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Dünyaca ünlü Laurel Okulu Kız Araştırmaları Merkezi Direktörü 
olan Lisa Damour, ergenlik dönemindeki perdeyi aralıyor ve kızını-
zın düzensiz ve kafa karıştırıcı davranışının aslında neden sağlıklı, 
doğal ve gerekli olduğunu gösteriyor. Ebeveynleri geleceğe hazırlıyor 
ve onların ne zaman endişelenmeye başlamaları gerektiğini anlatıyor.

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ÖDÜL NİTELİĞİNDEKİ 
KİTAPLARDAN

Kız çocuk ebeveynleri için bu ilgi çekici ve bilgilendirici kılavuzda, 
kızları yetişkinlere çeviren yedi farklı ve kesinlikle normal gelişimsel 
geçişleri ortaya çıkarmak için onlarca yıllık tecrübeye ve en yeni 
araştırmaya dayanan Lisa Damour; bunu okurlarına Çocukluktan 
Ayrılmak, Yetişkin Otoritesi ile Mücadele Etmek, Romantik Dün-
yaya Giriş ve Kendine Bakmak gibi bölümlerle aktarıyor. Gerçekçi 
senaryolar sunarak, ebeveynlere kızlarıyla akıllı ve yapıcı şekilde 
nasıl iletişim kuracakları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Güçlü 
Kızlar, ebeveynlere kızlarını anlama konusunda geniş bir çerçeve 
sunarken aşağıdakileri de içeren en yaygın soruları ele alıyor:

• 13 yaşındaki kızım onunla konuşmaya çalıştığım zaman gözlerini 
kaçırıyor ve ona kızgın olduğumda bunu daha çok yapıyor. Nasıl 
cevap vermeliyim?

• Genç kızıma telefonunu kontrol ettiğimi söylemeli miyim?
• Kızım test kaygısı yaşıyor. Ona yardım etmek için ne yapabilirim?
• Sağlıklı beslenme ile yeme bozukluğu arasındaki çizgi nerededir?
• Kızımın arkadaşı kendine zarar veriyor. Bunu annesine iletmeli                

miyim?

Belki de en önemlisi, Güçlü Kızlar, ebeveynlerin kızlarını anlama-
larına, onlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır. 

NEW YORK TIMES BESTSELLER

NEW YORK TIMES BESTSELLER

2.Bask�

m
igh
ty 

girls  



GÜÇLÜ KIZLAR





GÜÇLÜ KIZLAR
ERGEN KIZLARA

YETİŞKİNLİĞE GİDEN

YEDİ GEÇİŞ DÖNEMİNDE

REHBERLİK ETMEK

Dr. Lisa Damour



Originally published in the English language under the title UN-
TANGLED: GUIDING TEENAGE GIRLS THROUGH THE SE-
VEN TRANSITIONS INTO ADULTHOOD copyright © Lisa Da-
mour, 2016. No part of this book may be reproduced, in any form 
without written permission from the publisher. Published by arran-
gement with Ross Yoon Agency via AnatoliaLit Agency. Turkish 
translation Copyright © 2017 by Sola Unitas-Sola Kidz Yayınları. All 
rights reserved.

Tüm hakları saklıdır. İngilizce orijinali Ballantine Books tarafın-
dan “UNTANGLED: GUIDING TEENAGE GIRLS THROUGH 
THE SEVEN TRANSITIONS INTO ADULTHOOD” adıyla yayım-
lanmıştır. Bu eser Ross Yoon Agency'den AnatoliaLit Telif Hakları 
Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Bu eserin çeviri sorumluluğu Sola Koç. 
Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Bu kitabın hiçbir bölümü yazılı izin alın-
madan kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz. 

SOLA UNITAS- SOLA KIDZ
Şakayık Sok. No: 40/8 Kat: 2 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 939 76 52 - E-posta: info@solayayinlari.com
www.facebook.com/solayayinlari
www.twitter.com/solaunitas
www.solayayinlari.com

ISBN: 978-605-9692-87-8
Yayıncı Sertifika No: 45798
2. Baskı: İstanbul 2021 
İmtiyaz Sahibi: Umut Kısa
Genel Yayın Yönetmeni: Buket Konur
Editör: Buket Konur, Hale Özdemir
Redaksiyon: Irmak Uzun
Çeviren: İleyna Ören
Mizanpaj: Sibel Kaya
Kapak Tasarım: Sibel Kaya
Orijinal Adı: Untangled

BASILDIĞI YER
Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Beylikdüzü Osb Mahallesi Orkide Caddesi  9/Z Beylikdüzü/İstanbul
Sertifika No: 47881

© Bu kitabın tüm yayın hakları Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. 
Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen hiçbir yolla kopya 
edilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.



