
 

Etkili İletişim ve Doğru Anlamak 

 

İletişim kurarken, kişilerden verdiği mesaja, diğeri onun beklentisine uygun yanıt verirse, buna 

paralel iletişim adı verilir. Bahsi geçen iletişim de, bireylerden birinin verdiği mesaja, diğer 

bireyin, onun beklediğinden farklı bir yanıt gelirse, bu defa iletişimin adı çapraz iletişim olarak 

tanımlanabilir. 

 

Örtülü iletişimde dediğimizde ise kişi, birey iletişim rollerinden birini çok açık mesajlarla 

sergilerken, asıl olan, bunu farklı bir amaç için yaptığıdır. Burada gizli bir mesaj verilerek, 

iletişime girenlerin içinde bulundukları toplum için kabul edilebilir bir mesaja dönüştürülerek 

iletilmesidir. İnsanlar, iletişim kurdukları zaman çeşitli ve birbirinden farklı davranış kalıpları 

sergilerler. Örneğin, değişik sorunlar yaşandığında, gösterilen tepkiler genellikle, saldırganlık, 

itaatkar ya da kendini kabul ettirme olarak adlandırılabilecek üç farklı davranış biçimiyle ortaya 

çıkmaktadır. Kişi kendini savunduğunda itaatkar, karşı saldırıya geçildiğinde isesaldırgan 

olarak tanımlanır. 

 

Bu alanda gidilebilecek son yol ise kendini kabul ettirmedir. Bu üç davranış tarzı, bireylerin 

değişik durumlarda kullandığı ve bireylerle iletişim şeklini şekillendiren davranışlardır. 

Empatik iletişim, bireyler arasında, doğru ve etkin bir dinleme becerisi ile birlikte 

kullanıldığında ancak bir anlam taşır. Birey olarak karşıdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz, ne 

söylediğini duyup, anlayabilmek, iyi bir dinleyici olabilmenin yöntemlerini bilmek ve 

kullanmak gerekir. İletişimin kalitesini yükseltmek isteyen bir birey ancak, dinlemeyi 

öğrenerek bunu gerçekleştirebilir. Dinleme genel anlamda iki şekilde karşımıza çıkabilir. 

Bunlardan pasif dinleme, diğeri ise aktif dinlemedir. 

 

Pasif dinlemeden bahsedildiğinde, dikkatli ancak sessizliği içeren ve çok az tepki göstermeye 

ihtiyaç duyulan, en basit dinleme türüdür. Aktif dinlemeyi empatik dinleme olarak da 

isimlendirmek mümkündür. Aktif ya da empatik dinleme denildiğinde, karşıdaki bireyin 

duygularını onun bakış açısıyla anlamayı sağlaması beklenir. Bir başka açıdan, karşıdaki 

bireyin, ne ifade ettiği ile gerçekten ilgili olunduğunu gösteren bir iletişim unsurudur. 

 

Empati kavramını tanımlarsak, bir bireyin kendisini iletişim kurduğu kişinin yerine koyması ve 

onun duygu-düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasıdır. Burada önemli olan, bireyin 

karşısındakinin bakış açısıyla bakması, onun duygulanımını ve düşüncelerini doğru bir şekilde 

anlayabilmesi, hissedebilmesi, son olarak da, bu algıladıklarını karşısındakine iletmesi süreci 

empati olarak tanımlanır. 

 

Sempati duymak, karşıdaki insanın duygu ve düşüncelerin aynısını paylaşmak anlamına gelir. 

Empati kurulmasında önemli olan ise karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Sempati 

kavramında “yandaşlık” asıl unsur olarak göze çarpar. Empati kurulduğunda, o kişiyle aynı 

duyguları ve görüşleri paylaşılmaz, duygular ve düşünceler anlaşılmalıdır. 

 

Etkili İletişim ve Doğru Anlatma 

Sonuç olarak baktığımızda, iletişimin ilk ve en temel amacı iletişim kurulan bireyle etkin ilişki 

kurmaktır. Bunu sağlamanın koşulu da bireyin önce kendi içinde sonra da çevresinde nasıl 

iletişim kuracağını belirlemesidir. Karşısındaki bireyi etkin biçimde dinleyerek, anlayarak, 
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kendini de doğru içimde ifade edip anlatarak bunu başarır. Aynı zamanda da kullandığı dilin 

önemi büyüktür. 

