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Kızım Josephine’e elbette; ama aynı zamanda, kızları daha iyi 
tanıyabilmesi için oğlum Pierre Antonin’e de… 

E.R.

Kız olarak hayatla “baş etmeme” yardımcı olan kızlarım Sonia 
ve Anna’ya ve bütün kız arkadaşlarıma…

B.C. -P.





Önsöz

Genç kız olmak harika bir şey!
Yaşın büyüdükçe, yaşamın yeni yüzlerini keşfediyorsun. Çev-
ren  dekilerle ilişkilerin değişiyor. Annenle daha sık sırlarını 
pay  la  şıyorsun, kız arkadaşlarınla daha yakınlaşıyorsun; aynı 
za    man da oğlanları daha çekici bulmaya başlıyorsun… 
Bir dolu şey yapmak istiyorsun, projeler üretiyorsun, özellikle 
de nasıl bir kadın olmak istediğin kafanı meşgul ediyor… 

Ama genç bir kız olmak, her zaman o kadar da kolay değil…
Bugüne kadar, vücuduna pek dikkat etmiyordun; ama şimdi 
birdenbire, vücudun rahatsız edici gelmeye başlıyor! Bedenin 
dönüşüm geçiriyor, yavaş yavaş göğüslerinin çıkması, ilk defa 
adet görmeye başlamak sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. 
Başkalarının bakışlarını üzerinde hissetmek de zaman zaman 
seni tedirgin ediyor. Kendini hâlâ çocuk gibi hissediyorsun; 
ama aynı zamanda yetişkin olmayı da arzu ediyorsun. Banyoda 
seni rahat bırakmalarını, yalnız başına dolaşmayı, kız arkadaş-
larınla canının istediği kadar, serbestçe telefonlaşmayı istiyor-
sun. Annenle baban bazen bunları kabul etmekte zorlanıyor. 
Oğlanlarla aran da eskisi gibi değil. Bir süredir, onları biraz 
aptal buluyorsun, sanki aynı dili konuşmuyormuşsunuz gibi 
geliyor.

Tamam, paniğe kapılmanın âlemi yok!
Bu kitapta bütün ufak tefek endişelerine ve hakiki sorunlarına 
yanıt bulacaksın. Kitabımız genç kızlık dönemiyle “baş etme-
ne” yardımcı olacak. Okumayı bitirdiğinde erkek arkadaşlarına 

da ödünç vermeyi unutma ki seni daha iyi anlayabilsinler!
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Bütün oğlanları kız arkadaşım 
baştan çıkarıyor...

Her okulda, hatta her sınıfta oğlanların ilgisini üzerinde 
toplayan bir kız mutlaka vardır; ya daha büyük gözüktüğü 
için ya da davranışları çok rahat olduğu için bütün oğlanla-
rın dikkatini o çeker. Her neyse, anlaşılan bu arkadaşının 
sahip olduğu bazı özellikler yaşıtın erkeklerin hoşuna 
gidiyor… 

Unutma, sen daha az çekici değilsin, o oğlanlara daha çekici 
geliyor; ikisi aynı şey değil… Bu arada, en yakın arkadaş ola-
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rak da onu seçmişsin. Peki, kendine güveniyor musun? Sakın 
yeryüzündeki bütün iyi özelliklere onun sahip olduğunu, sana 
ise bütün kusurların kaldığını düşünmeye yatkın olmayasın? 
Bütün kız arkadaşlarına karşı aynı hissi mi besliyorsun? Çoğu 
zaman, oğlanların çok hoşuna giden kızlar, bunu arzu eden-
lerdir. Senin arkadaşın da büyük olasılıkla makyaj yapıyor 
ya da dikkat çekici kıyafetler giyiyor. Sen belki de bunları hiç 
umursamıyorsun. Bu yaşta baştan çıkarıcı olman zaten ge-
rekmiyor ki! Oğlanları hayran bırakmak için önünde daha çok 
uzun zaman var. Hoşlanılmak istiyorsun; ama senden hoşlan-
mıyorlar mı? Biraz sabır… Ünlü kadın oyuncuların on bir-on iki 
yaşlarındaki fotoğraflarına bak, hiç de bugünkü gibi kadınsı ve 
ışıltılı değiller.

Oyun sırası sende!

Hiç kimse sana bakmıyor diye iç geçirerek 

somurtup bir kenara çekilme! Oğlanlara 

çekici gelen kızların illa fiziksel özellikle-

ri değil, rahat tavırlarıdır hoşa giden.



Oyun sırası sende! (devam)

Hiç kız arkadaşının baştan çıkardığı oğlanların 

senin hoşuna gidip gitmediğini düşündün mü? 

Bazen insan aslında arzu etmediği şeylere sa-

hip olmadığı için üzülebiliyor; sence de bu biraz 

aptalca değil mi?

ALTIN KURAL!
Baştan çıkarma genellikle bir

zaman meselesidir.
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Hâlâ bir oğlanla öpüşmedim, ne 
kadar feci, değil mi?

Hayır. Esas can sıkıcı olan gerçekten arzu etmeden bir oğ-
lanla öpüşmen olur…

Demek ki öpüşmeyi isteyecek kadar hoşlandığın bir oğlanla 
henüz tanışmamışsın. Niçin kendini zorlayasın ki… Sırf öteki 
kız arkadaşların gibi davranmak için mi? Eğer öyleyse çok ya-
zık olur. Çünkü biriyle sadece nasılmış diye meraktan, öylesine 
öpüştüğünde bunu tiksindirici bulabilirsin. Biriyle dudaktan 
öpüşmek çok özel bir şey, cinselliğe doğru ilk adım. Eğer buna 
hazır hissetmiyorsan kendini, öyleyse acele etme, zamanının 
gelmesini bekle, önünde koca bir hayat var!
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Oyun sırası sende!
Kız arkadaşlarının etkisinde kalma, an-
lattıkları hikâyelerin birçoğunun uydurma 
olabileceğini unutma. Oğlanlarla öpüşme-
dikleri halde öpüşmüş gibi övünüp duru-
yor olabilirler!