En içten kalbin kılavuzluk ettiği muhteşem 
beynin sahibi

Jim Hansell’in anısına...





Ergen bir kişi bir davranışında istikrarsız ve tahmin edile-
mezken, acı çekebilir ama bana, tedaviye ihtiyacı varmış 
gibi görünmez. Ergen kişinin, kendi çözümünü geliştirme-
si için ona zaman ve alan verilmelidir. Daha ziyade, kızla-
rına karşı hoşgörülü olmak için yardıma ve yönlendirmeye 
ihtiyacı olanlar onun ebeveynleri olabilir. Hayatta ergen bir 
erkek ya da kız çocuğuyla baş etmekten daha zor olan bir 
durum varsa o da; onların kendilerini özgürleştirme giri-
şimleri esnasındaki hâlleridir.

-ANNA FREUD (1958), “Adolescence”1

1 Burada ve başka her yerde -Bayan Freud’un ‘onun’ ve ‘o’ zamirini 
erkekler için kullandığı yerlerde- bu zamirleri kızlar için kullanarak, 
1958 versiyonundaki erkek zamirlerini gözden geçirip değiştirmeye 
cesaret ettim.
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Giriş

Ergen kızlar hakkında konuşmak için yeni bir yola ihti-
yacımız var çünkü insanların, şu an bunu yaptıkları bi-
çim kızlar için adil ya da ebeveynleri için yardımcı değil-
dir. Bu kitabı okuyorsanız, birisi muhtemelen önceden 
kızınızla ilgili şunu söylemiştir; “Ah, sadece ergen olana 
kadar bekle!” (Ve bunu diyen ebeveynler bunu asla iyi 
anlamda söylemez.) Eğer ergen kızlarla ilgili başka ki-
taplar okuduysanız, onların, ergenliğin karanlık tarafına 
-kızların nasıl acı çektikleri ya da ebeveynleri ve arkadaş-
larında nasıl ısdıraba yol açtıkları- doğru eğildiğini fark 
etmiş olabilirsiniz. Kızların kendilerine ve başkalarına 
haksızlık edebildikleri kesinlikle doğrudur ve en iyi hâl-
lerinde olsalar bile, çoğu zaman tahmin edilemez ve ger-
gin olurlar. Ama genellikle ergenlikten, ergenler ve ebe-
veynler için rahatsız edici, çalkantılı bir zaman olmaya 
mahkûmmuş gibi bahsederiz. Bir ergen kızı büyütmeyi, 
hız trenine binmek gibi görünen bir hâle getiririz: Bü-
tün aile trene biner, yol boyu gerilim dolar ve ebeveynler 
bütün iniş çıkışlardan sonra kızlarının trenden sağlıklı, 
mutlu bir yetişkin olarak inmesini umarlar.
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Size, ergen kızınızla geçireceğiniz hayatın, düğümlen-
miş bir karışıklık gibi hissettirmek zorunda olmadığını 
söylemek için buradayım. Ergen gelişimi için tahmin 
edilebilir bir örüntü, kızların nasıl büyüdüğüne dair bir 
şablon vardır. Kızınızı harekete neyin geçirdiğini anladı-
ğınızda, kızınız bir anda çok daha fazla anlam ifade eder. 
Ergen gelişiminin haritasına sahip olduğunuzda kızınızı, 
olmasını istediğiniz, ayakları yere basan genç bir kadın 
olmak doğrultusunda yönlendirmek çok daha kolaydır.