 

Duygularını kontrol ederek iletişim engeli oluşturmadan, karşısındaki bireye karşı 

düşüncelerini dile getirirken “ben dilini” kullanmaya özen göstererek ve bunu davranışlarında 

da yer ederek, karşısındaki bireyin de onu anlamasını sağlar. Böylece etkin bir iletişimi 

oluşturan birey, her daim kişiler arası ilişkilerde başarıyı sağlar. Her şey yolunda iken sağlıklı 

ve başarılı iletişim kurmak daha kolaydır. Ama özellikle kızgınlık ve öfke anlarında aynı 

başarıyı gösteremeyebiliriz. 

 

İletişim kurarken, bilerek ya da bilmeyerek problem, öfke ve düşmanlık yaratan engeller 

çıkarırız. “Doğru” mesaj, “doğru” bir şekilde bir taraftan öteki tarafa hiçbir zaman 

geçmeyebilir. Mesajda bazen sorunlara ve yanlış anlaşılmalara yol açan gecikmeler olur. Ya da 

sizinle karşınızdaki arasında iletişim sürecinde soruların ve tepkilerin anlamı bir hayli 

değişebilir. 

 

Bu iletişim bozukluklarının nedenini aşağıdaki faktörlerle özetleyebiliriz: 

Hassasiyet eksikliği: Başkalarının duygularının farkında olmamak tehlikeli ve yıkıcı bir hale 

gelebilir. İnsanlar kendi duygularını taşıyan bireyler olarak tanınmak isterler. 

Yanlış seçim: Yanlış zamanda yanlış kelimeler kullanmak incitici ve zarar verici mesajlar 

gönderilmesine neden olabilir. 

 

Düşünmeden atlamak: Düşünmeden sonuçlara varmak ve yanlış varsayımlarla hareket etmek, 

bir dizi yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Çoğunlukla tehdit edici, düşmanca, saldırgan ya da 

başka deyişle “öfkeli” olarak algılanan diğer iletişim davranışları şöyledir: 

Eleştiri: Eleştiri olarak gözüken konuşma ya da davranışlar dinleyicilerin ve gözlemcilerin 

savunmaya geçmesine neden olur. İnsanların çoğu kendileri hakkında yargıya varılmasından 

hoşlanmaz. 

 

Kontrol: Ne zaman karşımızdaki kişinin bizi idare etmeye kalkıştığını ya da özgürlüğümüzü 

kısıtlayacak şekilde kontrol altına almaya çalıştığını hissetsek, direnç göstermeye başlarız. 

Strateji: Ne zaman birinin bizle gizli amaçlar uğruna oyun oynadığını hissetsek, ya güceniriz 

ya da kurnazlık göstererek iyi iletişimi keser ve aynı şekilde aldatıcı bir oyunla karşılık vermeye 

başlarız. 

 

Üstünlük: Başkasından üstün olduğunu varsaymak, verimli bir iletişimi sona erdirir. 

Kesinlik: Emin olmadan kesinlik ifade etmeye çalışmak dinleyicide direnç oluşmasına yol açar. 

Sen mesajı verilen ve genellikle davranıştan çok karşımızdakinin kişiliğine yönelik suçlama ve 

yargılama tarzındaki ifadeler, Sen dili olarak adlandırılır. “Ne laf anlamaz çocuksun, sen adam 

olmazsın, dır dır edip duruyorsun, terbiyesizin tekisin” gibi sen dili kullanılarak yapılan 

uyarılar, olumsuz davranışın ne olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini açıklamaz. 

 

Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu 

suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Bu yaklaşımda istenmeyen davranış tanımlanır, 

sonra bu davranışın anne baba üzerindeki etkileri belirtilir ve bunun ne tür duygular uyandırdığı 

açıklanır. Örneğin bir işle uğraşırken çocuğunun oyuncaklarını vurarak çıkardığı sesten rahatsız 

olan bir baba, “çok gürültücüsün” demek yerine “oyuncaklarını birbirine vurduğunda çıkan 

2 

http://www.acikogretim.biz/


 

sesten dikkatim dağılıyor, işimi iyi yapamıyorum ve geriliyorum” veya bir anne, oyuncaklarını 

dağıtan çocuğuna “oyuncakların dağınık olduğunda toplamaktan yoruluyorum bu da beni 

kızdırıyor” derse sorunu ben diliyle ifade etmiş olur. 

