça¤›ndaki bireylerin s›k›nt›lar›n› art›rabiliyor. Henüz kendisini tan›mayan, sevenleri taraf›ndan da tam kabul görmeyen ergenler, bu dönemde oldukça hassas
bir ruh haline giriyor ve kendilerini sürükleyen bir eriﬂkinin ya da kontrol
edemedikleri dürtülerinin peﬂinden
gitmeye haz›r oluyor, ayr›ca bedenlerindeki de¤iﬂikliklere önem verdiklerinden, kolayl›kla aﬂ›r›l›klara kap›labiliyorlar. Genç k›zlarda, organik bir rahats›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 ilgili endiﬂeler gibi) yemek yiyemez hale

gelebiliyorlar. Tam tersine, karﬂ› konulmaz bir yemek ihtiyac›, oburluk dönemleri iﬂtahs›zl›k dönemini izleyebiliyor. Bu davran›ﬂlar, nedenini kavrayamayan aileyi endiﬂelendirmeye baﬂlad›¤›nda ilginin ve emirlerin artmas› çat›ﬂmaya neden olabiliyor. Asl›nda bu davran›ﬂlar, ço¤u zaman geri planda olup
bitenlerin bir göstergesi niteli¤inde.
Ergen bireyin davran›ﬂlar›ndaki de¤iﬂimi 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 enerjilerini tam olarak kullanamamalar›na
neden oluyor. Tüm enerji bedene yans›yor ve yaﬂanan çat›ﬂmalar sonucu isteksizlik oluﬂabiliyor. Yine bu dönemde baz› a¤r›lar ve s›z›lar da ortaya ç›kabiliyor. Bütün bu durumlar, gençlerin
derslerine de yans›yabiliyor; bu da ilkokulda 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› olarak 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 nedeniyse bedendeki de¤iﬂimler. Sürekli olarak birﬂeylerle ilgilenme, meﬂgul olma
iste¤inin sözkonusu oldu¤u bu devrede, 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›klardan ve çat›ﬂmalardan yorulan gençler
bir ç›k›ﬂ nokras› olarak intihar› görebiliyorlar. Bu, büyük ölçüde baﬂka bir
hayat yaﬂama arzusunun bir göstergesi olarak alg›lan›yor. ‹ntihar, kendine
karﬂ› ya da çevresine karﬂ› bir ﬂiddet
davran›ﬂ› olarak düﬂünülebilece¤i gibi,
gerçek hayattan ve hayat›n zorluklar›ndan bir kaç›ﬂ yolu olarak da görülebiliyor.
S›k›nt›lardan kurtulman›n bir baﬂka
yolu olarak uyuﬂturucu maddelerin
kullan›lmas›, sigara, alkol gibi al›ﬂkanl›klar›n edinilmesi, bu y›llarda görülebilecek baﬂka davran›ﬂlardan. Gençler
bir dönem s›k›nt›lar›ndan, sorumluluklar›ndan ya da gelece¤e olan güvensizliklerinden kaçma ve bir teselli olarak
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sahte bir rahatlama yaratacak maddelere ba¤›ml› olma e¤ilimine girebiliyorlar. Ba¤›ml› hale getiren tüm uyuﬂturucular, gençleri kontrollerini kaybetmeye götürüyor. Uzmanlar uyuﬂturucu
al›ﬂkanl›¤› olan gençlerin pek ço¤unun
ana-babalar›yla diyalog eksikli¤i yaﬂayan, sevgiye gereksinim duyan gençler
aras›ndan ç›kt›¤›na iﬂaret edip, anne
babalar› bu konuda uyar›yorlar.
ﬁu bir gerçek ki, ergenlik döneminde bireylerin geliﬂtirdi¤i soyut düﬂünce, onlar›n günlük davran›ﬂlar›n› etkiliyor. Kendileri ve dünya hakk›nda daha
fazla düﬂünen gençler, 13-15 yaﬂlar›
aras›nda daha tart›ﬂmac›, idealist ve
eleﬂtirici davran›yorlar. Bununla birlikte kendilerinin ve baﬂkalar›n›n soyut
bak›ﬂ aç›lar›n› de¤erlendirmekte zorland›klar› için yeni bir benmerkezci
e¤ilim içine girebiliyorlar. Kendi düﬂünceleri, duygular› ve davran›ﬂlar›yla
aﬂ›r› ilgili oluyorlar. Kendileri ve di¤erleri 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 düﬂünmeleri ve devaml› olarak bir sahnede,
herkes kendilerini izliyormuﬂ gibi davranmalar›. Di¤eriyse, kendi önemlerini
abartmalar› ve kendilerini özgün olarak alg›lamalar› sonucu, baﬂkalar›n›n
baﬂ›na gelenin kendi baﬂlar›na da gelebilece¤ini düﬂünememeleri. Bunun sonucu olarak da alkol ve uyuﬂturucu alma, h›zl› ve tehlikeli araba kullanma
gibi riskli davran›ﬂlara girmekten sak›nmayabiliyorlar. Ebeveynlerin çocuklar›na yak›n bir tutum izlemesi, bu
sorunun çözümü için de en iyi yol olarak öneriliyor.