Ergen kızlar hakkında konuşmanın yeni ve faydalı yo-
lunu bize kazandırmak adına, ergenlik boyunca yapılan 
yolculuğu ele aldım ve bu yolculuğu elinizdeki kitapta 
her birini bir bölümde sunduğum, yedi farklı gelişimsel 
aşama olarak düzenledim. Bu gelişimsel aşamalar, kızları 
kuvvetli yetişkinlere dönüştüren belirli başarıları açıklığa 
kavuşturur ve ebeveynlerin, kızlarının çoğu davranışının 
-ne kadar garip ya da zorlayıcı görünse de- sadece normal 
değil, aynı zamanda onun mükemmel ileri gelişiminin 
kanıtı olduğunu da kabul etmelerine yardımcı olur.

Bu kitaptaki ilk bölümler, en çok ortaokul dönemin-
de (birçok kız için 11 ile 13 yaş) belirgin olmaya meyilli 
gelişimsel aşamaları anlatır ve sonraki bölümler, genel-
likle, kızlar liseye geçerken ya da lisedeyken öne çıkan 
aşamaları ele alır. Olağan bir şekilde gelişen ergenler bu 
aşamaların herbirinde farklı boyutlarda ilerlerler ve kız-
lar, ergen yıllarının kızlar ile onları seven yetişkinler için 
niye bu kadar stresli olabileceğini anlamamıza yardım 
edecek bir gerçek olarak, her zaman birkaç cephede bir 
çırpıda büyürler. 
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Ergen kızları son derece önemseyen yetişkinlerden bi-
riyim ve mesleki hayatımı da onların etrafında kurdum. 
Kendi özel psikoterapi işimde her hafta kızlar ve ebevey-
nleriyle görüşüyorum, Case Western Reserve Üniversi-
tesi’nin Psikolojik Bilimler Departmanı’nda lisansüstü 
öğrencilere, ergenlerle çalışmak konusunda ders veriyo-
rum ve yeni yürümeye başlayan çocuklar seviyesinden 
12. sınıfa kadar hizmet veren, sadece kızlardan oluşan 
bağımsız bir okul olan, danışman psikolog olarak çalış-
tığım ve okulun Kızlar Araştırma Merkezi’ni yönettiğim 
Laurel Okulu’ndaki ofisimde öğrencilere tavsiyede bulu-
nuyorum. Gururlu iki kız çocuğu annesi olarak, kızları 
kişisel hayatımın da tam ortasında konumlandıracak ka-
dar şanslıyım.

Kızları birçok farklı mercekten görmek, yetişkin olma 
işinin kendisini anlamlı kategorilere sınıflandırdığını fark 
etmek konusunda bana ilham verdi ve bu kategorileri 
-bu aşamaları- kızların büyümelerinde nasıl ilerledikleri-
ni ölçmek için kullanabileceğimizi fark ettim. Gelişimsel 
aşamalar kavramı yeni değildir; ilk olarak 1965 yılında, 
Sigmund Freud’un kızı olan ve kendi çabasıyla saygı du-
yulan bir psikoanalist olan Anna Freud tarafından, ço-
cukluk gelişiminin olağan karmaşasını düzenlemek için 
bir yöntem olarak ortaya atılmıştır. Freud, çocukların 
çoklu cephede -bağımlılıktan özgüven gelişimine, oyun-
dan çalışmaya, benmerkezcilikten arkadaşlığa geçiş- ge-
lişme kaydettiğini işaret etmiştir ve bir çocuğun gelişimi-
ni, bu ve diğer aşamalar esnasındaki olgunluğu açısından 
değerlendirebildiğimizi belirtmiştir.

Anna Freud, sağlıklı psikolojik gelişim için bir sistem 
ortaya koyan birçok düşünürden biridir. 1950’de, Erik 
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Erikson, çocukluktan ileri yaşlara kadarki dönemi kap-
sayan süreçte, kişinin sağlıklı bir gelişim sürdürebilme-
si için aşmak zorunda olduğu varoluşsal zorlukları olan 
basamaklardan oluşan gelişimsel modeli tanımlamıştır. 
Modern psikologlar gelişimi çalışırken -gelişimin bile-
şen parçaları açısından- eski çalışma geleneklerini sür-
dürmektedirler. Günümüzde, yaşlanmayı tipik olarak, 
fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal özellikleri açısından 
değerlendiririz. Bir başka deyişle, ayırt edilebilir evrele-
re bölünmüş insan gelişimine yöneltilen bilimsel yak-
laşımlar, şu anda zengin bir teorik gelenek ve kuvvetli 
bir araştırma içeriği oluşturur. Kızların, ergen yıllarında 
başarıyla ilerlemeleri için, tam olarak başarmak zorunda 
olduklarının somut ve kapsamlı modelini önermek ko-
nusunda, geçmişteki önemli düşünürler tarafından ka-
zandırılmış anlayıştan faydalanıyorum.