 

İletişimde çoğunlukla sen dili kullanılır ancak ben dilinin kullanılması daha iyi sonuç verir, 

iletişimi zenginleştirir. Bu iki yaklaşımın özellikleri ile verdiği sonuçlar, şöyle 

karşılaştırılabilir: Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen 

davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Bu nedenle çocuk 

hangi davranışına kızıldığını ya da düzeltmesi gerekenin ne olduğunu ve davranışlarının anne 

babasını nasıl etkilediğini anlamayabilir. Bu nedenle olumsuz davranışların azaltılmasında 

yeterince etkili olmaz. 

 

Sanal İletişim 

İletişim bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı 

etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim 

olanakları sunan bir tür eylemdir. 

 

İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-

psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır. İletişim sürecinin bileşenleri kaynak ve alıcı, 

kodlama ve kod çözme, ileti ve kanal, geribildirim ve gürültü olarak söylenebilir. 

 

Bilgi toplumu kavramı Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da benzer zamanlarda ortaya 

atılmıştır. Bilgi toplumu kavramının gündeme gelmesi 1960’lı ve 1970’li yılların sonları 

arasındaki 10 senelik zaman dilimini kapsar. Bilgi toplumu fikrini ortaya atan en önemli 

kuramcılardan biri Daniel Bell dir. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda 

sağlık, eğitim, araştırma, devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş 

göstermişlerdir. Bilgi toplumu ya da endüstri ötesi toplum iletişim hizmet ve araçlarını en üst 

düzeyde kullanmayı amaçlayan bir yapıdır. 

 

Geleneksel medya olarak da tanımlanan kitlesel medya, kitle iletişimi için kullanılan gazete ve 

dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü 

iletileri taşıyan ortamlar olarak tanımlanmaktadır. Sanal iletişim bilgi toplumu ile önemli bir 

gelişme kazanmıştır. Sanal iletişimde yeni medya ortamları kullanılmaktadır. Yeni medya ise, 

iletişimde etkileşimi artıran, iletileri sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği 

ortamlardır. Yeni medya araçları ise akıllı taşınabilir ortamlar, internet, internet uygulamaları 

ve ara yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralanmaktadır. 

 

Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında etkili olan kimi süreçler bulunmaktadır. 

Biyolojik, sosyal ve tarihsel süreçler kişinin kadın ve erkek olarak içine doğduğu topluma 

uyumlanması ve kendini olduğu kadar çevresini de anlamlandırmasını sağlar. Biyolojik süreç, 

anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır. Bu farklılıklara 

bağlı olarak kişi bedenini kadın ve erkek olarak tanımlar. 

 

Sosyal süreç, çevrenin belirlediği kadın ve erkek davranışları, duygu, değer ve düşünce 

beklentileri ile ilişkilidir. Kadın ve erkek olarak sosyalleşir, çevrenin kadın ve erkek rol 

beklentilerine göre koşullanırız. Tarihsel süreç ise kültürün ve aile tarihinin taşıyıp yinelediği 
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kadın ve erkek olma davranış biçimleri ile ilintilidir (Navaro, 1996:23-24). Anılan süreçlerin 

hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirinin üzerinde etkilidir. Cinsel roller var olan anatomik 

farklılıklar üzerine kuruludur ve tarihsel olarak taşınanlardan kolayca arınamaz. 

Kültür başta olmak üzere toplumsal tüm kurumlarla bağıntılı olan toplumsal cinsiyet kavramı 

durağan bir yapı göstermez. Toplumsal değişmelerle birlikte toplumsal cinsiyet kavramı da 

büyük ölçüde değişkenlik gösterir, bir başka deyişle, evrim geçirir, dönüşüme uğrar. Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet değerlerine bakıldığında da kadın ve erkekten çok farklı beklentilerin var 

olduğu gözlemlenebilir. Türkiye geleneksel yapısını koruma eğilimi gösteren bir toplumsal 

yapıya sahiptir. Dolayısıyla, geleneksel alt yapı yavaş değişmekte, hatta bazı konularda geriye 

doğru evrilmektedir. 

