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BİZ HİÇ TARTIŞMAYIZ Kİ! 

Her zaman karşımızdakiyle aynı fikirde miyiz? Görüşlerimiz hep aynı mı? Beklentilerimiz, 

hayallerimiz, kaygılarımız, planlarımız, deneyimlerimiz farklı değil mi? “Biz hiç tartışmayız ki.” 

“Birbirimize sesimiz hiç yükselmez.’’ der bazı insanlar. Tartışmak kavga etmekle karıştırılabilir. 

Karşımızdakiyle görüşlerimiz farklı olabilir ama tartışırken onu dinler, bizi de dinlemesini isteriz. 

Böylece ortak bir noktada buluşabiliriz.   

Geçmişe dönüp, lise döneminizi hatırladığınızda anneniz ya da babanızla yaşadığınız bir 

tartışmayı hatırladığınızda,  tartışmanın nedeni neydi? Siz ne demiştiniz? Aileniz ne demişti? 

Yoksa kendinizi ifade etmeden ailenizin isteğini kabul mu etmiştiniz?  

Ergenlik yıllarında, farklı bakış açılarını değerlendirebilme becerisi gelişmeye başlar. Daha 

küçük çocukların nörolojik kapasiteleri bir başkasının bakış açısının kavramalarına yetmez. 

Ergenlerin beyninde soyutlamayla ilgili kısımlar hızlı bir gelişim gösterir. Bu gelişimle birlikte 

sorunlara farklı bakış açılarından yaklaşma becerileri de gelişmeye başlar.  Bu sırada 

ebeveynler de başkalarının bakış açısını dikkate aldıklarını çocuklarına gösterirlerse onlara iyi 

bir model olmuş olurlar. Kendilerini ergen çocuklarının yerine koymaya yatkın olan yetişkinlerin 

bu konuda başarılı olması daha mümkündür.  

Peki, gelelim yapılan tartışmalara. UCLA’da araştırma yapan bir Psikiyatri Profesörü olan 

Fulugni; “Her aile, ergenlik dönemindeki çocuklarının bu dönemi bir miktar duygusal geçirdiğini 

ve tartışmaların olacağını bilmelidir ve özellikle bu yaş grubundaki çocuğunuz ile iletişim 

kurarken bazı duygusal stresler yaşıyor olacağını varsayarak onunla daha anlayışlı ve empatik 

bir dilde konuşmalıdır.’’ diyor.  

Ergenlik gelişim döneminde olan çocuklarınızla tartışma kaçınılmazdır. Araştırmalara 

baktığımızda, tartışmanın aslında iyi bir şey olduğunu görmekteyiz. Evdeki tartışmaların nasıl 

yorumlandığı hem ergenlerin zihinsel sağlığını hem de genel olarak ebeveyn-ergen ilişkisinin 
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niteliğini belirliyor. Bu tartışmalarda hem ebeveynlerin hem de ergenlerin kendilerini ifade 

edebilmeleri, ergenlerin ev dışındaki insanlarla ilişkilerini idare etmelerini de yönlendiriyor. 

Yapılan araştırmalar, ebeveyn ve ergen arasındaki yapıcı tartışmaların, ergenin bakış açısını 

genişletmeye hazır olup olmamasına bağlı olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, ergenler 

meseleyi her iki tarafın gözünden görebildiğinde iyi tartışmalar yaşanırken, göremediklerinde 

tartışmalar kötü oluyor. 

Özellikle bir ergenle tartışma halindeysek bu tartışmanın kaynağı onun arkadaş grubu, dersleri 

ya da başka bir etken olabilir. Özellikle bu gelişim dönemindeki çocuğunuz ile iletişim kurarken 

bazı duygusal stresler yaşıyor olacağını varsayarak onunla daha anlayışlı ve empatik bir dilde 

konuşmalısınız. Genellikle bir ergen sadece birinin onu dinlemesine ihtiyaç duyar. Tartıştıktan 

ve birbirinizi anladıktan sonra uzlaşmanın gücünü göreceksiniz. En öncelikli konunuz ilişkinizin 

niteliği olmalıdır. Sizi bir güç oyununa sürükleme tehlikesi varsa haklı olmanız neye yarar? 

Yanılgılarınızı kabul etmek çocuğunuzun gözünde sizi daima büyütecektir.  

Engin Geçtan İnsan Olmak kitabında, ‘’Bir insanın ilişkileri anne-babasıyla başlar. Bu öylesi bir 

beraberliktir ki, bıraktığı izlerin bazıları yaşam boyu varlığını sürdürebilir ve yetişkin insanın 

dünyasını algılama biçimini etkileyebilir.‘’ der. Çocuğunuzun öfkesini kabul edip, doğru sınırlar 

koyarak duygusal gelişimine de katkı sağlayabilirsiniz. Onlar büyürken karşılaştığınız 

durumları, çatışmaları, tartışmaları bir engel değil, büyüme için bir açılım olarak görürseniz 

süreç daha kolay olacaktır. 
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