
Zor İnsanlarla Uzlaşabilme Sanatı 
 
Yaşam mı zor yoksa insanlar mı zorlaştırıyor? sorusunu ne kadar çok sorar olduk 

kendimize. Bir yandan bir yerlerde bir yanlışlık olmalı diye düşünmeden edemezken bir 
yandan da “yaşam tam olarak bunun için var” inancımı pekiştiriyorum gün be gün, bizzat 
deneyimlediğim ve  gözlemlediğim tüm kişiler arası ilişkilerde… 

“ilişkiler” sevgi, saygı, güven, onaylanma, anlam ve yaşam sevinci, aidiyet, sosyallik 
gibi birçok temel ihtiyacımızı karşılamak için olmazsa olmazımız; ne var ki aynı zamanda 
kişilerin günlük yaşamlarında en çok problem yaşadığı ve en çok psikolojik destek alma gereği 
duyduğu yaşam alanı. Ne oluyor da onlarsız yaşayamadığımız bu ilişkiler bir paradoksa 
dönüşüp bize bu kadar zorluk yaratıyor? Ya da neden bazı insanlarla “geçinmek” ve 
“uzlaşabilmek”  daha  zor oluyor? 

Bazı insanlar gerek doğuştan getirdikleri mizaç özellikleri gerekse sonradan 
öğrendikleri inanç ve davranış kalıpları nedeniyle diğerlerinden ayrılarak bizi iletişimde daha 
çok zorlayabilirler. Böyle kişilerle olan ilişkilerimizde kendimizi “sınırda” hissedebilir (her an 
bağımız koptu kopacak) ya da onlardan tamamen uzaklaşma ihtiyacı duyabiliriz. Ama ya bu 
kişilerle aynı ortamda çalışıyorsak ya da bu kişiler akrabalarımızsa, yani ya “atsan atılmaz 
satsan satılmaz” misali bir şekilde yaşamımızda bulunmak zorundalarsa o zaman ne 
yapacağız? Bu soru psikoterapi seanslarında da bana en çok gelen sorular arasında doğrusu. 

Öncelikle empatinin doğru tanımını yaparak söze başlamam gerek. Empati “kendini 
başkalarının yerine koymak” gibi çok genel bir şekilde tanımlana gelen, hepimizin çok aşina 
olduğu ama bence doğru olarak davranışlarımıza yansıtmakta zorluk çektiğimiz bir beceri. 
Empatiyi şu şekilde tanımlamayı daha doğru buluyorum: “diğer kişinin iç dünyasını anlamaya 
çalışırken objektif davranabilme ve diğer kişinin bakış açısını anlayabilme becerisi”. Böyle 
tanımladığımızda görüyoruz ki empatinin özünde aslında karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul 
etmek var. “Kabul etmek” tabii ki ona hiç sınır koymamak ve ona hiç “hayır” dememek 
anlamına gelmiyor. Tam tersi, kendi yaşam görüşümüz ve değerlerimiz çerçevesinde 
çevremizdeki kişilere gerektiğinde sınırlar koymak psikolojik sağlığımız için çok gerekli bir 
davranış örneği.  Ama bu sınırları koyarken kullandığımız dil ve yöntemler işin püf noktaları 
adeta.  

Örneğin bir iletişim kuralı olarak, yaptığınız eleştirilere karşı fazla savunmacı davranın 
kişiler için kullandığınız dil şu şekilde olmalı: “Senin …….. davranışın beni 
üzdü/kızdırdı/hayalkırıklığına uğrattı”. Daha somut bir örnek vermek gerekirse, “Senin zaman 
planlamalarımıza uymaman beni kaygılandırıyor ve bu kaygım da sana olan davranışlarıma 
olumsuz bir şekilde yansıyor”. Yani kişinin kabul etmediğimiz davranışının hangisi olduğunu 
açık ve net bir şekilde ifade etmeli, bu davranışın da kendimiz üzerindeki etkisini 
karşımızdakine iletmeliyiz. Böyle yaptığımızda karşımızdaki kişiyi etiketleme ve suçlamadan 
uzak bir dil kullanmış oluruz ki kullandığımız bu dil adeta “sihirli” etkiler yaratır. Bence hemen 
küçük küçük günlük yaşamınızda denemeye başlayın. Çocuğunuzla, eşinizle, patronunuzla ya 
da çalışanlarınızla konuşurken kullanacağınız bu sihir, kısa süre içerisinde etkisini gösterecek 
ve sizin bile inanamayacağınız pozitif ilişkisel gelişimlere neden olacak. 