Bu nedenle dışlanıyor musun yoksa? O za-
man, arkadaşlarını değiştir, pek de ilginç 
değilmişler zaten. 

Yüksek sesle ve kendinden emin bir şekil-
de, hoşlandığın çocuğun karşına çıkma-
sını beklediğini söyleyerek kendi tavrını 
ortaya koymaktan çekinme. Bedenin ve 
duyguların söz konusu olduğunda, aslın-
da başka konularda da olduğu gibi, her-
kes öyle yapıyor diyerek kimsenin peşine 
takılıp gitme… Sen koyun değilsin…

ALTIN KURAL!
Bir oğlanla öpüşmek zafer ya da

marifet değildir.
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Oğlanları müthiş aptal
buluyorum…

Emin ol, onlar da çoğu zaman kızlar için aynı şeyi düşü-
nüyorlar! Kızlarla oğlanlar aynı hızla büyümediğiniz için 
birbirinizi karşılıklı olarak aptal buluyorsunuz…

Mutlaka fark etmişsindir, bir süredir sana ve diğer kız arka-
daşlarına ilginç gelen konular, oğlanların ilgisini çekmez oldu. 
Aynı şekilde, tersi de doğrudur. Bu yaşlarda, oğlanlarla kızlar 
arasındaki mesafe açılıyor. Oğlanlar sana fazla çocuksu geliyor. 
Onlarsa kızların geçirdiği değişimler karşısında hem şaşırıyor 
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hem de rahatsız oluyorlar; öyle olunca da işi alaya vuruyorlar. 
Ama göreceksin, birkaç sene sonra onları şimdiki kadar aptal 
bulmamaya başlayacaksın… Biraz farklı bir dünyada yaşadığın 
için eskisinden daha az konuşur oldun onlarla. Sonuçta, kızlar 
ve oğlanlar artık birbirinizi eskisi kadar iyi tanımıyorsunuz. 
Doğal olarak insan tanıyıp bilmediğinden çekinir ve kendini 
savunmak için de eleştirel bir tavır takınır.

Oyun sırası sende!

Okulda kızlar ve oğlanlar hakkında bir 

tartışma düzenlemeye ne dersin? Bu sa-

yede birbirinizi daha iyi tanıyabilir ve gizli 

kalan iyi yönlerinizi keşfedebilirsiniz… 

Hayır, itiraz etme hemen, oğlanların da iyi 

yönleri var! Göreceksin, çok farklı olsalar 

da başkaları her zaman bakışımızı zengin-

leştirir…

Hiçbiri beş para etmez mi diyorsun? Hay-

di, daha dikkatli bak, sınıfında ya da 

mahallende mutlaka hoş bulacağın biri 

vardır. Oğlanları daha iyi tanımak ve an-

lamak için onunla yakınlaş biraz.
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Oyun sırası sende! (devam)

Oğlanlar genelde grup halindeyken tek başları-

na olduklarından daha aptalca davranırlar. Açık-

çası, kızlar da öyledir. Kız arkadaşlarınla birlik-

te onlarla dalga geçerken onların incinmediğini 

mi sanıyorsun? Sizi gülüşürken gördüklerinde, 

onlar da herhalde sizin aptal olduğunuz hissine 

kapılıyordur. 

Oyun sırası sende! (devam)
Kızlarla oğlanlar arasında bir duvar örülmemesi için iki grubun da hoşuna giden bir takım ta-rafsız sahalar bulabilirsin; bilgisayar oyunları, müzik, bazı spor dalları, güncel konular, kitaplar gibi… 

ALTIN KURAL!
Farklı olmak, aptal olmak değildir…
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Onu seviyorum; ama söylemeye 
cesaret edemiyorum…

Belki de acele etmemekle doğru yapıyorsundur… Bu güzel 
cümleyi söylemeden önce kendini bir tartmakta fayda var. 
Kendinden ve ondan emin olmalısın!

Yeryüzünün bütün iyi özelliklerine sahip olduğunu düşündü ğün 
bir oğlana rastladın, her an onunla beraber olmak istiyorsun. 
Hiç şüphe yok, ona âşık oldun. Bu yeni duyguyu keşfetmek çok 
hoş. Kendini kanatlanmış gibi hissediyorsun! İçinden, “Peki, 
söylemeli miyim ona?” diye geçiriyorsun. “Şimdi, hemen onun 
için deli olduğumu söylesem mi?” Burada sana bir tavsiye: 
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Biraz tedbirli davran. Hayır, hayır, hesaplı davranmak adına 
değil, bu yaşlarda “aşk” sözcüğü oğlanları biraz korkutur. 
Sana nasıl karşılık vereceğini bilemeyebilir, kendisini tedirgin 
hissedebilir…      

Oyun sırası sende!

Beraberken kendini iyi mi hissediyorsun? 

Tadını çıkar! Onu sevdiğini söylemeye 

çekiniyorsan bunu açıklamanın aranızda-

ki şeyi bozmasından korktuğun içindir. 

İçinde bir şüphe varsa bekle, belki o sana 

söyleyecektir.

Oyun sırası sende! (devam)
Hemen büyük cümleler kurmadan da ona duy-gularını belli etmenin bin bir yolu var… Onun yaptığı şeylere ilgi göster, senin bu çabalarına kesinlikle kayıtsız kalmayacaktır.
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