Bu modeli aklımda tuttuğumda ve söz konusu mode-
lin gözlemlediklerimin çoğunu aydınlattığını anladığım-
da, lisansüstü öğrencilerime, yollarına çıkacak karmaşık 
ergen vakalarına ışık tutmalarında yardımcı olması için 
bu modeli tanıttım. Olağan bir şekilde gelişen ergenler, 
fevri ve muhalif olabilirler hatta yetişkin standartları ta-
rafından büsbütün tuhaf görülebilirler; dolayısıyla bu 
yeni yetişen klinisyenlerin, psikoterapi arayan ergenlerin 
akıl sağlığını değerlendirmek için bir sisteme ihtiyaçları 
vardır. “Hangi aşamalar boyunca ergen gelişim gösterir, 
mücadele eder ya da tamamen durur?” diye sorduğu-
muzda, kaos gibi görünen durumdan bir düzen yarata-
bilir ve acemi klinisyenleri yapmayı öğreniyor oldukları 
işe yönlendirebiliriz.
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Kızları, ergen gelişiminin aşamaları açısından ele 
almak profesyoneller için kullanışlıdır ama çok daha 
önemlisi, bunu yapmak ebeveynlerin, kızları yetişkinlere 
dönüştüren belirli başarıları belirlemelerine izin verir ve 
tanıdık ama kafa karıştırıcı ergen davranışlarını anlam-
landırır. Geçen sene kızınız site partisindeki çocuk oyun-
larına mutlu bir şekilde katılmış olabilir ama bu sene, 
sıkıldığından şikâyet ederken yetişkinlerle takılmak ko-
nusunda ısrar edebilir. Bu değişimi ne izah eder? Bu de-
ğişimin sebebi çocukluktan ayrılma işine (birinci bölüm) 
başlaması olabilir. Model Birleşmiş Milletler Kulübü’n-
deki araştırma makalesi için The Economist dergisinden 
bir kopya edinmek ve en sevdiği erkek grubunu yayınla-
yan US Weekly dergisinden üç kopya almak konusunda 
eşit derecede heyecanlı olan kızı nasıl yorumlarsınız? Şey, 
muhtemelen onun romantik dünyaya girmek konusun-
daki ilk deneyimiyle karşı karşıyasınız (altıncı bölüm). 
Kızınızın gerçekleştiriyor olduğu önemli gelişimsel işi 
anladığınızda, onun bazı kafa karıştırıcı hareketleriyle 
ilgili daha az üzüleceksiniz.

Gelişimsel aşamalar açısından düşünmek, enerjimizi 
en çok ihtiyaç olan yerlere odaklamamız konusunda yar-
dımcı olur. Örneğin; kızınız sevdiği bir arkadaş grubuyla 
geçirdiği vaktin keyfini çıkarıyor olabilir ve yeni bir kabi-
leye katılmayı mutlu bir şekilde başarmış olabilir (ikinci 
bölüm) ama okul ödevlerini ihmal edebilir ve geleceğini 
planlamak konusunda yardıma ihtiyaç duyabilir (beşinci 
bölüm). Belki üniversitede beyzbol oynamayı hedefliyor-
dur ama antrenörlerinin tavsiyesini görmezden geliyor-
dur. Amacına bağlanmış olabilir ama bu onun yetişkin 
otoritesiyle mücadele etme sorununu ortadan kaldırmaz 
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(dördüncü bölüm). Kızınızın gelişiminin birçok alanı-
na katılmanız, onun bazı alanlardaki başarısının, diğer 
alanlardaki sıkıntılarından uzaklaşmasına izin vermenizi 
engelleyecektir.