Suç E¤ilimi
Ergenlik dönemindeki gençlerin
kendilerini kabul ettirme ve de¤iﬂik olma istekleri, kimi zaman isyan boyutuna ulaﬂabiliyor. Gençler bu dönemlerinde sürekli olarak içinde bulunduklar› ortama karﬂ› ç›kabiliyorlar. Bu nedenle çevresiyle olan iliﬂkilerinde zaman zaman geçimsizlik oluﬂabiliyor.
Aile içinde, okulda ya da arkadaﬂlar›yla olan iliﬂkilerinde bireylerde h›rç›n
davran›ﬂlar gözlenebiliyor. Her türlü
otorite düﬂman gibi alg›lanabiliyor.
Sözgelimi, ev ortam›nda mutlaka otoriteyi temsil eden birisi vard›r. Ya anne
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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 istek ergende daha da alevlenebiliyor.
Genellikle 13-14 yaﬂlar›, kiﬂinin en huzursuz oldu¤u en geçimsiz oldu¤u,
her ﬂeye karﬂ› ç›kt›¤› bir dönem olarak
kabul ediliyor. Otoriteye karﬂ› gelemeyen bireylerde baz› davran›ﬂ bozukluklar› oluﬂabiliyor. Ö¤renim süresinin
uzamas›, ana babaya ekonomik yönden 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. Baz› gençlerde ekonomik zorluklardan
dolay›, baz›lar›ndaysa s›rf heyecan olsun diye ya da arkadaﬂlar› aras›nda popüler olma amac›yla h›rs›zl›k yapma
e¤ilimi görülebiliyor. Arkadaﬂlar, bir
çete ya da grup, ergen bireyi bu dönemde kolayca içine alabiliyor. Böylelikle ergenlik dönemindeki gençler
kendilerini güçlü hissediyor, hatta yi¤itçe davran›ﬂlarda bulunduklar›n› san›yorlar.
Toplum içinde tüketimin çekicili¤i
de ön plana ç›k›yorsa, h›rs›zl›k için
oluﬂan ortam zihinlerde meﬂrulaﬂt›r›labiliyor; bununla birlikte h›rs›zl›k böyle
durumlarda korku ve güçsüzlü¤ün ifadesi olarak ﬂiddete de yönelebiliyor.
ﬁiddet düﬂkünlü¤ü, h›rs›zl›k, gençleri
okul ç›k›ﬂlar›nda küçükleri soymaya,
yaln›z kiﬂilere sald›rmaya sürükleyebiliyor. 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 itilmiﬂlik duygusu yaﬂaman›n yan›nda, derslerde baﬂar›l› olamama, kötü arkadaﬂlar edinme, ailenin ilgisizli¤i bu nedenler aras›nda gösteriliyor.
Çocuklar çeteleri genellikle prestij
sa¤lamak, toplumda yer edinmek aç›s›ndan bir araç kabul ediyor ve bu psikolojiyle çeteye kat›l›yorlar. Psikologlar, bir çeteye kat›lan kiﬂilerin baz› kiﬂilik sorunlar› bulundu¤unu düﬂünüyorlar. Özellikle güvensizlik duygusunun çete içinde kaybolaca¤›n›, bu nedenle bireyin kendini bir gruba ait hissederek güven kazanaca¤›n› söylüyorlar. Çetelerde aﬂ›r› bir dayan›ﬂma söz
konusu. Çeteye girmek isteyen kiﬂiler
önce yaln›zca heyecan duymak için
birlikte küçük suçlar iﬂliyorlar. E¤er iﬂlenen 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, iﬂledi¤i suçlardan dolay› suçluluk duygular›na kap›lm›yor. Çünkü bunu bireysel olarak iﬂlenmiﬂ bir suç de¤il; grubun suçu olarak alg›l›yor.
Bu dönemde ergenlerin yaln›zl›k ihtiyac› çete içinde engellenerek ortadan
kalk›yor ve kiﬂi daha doyumlu oluyor,
kendisine benzeyen insanlar›n da oldu¤unun fark›na var›yor. Baﬂka insanlar›n da kendisi gibi yaln›z, baﬂar›s›z oldu¤unu bildi¤i zaman rahatl›k hissediyorlar. 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 gösterilen 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, zihinsel ve ruhsal aç›dan büyük dönüﬂümlerin yaﬂand›¤› ergenlik dönemi,
y›k›c› davran›ﬂlar›n kolayl›kla artabilece¤i bir zemin oluﬂturuyor. Geliﬂimsel
olarak sorunlar yaﬂayan ergenler, çevreden gelen olumsuz etkilerin de k›ﬂk›rtmas›yla öncelikle kendilerine dönük y›k›c› davran›ﬂlar içine girebiliyorlar. Bu dönemde merakla baﬂlayan sigara, 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 yanl›ﬂ olmad›¤› düﬂüncesini do¤uruyor.
Özellikle bulunduklar› ortamlarda ﬂu
ya da bu ﬂekilde ﬂiddetin tan›¤› olan
çocuklar, y›k›c› davran›ﬂlarda bulunmaya daha yatk›n oluyorlar. Bir de televizyondaki ﬂiddet programlar› çocuklar› derinden etkiliyor. Çocukta gece
korkular›, yaln›z kalmaya tepki, konsantrasyon güçlü¤ü görülebiliyor. Y›k›c› dürtüler her zaman her çocukta ve
her yaﬂta bulunuyor. Ancak aile ortamlar›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 korkusu oldu¤u kadar, kimi zaman en büyük gereksinim duyulan ﬂeyi de yaln›zl›k. Gençler kendilerini yaln›z hissetmemek için çeﬂitli gruplara girmek istiyorlarsa da, asl›nda ço¤u zaman yaﬂad›klar›n› anlamak ve kendilerini dinlemek
için yaln›z kalma gereksinimleri de var.
Bunun en güzel simgesi, d›ﬂar› ses vermeyen kulakl›klar›yla gençlerin çok
sevdi¤i “walkman” ya da “ipod” benzeri müzik çal›c›lar. Kulaklar›na kulakl›klar›n› geçirip müzi¤in arkas›na saklanan gençler, bu yolla kendilerini ger-