Zor mizaçlı insanlarla başa çıkarken onların iç seslerinin kendilerine sürekli şu soruları 
soruyor olduğunun farkında olun:  

 

 Umursanıyor muyum? 

 Kabul ediliyor muyum? 

 Değerli bir kişi miyim? 



 Yeterli/başarılı bir kişi miyim? 

 Sevilmeyi hak eden bir kişi miyim? 
 
Eğer bu kişilerin iç seslerinin gün boyunca bu şekilde konuştuğunu daha çok anlayabilirseniz 
o zaman onların davranışlarını da daha iyi anlayabilirsiniz. Onlara bu ihtiyaçlarını daha çok 
vermeye çalışın. Onları bol bol söz ve davranışlarınızla onaylayın ve takdir edin. Olumsuz 
özelliklerini sürekli dile getirmektense iyi yaptıkları şeyleri ve başarılı/yetenekli/becerikli 
oldukları konuları gündeme getirin. Bu sayede motivasyon düzeylerinin yükseldiğini, 
potansiyellerini daha çok kullandıklarını ve size karşı olan tutumlarının da gittikçe olumluya 
yöneldiğine şahit olacaksınız.   
 Zor mizaçlı kişilerle olan iletişimlerinizde mutlaka onları etkin bir şekilde dinlemeye 
gayret edin. Etkin dinleme sadece sessiz kalarak “orada var olmayı” değil, karşımızdakinin 
söylediklerini bir ayna gibi ona yansıtmayı ve anlattığı şeylerle ilgili merak içinde olmayı 
gerektirir. Ona bol bol açık uçlu sorular sorun: “Öyle mi. Ne kadar ilginç. Bu konuda neler 
hissediyorsun?”, “Söylediklerin ilgimi çekti. Bu konuyu daha detaylı konuşmak isterim. Peki 
ya sonrasında ne yaptın?”, “Arkadaşına ilişkin duyguların neler?”, “Eşinle ilgili hangi sorunları 
yaşıyorsun?”, “Ben böyle davrandığımda aklından neler geçiyor?” gibi örneklerden 
yararlanabilir ve bunları günlük konuşma dilinize daha çok yerleştirerek işe başlayabilirsiniz. 
 Gözle iletişim, bedeninizin duruşu, kullandığınız jestler, yüz ifadeniz, ses tonunuz, 
konuşma zamanlamanız ve konuşmanızın içeriği de oldukça önemli faktörler. Örneğin, 
karşıdaki kişiyi fazla rahatsız edecek tarzda olmadan o kişiye doğrudan bakmanız; bedeninizin 
dik olması; çok fazla el kol hareketi ile konuşup dikkat dağıtmamanız; yüz ifadenizin 
anlattığınız şeyle ve duygularınızla tutarlı olması; kendinize güvenli bir şekilde ancak üstünlük 
kurmayan bir ses tonu zor mizaçlı kişilerle başa çıkarken iletişimde dikkat etmeniz gereken 
noktalar. Zamanlama ise bulunduğunuz ortama göre değişebilir. Örneğin patronunuzla bir 
şey konuşacaksanız bunu başkalarının yanında ya da e-mail yoluyla yapmak yerine, birebir ve 
yüz yüze bir şekilde yapmanız daha doğru olacaktır. Kendi duygularınızı açık bir şekilde ifade 
edin, saldırgan ve suçlayıcı bir dil kullanmayın ve asıl amacınızın “çözüm ve uzlaşma” 
olduğunu karşınızdaki kişiye olabildiğince spontan bir şekilde anlatmaya çalışın. Spontan 
derken hiç plan yapmayın demiyorum ama mümkün olduğunca samimi ve içten olmaya 
gayret gösterin.  

Unutmayın sizin “zor” dediğiniz kişiler de içlerinden size “zor” diyorlar.  
Bu sizi korkutmasın, ilişkilerin anlamlı olmasının nedeni de bu değil mi? Uzlaşabilme 

becerimiz olduğu kadar insan değil miyiz? Kimin kime kaç adım attığının hesabını 
yapmaktansa, “bugün hangi konularda uzlaşabildik?” in peşinde olun. Eğer yeterince objektif 
bakabilirseniz herkesle empati kurabilir, herkesin davranışlarındaki anlam ve amacı 
anlayabilirsiniz. Ve anlamak “anlaşmanın” ilk adımıdır. 

Hepinize bol “uzlaşmalı” günler diliyorum… 
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