Aşamalar bazında düşünmek, bir kızın hayatında-
ki herhangi bir anı, konuyla ilgili gelişimsel aşamadaki 
genel ilerlemesi karşısında ölçmemize izin verir. Kızınız, 
öğrenci birliği yarışını kaybettiğinde duygusal çöküşü 
hakkında endişelenmeli misiniz? Bu, kızınızın genellikle 
kendini fazlasıyla çabuk toparlayan bir kimse olup ol-
madığına ya da bunun yerine, duygularını dizginlemek 
konusunda çok fazla problem yaşayan birisi olup olma-
dığına bağlı olacaktır (üçüncü bölüm). Soğuk bir günde 
kızınızın montsuz çıkma kararını göz ardı mı etmeli ya 
da kendi iyi oluşuna itibar etmemesi, kendine bakma 
konusundaki zorlukların korkutucu örüntüsünün bir 
parçası mıdır (yedinci bölüm)? Ergen kızların düzenli bir 
şekilde ebeveynlerinin anlamadığı şeyler yaptığı düşünü-
lürse, geride durmanın ne zaman iyi olacağını ve ne vakit 
devreye girmemiz gerektiğini bilmek adına bir yönteme 
sahip olmak faydalıdır.

Eğer ergenler, hayatlarının diğer herhangi bir döne-
minde olağandışı olarak değerlendirilecek şeyleri yapı-
yorlarsa, bir terslik olduğunu nasıl anlarsınız? Olağan 
ergen davranışları ile gerçekten endişe verici olanlar ara-
sındaki farkı netleştirmek adına, her bölüm, kızınızın, 
yaklaşımınızda dramatik bir değişimin ya da profesyonel 
danışmanın uygun olabileceği bir seviyeye geçip geçme-
diğini bilmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Bu 
bölümler, “Ne Zaman Endişelenmeli” kısmı ile sonlanır. 
Bir başka deyişle, ergenleri büyütmekten doğan sıradan 
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zorlukları değerlendireceğiz ve bazı ergen kızların, neden 
kendi üzerlerine yıkıldıkları ya da tahrip edici şekillerde 
aşırı davranışlarda bulunduklarına dair fikir sahibi ola-
cağız.

Bu kitapta tanıtılan gelişimsel aşamalar için evrensel 
bir nitelik vardır: Bu aşamalar, ergenliğin zamansız yön-
lerini kızlar ile erkekler ve birçok sosyal çevreden ergen-
ler için yakalar. Her ne kadar siz ve ben bu aşamalarda 
yetişmiş olsak da bizler çocukları, yoğun rekabetçi bas-
kının ve 7/24 dijital bağlantının yüksek hızlı kültürün-
de büyüttüğümüze göre, günümüzde büyümek, bizim 
hatırladığımızdan farklılık gösterir. Ergenliğin sürekli 
yönlerini ve günümüz kültürümüzün ergen olmanın -ve 
onun ebeveyni olmanın- gerçeklerini nasıl şekillendirdi-
ğini ele alacağız.

Esas itibariyle, kızlar ve erkekler, birbirlerinden farklı 
olduklarından daha çok birbirlerine benzerlerdir; dola-
yısıyla bazı hikâyelerin ve ardından gelen tavsiyelerin, 
erkek bir ergeni tanımak ya da yetiştirmek deneyiminize 
seslendiğini fark etmek sizi şaşırtmasın. Kızlar ise, ergen-
ler olarak benzersiz zorluklarla yüzleşirler ve bu kitap, 
kız çocuğu yetiştiren ebeveynlerin bilmesi gereken en 
ileri araştırmaya derinlemesine bakar. Burada sunulan 
gelişimsel aşamalar, her türlü ırksal ve ekonomik grup-
lar için geçerlidir ve ergenler hususundaki bu bağlamsal 
faktörler de ayrıca ele alınacaktır. Bununla beraber, ergen 
gelişiminin içsel, psikolojik ve ince farkları esas odağımız 
olacaktır.

Ergen gelişiminin aşamalarını örneklemek için hikâ-
yeler paylaşacağım ama bunlar herhangi bir kızın ya da 
ailenin belirli detayları değildir. Daha ziyade, bunlar, yıl-
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lar içerisinde ergenlerle ve ebeveynleriyle girdiğim çok 
sayıdaki etkileşimin karışımıdır. Zaman zaman, bir et-
kileşimin belirli olayları, onun anlatımı için çok önem-
lidir ki hikâyedeki tanımlayıcı herhangi bir bilgiyi kaldı-
rırken, yaşanan olayın duygusal bütünlüğünü ve eğitim 
değerini sürdürdüm.