 

Konuşma bir anlamda bir pazarlık aracıdır. Birey elinden geldiğince üstte kalmaya çalışır, 

kendini diğerlerinden gelebilecek olası saldırılara karşı korur. Bunu yapmak için de diğerlerinin 

daha alt statüde kalmaları için çaba sarfeder. Bu bir çeşit yarışmadır, rekabet içerir, bağımsızlığı 

sürdürme ve başarısızlıktan kaçınma savaşımıdır. Kuşkusuz, başarı elde, etme, başarı için 

mücadele etme ve rekabet kadınların da dünyasında var olan durumlardır. Ancak, pek çok 

kültürde olduğu gibi Türk toplumunda ve kültüründe de kadınlar için öngörülen yaşam tarzı, 

değerler açısından rekabet ve rekabete eşlik eden yarış, acımasızlık kadının dünyasında birinci 

sırada değildir. 

 

Kadın ve erkek konuşmaları açısından bir başka bariz ayrım noktası bir sorun karşısında 

yaşanır. 

 

Günlük yaşam içinde pek çok sorunla karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışırız. Bu süreçte 

kadın ve erkek arasında kimi belirgin farklılıklar söz konusudur. Bir erkek için, yetiştirilme 

tarzı ve ondan beklenen davranışlar doğrultusunda bir sorun sadece ivedilikle çözülmesi 

gereken bir meseledir. Bir erkek çoğunluk sorunun ne olduğunu net biçimde ortaya koymaya 

ve çözümüne odaklanır. Çünkü bir sorun erkeğin rekabet içinde olduğu hiyerarşik yaşamda 

onun bulunduğu konumu zayıflatacak bir durumdur. Dolayısıyla bir çok erkek çok zor durumda 

kalmadıkça sorunu hakkında konuşmamayı, sorunu hakkında konuşacaksa da bütün detayları 

başkalarına yansıtmamayı tercih eder. 

 

Pek çok araştırma göstermektedir ki, kadınlar erkeklerle iletişime girdiklerinde daha az alan 

kaplama, bedenlerini olabildiğinde küçültme, dinlerken ya da konuşurken daha fazla baş 

sallama, saçlarıyla erkeklere nazaran daha fazla oynama ya da düzeltme, ellerini kucaklarında 

tutma, bacaklar ve dirsekler yoluyla kapanma hareketleri yapma, otururken bacakları ve 

ayakları birbirine bitişik tutma, daha fazla göz kırpma ve daha fazla aşağıya yönelik bakışlara 

sahip olma eğilimi gösterdikleri saptanmıştır. Erkeklerin ise daha fazla ve doğrudan baktıkları, 

daha fazla alan kapladıkları, başlarını dik tuttukları, ayaktayken, otururken bacaklarını açtıkları, 

çenelerini daha çok sıvazladıkları, daha büyük ve geniş jestler yaptıkları, bacak ve ayaklarını 

daha fazla hareket ettirdikleri ve kollarını bedenlerinden daha uzakta hareket ettirdikleri 

bulgulanmıştır. 

 

Beden hareketlerinde toplumsal cinsiyet farklılıklarının öğrenilmesinde olduğu gibi kişisel 

alanın nasıl kullanılacağı da yine kültürle ve o kültürün kadından ve erkekten beklentileriyle 

uyumlu olarak erken yaşta çocuklara aktarılır. Araştırmalar sonucunda küçük oğlanların küçük 

kızlara göre daha fazla yer kapladıkları gözlemlenmiştir. Bunda erkek çocuklarının daha hızlı 
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büyümeleri bir neden olarak gösterilebilir. Ancak bu tek başına yeterli bir gerekçe değildir. 

Yetişkinlerin kız ve erkek çocukları oynamaları için özendirdiği oyuncaklar da bu alan 

kaplama, kişisel mekanı oluşturma konusunda etkili olmaktadır. 

