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ÖNSÖZ

Isabelle Filliozat

Arabadaydık, orta öğrenimini 
sürdüren oğlumu okula götürü-
yordum. Aniden bana, “İnana-
mıyorum, üç boyutlu görmeye 
başladım! Mesela şu önümüz-
deki araba, farklı yollardan gide-
bilir; sağa ya da sola dönebilir... 
Eğer dönerse, bu, arkasındaki 
arabanın işini değiştirir...” dedi.

Söz konusu arabaya baktım; 
evet, ben de öyle düşünüyor-
dum; benim için bu gayet do-
ğaldı ve apaçık bir gerçeklikti. 
Peki, bu düşünce tarzını henüz 
yeni keşfediyorsa, önceden nasıl 
düşünüyordu acaba? Bunu ona 
sorduğumda şöyle yanıtladı:

“Eee... Önceden her şey düm-
düzdü. Bir şey neyse oydu; ara-
daki bağlantıları görmüyordum.”

Oğlum soyutlamayı ve kar-
maşıklığı keşfediyordu ve bunu 
şaşkınlık verici bir açıklıkla ifa-
de ediyordu. Psikoloji eğitimim 

sırasında öğrendiklerim ve ki-
taplarda okuduklarım zihnime 
hücum ediverdi. Jean Piaget’nin 
zekânın yapılanma evreleri kura-
mı! Öğrencilik dönemimde bana 
onca zorluk yaşatan bu İsviçreli 
psikologu, yaşamımın başka bir 
döneminde, bir yüksekokul ben-
den onun çalışmalarıyla ilgili bir 
ders vermemi istediğinde yeni-
den karşımda bulmuştum. Hazır 
sırası gelmişken belirtmeliyim ki 
bu ders sayesinde öğrenmenin 
en iyi yolunun öğretmek oldu-
ğunu anladım; üstelik sonrasın-
da beni kitap yazmaya ve semi-
nerler vermeye de teşvik etti. 
Öğretebilmek için anlattığımız 
konuyu iyice kavramamız gere-
kir. Bilgilerimi paylaşmak benim 
için tutkumun yani öğrenme sü-
recinin peşinden gitmenin bir 
yolu haline geldi.

Jean Piaget’ye dönecek olur-
sak, genetik epistemolojinin 
(bilgilerin kökenine ilişkin ge-
nel kuram) önde gelen kuram-
cılarından biri olan bu biyoloji 
bilgini ve psikologa göre bilim-
sel kuram, olguların deneyler 
yoluyla gerçekliğinin sınanması 
üzerine inşa edilmeliydi. Fen 
bilimleriyle uğraşan bir psiko-
log! Psikolojiye yönelip biyoloji 
eğitimimi kısa kesmiş olsam da 
biyoloji, psikoloji, biyokimya ve 
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genel olarak doğa bilimleri be-
nim için daima bir tutku olarak 
kalmıştır. Biyolojik, fizyolojik, 
psikolojik ve toplumsal olayların 
birbiriyle etkileşimini anlamak 
bana özellikle çekici geliyor. Ko-
nusu hastalıkların psikosomatik 
boyutu olan ilk kitabım Corps 
Messager* bunun göstergesidir. 

Oğlum on beş yaşındaydı ve 
Piaget’nin ileri sürdüğü gibi var-
sayımlı tümdengelim yöntemiy-
le düşünme evresine ulaşmıştı. 
Bundan böyle birçok değişkeni 
aynı anda hesaba katabilecek ve 
karmaşık sorunları çözebilecekti. 
Eve döndüğümde, ergen beyniyle 
ilgili bilimsel çalışmalara gömül-
düm. Piaget’nin elinde sadece 
deneyleme ve dışa vurulan dav-
ranışların gözlemlenmesi yöntem-
leri olsa da artık bilim insanlarının 
emrinde birçok ölçüm gereçleri 
bulunuyordu. Hele kafatasımızın 
içinde neler olup bittiğinin doğ-
rudan görüntülenmesini sağla-

yan EMAR (manyetik rezonans 
görüntüleme) cihazı bu alanda 
bir çığır açmıştı. Nöroplastisite**, 
ayna nöronlar***, aşamalı miye-
linizasyon****, beyindeki opoid-
ler*****... Bunların hepsi, beynin 
kapasitesi ve davranışlar, özellik-
le de çocuklarınki hakkında bize 
umut veren bir ışık tutuyordu.