Kiﬂinin duygusal olgunlu¤a eriﬂti¤i bir dönemdir erginlik. Bu dönemde gençler kendilerini bir gruba ait
hissetmek isterler.

çek dünyadan soyutlay›p, zorluklar›n
olmad›¤› bir dünyaya s›¤›nabiliyorlar.
Yine bu dönemde edinilen arkadaﬂl›klarsa daha hat›rlanan, hatta uzun y›llar devam edebilen arkadaﬂl›klar olabiliyor. 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›ﬂlar›yla birbirlerinden ve yetiﬂkinlerden
ayr›l›yorlar. Bu gruplar, ergenin kendine uygun bir ‘kendilik’ duygusu oluﬂturmas›nda aileden ba¤›ms›z bir ortam
sa¤l›yor. Ergenlikte grup bask›s›na uyma, çocukluk ve yetiﬂkinliktekinden
daha fazla oldu¤u için arkadaﬂl›klar

riskli davran›ﬂlar için güdüleyici olabiliyor. Bu da gençlerin iyi arkadaﬂlar
edinmesinin ne kadar gerekli oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
Ergenlikte, gençlerin yeni bir kimlik edinmeleri birçok etkenin sonucu
gerçekleﬂiyor. Gençler yetiﬂkinli¤e
ulaﬂt›klar›nda, adeta yeniden do¤muﬂ
biri, ya da kozas›ndan ç›km›ﬂ bir kelebek gibi, çocukluk dönemlerine k›yasla bambaﬂka bir kiﬂi haline gelmiﬂ oluyorlar.
Ergenlik dönemi, bütün eriﬂkin bireylerin yaﬂad›¤› bir dönem. Bu dönemde gençlerin gereksinim duyduklar› 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, kendi kanatlar›yla uçmak isteyen, dünyay›
zorluklarla dolu olsa da tan›mak isteyen kiﬂiler olduklar›n› unutmayal›m.
Her do¤um süreci sanc›l› geçer. Ergenlik dönemi de çocuklar›n, yetiﬂkinlerin
dünyas›na do¤duklar› bir süreç. Bu süreci aﬂman›n anahtar›ysa anlay›ﬂ.
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