 

İletişim halindeyken gerek kadınlar gerekse erkekler göz temasını gerçekleştirirler. Ne var ki 

bakışlarının nitelikleri birbirinden oldukça farklıdır. Kadınlar bir erkekle birlikteyken konuşma 

sırasında dikkatle dinlediklerini belli etmek için göz temasına dikkat ederler. Ancak bunu 

karşıdakine kilitlenerek değil, belli aralıklarla bakışı kesintiye uğratarak devam ettirirler. Oysa, 

erkeklerin bakışları çoğunlukla egemenlik kurma eğilimleriyle uyumlu olarak dik dik ve/veya 

kilitlenerek gerçekleşir. Özellikle kadınla erkek arasındaki iletişim flörtif bir boyuttaysa erkek 

kilitlenerek bakmayı çoğunluk kendine verilmiş bir hak olarak görür. Buna karşın erkekler, bir 

kadınla iletişim halindeyken, bazı koşullarda ast üst ilişkilerini anımsatacak biçimde tam aksi 

bir eğilim de gösterebilirler. 

 

Kadın ve erkek arasındaki en temel çatışma alanlarından biri sahip olunan özgürlüklerle 

ilgilidir. Özgürlük, özellikle erkekler için hassas alanlardan biridir. Erkekler çoğu zaman hayatı 

bir özgürlük mücadele alanı olarak görürler. O alanın ihlali temel çatışma noktalarından biridir. 

Örneğin, bir kadının sık sık yakın çevresindeki bir erkeğe ne yapacağını söylemesi erkeğin 

gözünde özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Çoğu erkek, eşinin kendisine bir şey yaptırma çabası 

olarak gördüğü şeylerden rahatsızlık duyar. Oysa kadınların hayatı çoğunlukla ailelerinin, 

eşlerinin istek ve beklentilerini karşılamaya çalışmakla geçmiştir. Dolayısıyla, birinin istediğini 

karşılamaya çalışmak kadınlar için olağan bir alışkanlıktır ve bu nedenle çevrelerindeki 

erkeklerden bir şey istediklerinde bunun neden sorun olduğunu çoğu zaman anlayamaz ve 

kırgınlık yaşarlar. 

 

Çatışma ve mobbing kavramı arasında bir bağ bulunmaktadır. Leymann mobbingin genel 

yargıdan farklı olarak, çatışmanın ileri boyutu olmadığını, bazen çatışmadan haftalar, aylar 

sonra ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir. Sosyal psikoloji araştırmalarında çok sayıda 

saldırganlık ve çatışmayı konu alan çalışma olmasına karşın, işyerinde psikolojik taciz konusu 

çok yeni bir kavram olduğu için gündeme getirilmemiştir. Öte yandan, mobbing işyerinde 

psikolojik taciz içerdiği için doğal olarak kurban üzerinde psikolojik ve patolojik sorunlara yol 

açmaktadır. 

 

İletişimde Kalite 

Benmerkezcilik, bireylerarası ilişkilerde olayları bir başkasının görüş açısından görememektir. 

Benmerkezcilik, iletişimde kaliteyi ve başarıyı yakalamak için farklı bakış açılarını hayal 

edememektir. Benmerkezci davranışa sahip bir kişi, karşısındaki bir kişinin bir nesneye, bir 

olaya kendi bulunduğu konumdan farklı bir noktadan bakabileceğini, farklı bakış açılarının, 

farklı algısal ve fikirsel sonuçları olabileceğini düşünemez. Bu biçimde bir düşünceye sahip 

kişinin konuşma biçimi, ifadesi de benmerkezciliğinin etkisi altındadır. 

 

Benmerkezcilik bencillik değildir, fakat kişinin olayları kendine yönelik anlaması veya kişinin 

olayları kendini merkeze koyarak anlamasıdır. Benmerkezcilik, aslında çocuk ya da yetişkinin 

sınırlı olan düşünme kapasitesinin temelini oluşturur. Benmerkezcilik, ayrıca dikkati 

odaklamanın bir çeşididir. Benmerkezci kişiler kendi bakış açılarına o kadar çok 

odaklanmışlardır ki aynı anda bir başkasının bakış açısını anlayamazlar. 
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Egosentrizm kısaca benmerkezciliktir. Diğer bir deyişle, bireyin kendini merkeze almasıdır. 

Her şeyde kendini esas almak, her şeyi kendine dayandırmak, her işi kendine bağlamak, kendine 

indirgemek, her olayı, her düşünceyi kendi görüş açısından yorumlamak ve kendi fikrini, 

mantığını, duygusunu hareket noktası olarak seçme olarak tanımlanır. 