Ebeveyn olmak kutsal bir 
serüvendir! Çocuklarımın her 
yaşını sevdim; hepsinin kendi-
ne özgü hoşlukları ve sürprizleri 
oldu. Bana “Çocuklar büyüdük-
çe dertleri de büyür” demiş-
lerdi; doğruymuş çünkü asla 
gerçekten hazır olamıyorsunuz. 
Farklı duygusal tepkiler sergi-
lediğime şaşırdığım, kendimi 
daha önce hiç hissetmediğim 
kadar endişeli, yetersiz ve güç-
süz hissettiğim zamanlar oldu. 
Söylemeye utanıyorum ancak 
çocuklarımı küçük düşürmek, 
üzerlerinde hâkimiyet kurmak, 
hıçkıra hıçkıra ağlamak, her şeyi 

* Fr. Haberci beden –ç.n.
** Nöroplastisite, sinir sisteminin çevresel değişikliklere ve hasarlanmaya karşı 

nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisidir –ç.n.
*** Ayna nöronlar, başta işitme ve görme olmak üzere bütün duyular vasıtasıyla, 

dış dünyadan gelen sinyalleri alıp kaydeden hücrelerdir –ç.n.
**** Miyelinizasyon, nöronların miyelin kılıfla kaplanmasıdır ve anne karnındaki 

3. haftadan başlayarak ergenlik dönemine kadar sürer. Miyelin, sinir liflerini 
saran ve koruyan yağlı bir maddedir –ç.n.

***** Beyin kimyasında bulunan ve tatmin olma güdüsünü tetikleyen madde –ç.n.
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boş verip kaçıp gitmek istediğim 
anlar oldu… Kendimden hiç bek-
lemediğim kadar telaşlandığım, 
gerildiğim, öfkelendiğim oldu.  
Gelgelelim sevgi ve sevinç dolu 
anları da bolca tattım; ergen-
lik dönemindeki çocuklarımın 
ikisiyle de derin ve yoğun duy-
gusal anlar yaşadığım, onlarla 
yakınlaştığım, coşkularını din-
leyip paylaştığım zamanlar da 
oldu. Bazı dönemeçleri kaçır-
dım, bazılarını yakaladım. Bun-
lar bana, kendime, çocuklarıma 
ve yaşama dair çok şey öğretti. 
Takıldığım noktalarda bilimsel 
literatürü taradım ve bu sayede 
bağırsakların ve oraya yerleşen 
bakterilerin çocukların mizaç-
larını, hatta bazı tepkilerini bile 
belirleyebileceğini keşfettim.  Ne 
zaman çocuklarımdan biriyle ilgili 
bir sorunla karşılaşsam önümde 
heyecan verici bir evren açılı-
yordu.

Bu kitapta ergenlik konusun-
da öğrendiklerimi paylaşıyorum. 
Bu bilgilere çocuklarım, gerçek-
leştirdiğim konferans ve atöl-
ye çalışmalarında ebeveynlerin 
bana sorduğu sorular, okuma-
larım ve dünya üzerindeki düşü-
nür ve araştırmacıların bilimsel 
yayınlarına ulaşmamızı sağlayan 
internet sayesinde ulaştım. 

Ergenlik çağındaki çocukları 
yetiştirme yöntemleri hızla evrili-
yor. Siz bu kitabı okuduğunuz sı-
rada, bazı bilgilerin geçerliliği kal-
mamış olabilir. Ancak yetiştirme 
yöntemlerini bir kenara bırakacak 
olursak, beyin gelişimi sürecinin 
evrensel değişmezleri var.

Bizler psikososyobiyolojik var-
lıklarız! Ergenlerimizin davranış-
larının psikolojik olduğu kadar 
biyolojik kökenleri de var ve 
bunlar belli bir toplumsal dina-
mik içinde şekilleniyorlar. Bu ki-
tapta sunulan fikirler sorunları 
ister istemez basite indirgemek-
tedir zira takdir edersiniz ki bu-
rada değinilen başlıkların ve içe-
riklerin tümü başlı başına birer 
kitapta incelenebilir niteliktedir. 
Şayet sizi düşünmeye sevk eder-
lerse görevlerini layıkıyla yerine 
getirmiş sayılırlar.

Bir ila beş yaş arası davranış-
ları incelediğimiz Denemediğim 
yol kalmadı ardından altı ila on 
bir yaş arası davranışları incele-
diğimiz Sabrımı zorluyorsun adlı 
kitaplarımdan sonra, nihayet 
Artık hiç anlaşamıyoruz adlı ki-
tabımı sizinle buluşturabildim. 
Size çocuklarımın ergenlikle-
ri sırasında başvurabilmekten 
memnun olacağım bir eser su-
nuyorum. Bu kitapta, ergenlik 
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çağındaki çocuklarınızla daha 
keyifli ve zengin bir gündelik ya-
şam geçirebilmenizi sağlamak 
amacıyla bilimsel ve somut kay-
naklardan derlenmiş bilgiler ve 
bazıları sizi altüst edecek, bazı-
larına ise zaten aşina olduğunuz 
veya benzerlerini duyduğunuz 
fikirler bulacaksınız. Burada 
önerilen bazı ebeveyn davranış-
ları size dar görüşlü veya idea-
list gelebilir. Ergenlerin işbirliği 
yapmaya pek yatkın olmadıkları 

yönünde genel bir yargı vardır 
ki bu yargı işbirliğine yanaşabi-
leceklerine inanmamıza engel 
olur. Bir kapıyı açmak için var 
gücümüzle yüklenirken aslında 
tek yapmamız gerekenin kapıyı 
kendimize doğru çekmek oldu-
ğunu keşfetmek şaşırtıcı olabilir. 
İşte bu kitabın amacı da kısmen 
bu; kapıya yüklenmek yerine ka-
pının hangi yöne açıldığını sap-
tamak.