Bu kitap sıkı kurallar koymaktan daha çok betimle-
yici olmayı amaçlar; kızınızı nasıl yetiştireceğinizi anlat-
mayı değil, kızınızı anlamanız için size yeni bir yol öner-
meyi amaçlar. Kitap boyunca, kızınızın ebeveyni olarak 
yüz yüze geleceğiniz birçok olağan ama şaşırtıcı zorluğa 
nasıl tepki gösterebileceğinize dair önerilerde bulunuyo-
rum ama kendinizi benim tavsiyeme bağlı hissetmeyin. 
Konu ebeveynlik olduğunda, bunu doğru yapmanın 
birçok yolu olduğuna inanıyorum. Bir aile için işe ya-
rayan bir şey, diğeri için işe yaramayacaktır. Kızınızı siz 
tanıyorsunuz ve ailenizdeki dinamiği en iyi siz biliyor-
sunuz. Umudum, bu bilgiyle, burada önerilen sistemi 
birleştireceğiniz ve verdiğim örnekleri, kızınızın ergen 
davranışını, başarmaya çalışıyor olduğu (ya da çalışıyor 
olması gereken) gelişim açısından değerlendirmek için 
kullanacağınız yönünde. 

Bu kitap, ergenlik konusunda size bir şablon sunarak 
kızınızı daha iyi anlamanıza, onunla ilgili daha az en-
dişelenmenize, kızınızın ergenlikteki yolculuğunda ona 
faydalı bir destek sunmanıza ve onun ergen olarak ne 
kadar gelişimsel mesafe kaydedeceğini kabullenmenize         
-aslında hayranlık ve saygı duymanıza- yardımcı olacak-
tır. Bu kitap, kızınız büyürken yüz yüze geleceğiniz her 
zorluğu ele almayacak, alamayacak fakat ergen kızları 
genel olarak tarif etmeyi denerken herhangi bir kimse-
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nin kızını mükemmel bir şekilde tarif etmekte kesinlikle 
başarısız olacağım. Kızlar belli örüntüler içerisinde hare-
ket ederler ve onların rehberleri (sizi kastediyorum), bu 
örüntülerin ne olduğunu bilmekten faydalanırlar. Ergen 
ebeveynlerine, en az kızlarına hayran olduğum kadar 
hayranlık duyuyorum ve bu kitabı da kızınızı destekle-
me görevinizi daha iyi yapabilmenize katkı sağlamak için 
yazdım. 





GÜÇLÜ KIZLAR
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Çocukluktan Ayrılmak

Maya’yla ilk kez ofisimin bekleme odasında tanıştım. 
Rahat havasıyla, uzun bacaklarıyla ve ağarmaya başlayan 
koyu saçlarıyla, bana merhaba demek için ayağa kalktı; 
daha sonra bir süredir okuduğu dergiyi lambanın ya-
nındaki alçak masaya koymak için uzandı. Arkamdan 
benimle ofise geldi ve koltuğun en uç köşesine yerleşti. 
Oturduğum koltuğa en yakın nokta değildi ama daha 
fazla mesafe isteyen müşterilerce tercih edilen sandalye 
kadar da uzak değildi. Üzerindeki ince ceketi çıkarmadı 
-soğuk, güneşli bir ekim gününde buluşmuştuk- ve ba-
cak bacak üstüne attı, ellerini kavuşturdu ve konuştukça 
öne doğru eğildi.

Maya bana telefonda, 12 yaşındaki kızı Camille ile 
olan ilişkisindeki ani değişiklikten endişelendiğini söy-
lemişti. Ofisimdeyken, benzer bir hikâye -yepyeni bir 
açıyla değerlendireceğimiz bir hikâye- anlattı.