 

İletişim insanlar için çok eski zamanlardan beri var ve önemli olmasına rağmen içinde 

bulunduğumuz yüzyılda özel ilgi haline gelmiştir. Öyle ki iletişimbecerileri kişilerarası 

iletişimlerin yoğun olduğu meslek alanlarında başarı için önemli öğelerden biridir. Hergün 

yaşadığımız sorunların birçoğu duygularımızı, istek ve arzularımızı bizim için önemli kişilere 

iletmede başarılı olmamızdan kaynaklanmaktadır. Kişilerin duygularını iletme becerisi yeterli 

değilse gereksinimlerini karşılayamazlar. İnsanların gereksimlerini karşılamak için 

kullandıkları değişik iletişim biçimleri onların davranışlarını oluşturur. Bazı bireyler 

amaçlarına ulaşamazlar. Bu nedenle çoğu kez öfkeyle ya da yetersizlik kaygısıyla doludur. 

Bazıları ise isteklerini elde etmek için başkalarını küçültür, dikkate almaz veya kırarlar. 

Analiz yöntemi, insanda üç farklı ego (benlik) halinin bulunduğunu ifade eder. Söz konusu üç 

ego şunlardır: Çocuk egosu, yetişkin egosu ve ebeveyn egosudur. İnsanın mutlu olabilmesini 

bu ego durumlarını kontrol edebilmesi ile gerçekleşeceğini iddia eden analiz yöntemi sağlıklı 

bir bireyde üç ego durumunun da eşit hallerde zuhur etmesini diler. Birey ancak bu üç ego 

durumunu da bilinçli bir şekilde kontrol edip gerektiği durumlarda da susturabilir ise doğru 

kararlar veren mutlu bir birey olabilir. Basitçe açmak gerekirse; çocuk egosu dizginlenemeyen, 

yer yer yaramaz, söz dinlemez, bencil, kıskanç vs. ego hali. 

 

Örneğin eğlenmek istediğimiz ya da eğlendiğimiz zamanlar çocuk egosunun ağır bastığı 

hallerdedir. Ebeveyn egosu, kendi ebeveynlerimizden öğrendiklerimizi ilerki yaşlarımızda 

kullanarak, ama yanlış ya da doğru bir bilgi olduğunu düşünmeksizin, büyüklerimizden 

gördüklerimizi uygulama halidir. Örneğin, yanımızda bizle yürüyen arkadaşımıza hava serin 

olduğu için ceketini giymesini söylememiz ebeveyn egosunun ağır bastığını gösterir. Yetişkin 

egosu hesap yapan, program yapan, ne harcadığını ne kazandığını kısacası bugününü yarınına 

katarak hareket eden ego durumudur. Örneğin borca girip altından kalkamayacağını düşünen 

birey almak istediği arabadan vazgeçip yeterli birikimini yaptıktan sonra araba almaya karar 

verirse yetişkin egosu devrededir demektir. Ancak borca girerek araba alan bireyin çocuk 

egosunun yetişkin egosundan daha büyük olduğunu görmek kaçınılmazdır. 

 

Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme 

Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere 

sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir. Konuşmayı oluşturan etmenler ses, 

boğumlama(telaffuz), konuşma dinamiği, sözcük hazinesi ve biçem(üslup)dir. Konuşmanın 

ögeleri ise dinleyici, ortam, konu ve konuşmacıdır. 

 

Konuşmalardaki önemli noktalar ise şöyle sıralanabilir: Konuşmadan önce söylenecekler 

düşünülmeli ve planlanmalıdır. Konuşurken dinleyicilerle sanki karşılıklı bir konuşma 

yapıyormuş gibi davranılmalıdır. Konuşurken dinleyicilerin gözlerine bakılmalıdır. 

Konuşurken sözlere tat katılmalıdır. Unutulmamalıdır ki “Ne söylediğiniz değil, nasıl 

söylediğiniz daha önemlidir.” 