Maya’nın anlattığına göre, iki ay öncesine kadar, Ca-
mille onun, kütüphaneye, bakkala ya da alışveriş merke-
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zine giderken ona her zaman eşlik etmeye hazır, komik 
ve neşeli arkadaşıydı. Fakat yedinci sınıfın başında, Ca-
mille birdenbire değişmişti. Okuldan geldiğinde doğru-
dan odasına gidiyor, kapısını kapatıp akşam yemeğine 
kadar arkadaşlarıyla hiç durmaksızın mesajlaşıyordu. 
Olan bitene şaşırmış Maya, Camille’in bu yemeklerde 
masada nasıl suratsız oturduğunu ve günüyle ilgili soru-
lan sorulara tek kelimelik cevaplar verdiğini anlattı. Bu 
kısa cevaplarında bile Camille, ebeveynlerine, bugüne 
kadar duyduğu en saçma soruları sorduklarını ve onlarla 
oturmanın yapmak istediği son şey olduğunu hissettir-
meyi başarıyordu.

Camille ara sıra eski hâline dönüyordu; bu tatlı za-
manları anlatırken Maya’nın gözleri yaşlarla doldu. 
Çoğu zaman, her ne kadar, Maya fevri öfkelenmelerin-
den dolayı Camille’e kızgın hissetse de sevgili kızıyla 
içten ilişkisini özlemişti ya da bu iki duygunun yorucu 
karmaşasını aynı anda yaşıyordu. Maya’nın arkadaşları 
onu, Camille’in bu davranışlarının normal olduğunu 
ve ‘kızların ergenliğe girdiklerinde ebeveynlerinden ay-
rıldıklarını’ söylerek rahatlatıyorlardı ama Maya yine de 
beni aramıştı. Bir şeylerin yolunda gitmediği konusunda 
endişeleniyordu.

Maya’nın arkadaşları yanılmıyordu fakat söyledikleri-
nin kapsamı çok sınırlıydı ve bakış açıları fazla kişiseldi. 
Büyük resmi kaçırıyorlardı. Kızlar ebeveynlerini sadece 
eğlence olsun diye azarlamazlardı. Ergenliğin yedi ge-
lişimsel aşamasından birinde yolculuklarına başlamak 
için uzaklaşırlardı: Çocukluktan ayrılmak. 12 yaş ile 
birlikte çocuklar kendilerini çocuksu görünen neredeyse 
her şeyden ayırmak için âni ve içsel bir baskı hisseder-
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Dünyaca ünlü Laurel Okulu Kız Araştırmaları Merkezi Direktörü 
olan Lisa Damour, ergenlik dönemindeki perdeyi aralıyor ve kızını-
zın düzensiz ve kafa karıştırıcı davranışının aslında neden sağlıklı, 
doğal ve gerekli olduğunu gösteriyor. Ebeveynleri geleceğe hazırlıyor 
ve onların ne zaman endişelenmeye başlamaları gerektiğini anlatıyor.

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ÖDÜL NİTELİĞİNDEKİ 
KİTAPLARDAN

Kız çocuk ebeveynleri için bu ilgi çekici ve bilgilendirici kılavuzda, 
kızları yetişkinlere çeviren yedi farklı ve kesinlikle normal gelişimsel 
geçişleri ortaya çıkarmak için onlarca yıllık tecrübeye ve en yeni 
araştırmaya dayanan Lisa Damour; bunu okurlarına Çocukluktan 
Ayrılmak, Yetişkin Otoritesi ile Mücadele Etmek, Romantik Dün-
yaya Giriş ve Kendine Bakmak gibi bölümlerle aktarıyor. Gerçekçi 
senaryolar sunarak, ebeveynlere kızlarıyla akıllı ve yapıcı şekilde 
nasıl iletişim kuracakları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Güçlü 
Kızlar, ebeveynlere kızlarını anlama konusunda geniş bir çerçeve 
sunarken aşağıdakileri de içeren en yaygın soruları ele alıyor:

• 13 yaşındaki kızım onunla konuşmaya çalıştığım zaman gözlerini 
kaçırıyor ve ona kızgın olduğumda bunu daha çok yapıyor. Nasıl 
cevap vermeliyim?

• Genç kızıma telefonunu kontrol ettiğimi söylemeli miyim?
• Kızım test kaygısı yaşıyor. Ona yardım etmek için ne yapabilirim?
• Sağlıklı beslenme ile yeme bozukluğu arasındaki çizgi nerededir?
• Kızımın arkadaşı kendine zarar veriyor. Bunu annesine iletmeli                

miyim?

Belki de en önemlisi, Güçlü Kızlar, ebeveynlerin kızlarını anlama-
larına, onlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır. 
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