 

Bu önemli noktalarından sonra; topluluk önündeki konuşmalarda “nasıl söylemek” gerektiği 

konusuyla şunlar söylenebilir: Konuşmada önem taşıyan kelimeler şiddetli, önemsiz kelimeler 
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normal söylenmelidir. Gerektiği zaman ses perdesi değiştirilmelidir. Yine gerektiğinde 

konuşmanın şekli değiştirilmelidir. Önemli fikirleri söylemeden önce ve söyledikten sonra 

duraklamalıdır. 

 

Başlık seçerken öncelikle genel amacı belirlemeli daha sonra buna bağlı özel amaç 

saptanmalıdır. Son olarak da ana fikrin deyimleştirilmesi gerekir. Dinleyiciler analiz edilirken 

de öncelikle konuşmalarda dinleyici merkezli olmalı, dinleyicilerin psikolojisi mutlaka 

bilinmeli ve hesaba katılmalıdır. Daha sonra da demografik ve durumsal dinleyici analizleri 

yapılmalıdır. Dinleyiciler hakkında gerekli bilgiler edinildikten sonra dinleyiciyle uyumlaşma 

yolları belirlenmeli ve izlenmelidir. 

 

Konuşma türleri genel olarak üç başlık altında ele alınır. Bunlar bilgilendirme için konuşma-

bilgilendirici konuşma, özel durumlarda konuşma ve ikna edici konuşmalardır. 

 

Bilgilendirici konuşmalar ise kendi içinde objeler hakkında konuşma, süreçler hakkında 

konuşma, olaylar hakkında konuşma ve kavramlar hakkında konuşma türlerine ayrılır. Özel 

durumlarda konuşma türleri ise giriş konuşmaları, sunuş konuşmaları, kabul konuşmaları, anma 

konuşmaları ve yemek sonrası konuşmalardır. İkna edici konuşmalar ise varolan tutum ve 

inancı pekiştiren konuşmalar, bir tutum ve inanç oluşturan konuşmalar, bir tutum ve inancı 

değiştirmeye yönelik konuşmalar ve dinleyenleri bir harekete yönlendiren konuşmalar olarak 

dörde ayrılabilir. 

 

Dinleme ile ilgili olarak üç nokta önem taşımaktadır: Dinleme işitme değildir, dinleme becerisi 

doğal değildir, bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar. İnsanların dinleme eylemini nasıl 

gerçekleştirdikleri aynı zamanda dinleme türlerini de oluşturur. Süreç içerisinde bir bakıma 

gürültüye dönüşen dinleme türleri şunlardır: Görünüşte Dinleme, Seçerek Dinleme, Saplanmış 

Dinleme, Savunucu Dinleme, Tuzak Kurucu Dinleme, 

 

Yüzeysel Dinleme. 

İletişim sürecinde alıcı konumundaki dinleyenlerin dinlediğini tam olarak anlayabilmesi ya da 

bunu gösterebilmesi için konuşma sürecinin en önemli ögelerinden biri olan geri-bildirim 

ögesinin işe koşulması gerekir. Geri bildirim ögesini kullanarak dinlemeye”aktif dinleme” 

denilir. Aktif dinlemenin yapılması için bilinmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 

Yardımcı Olmak için Dinleme, Sorunlar Karşısında Verilen Yaygın Cevap Türlerinin 

Bilinmesi, Yargılama, Çözümleme, Soru Sorma, Rahatlama-Rahatlatma, Aktif Dinlemenin 

Üstünlüğünün Farkında Olmak. 

 

İyi bir dinleme davranışı gösterebilmek için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

Dinleyici her şeyden önce kaynağın aktarmak istediklerini ya da anlamak, bilmek, öğrenmek 

istediği temel iletiyi saptamalıdır. Dinleyici yalnızca bakışları, baş sallaması, jest ve 

mimikleriyle dinler gözükmemeli ya da kaynaktan gelen iletilerin yüzeyinde kalmamalıdır. 

Kaynağın, konuşanın, verdiği ileti onun yüzüne hatta gözlerine bakarak izlenmelidir. Dinleyici 

karşınızdakini dinlerken zaman zaman sözlü olarak, onun konuşma akışını bozmayacak 

biçimde geri bildirim sağlayacak bilgiler vermelidir. Kaynağın bilgi aktardığı, ileti verdiği süre 

içinde dinleyici olarak kalınmalıdır. Kaynağın aktardığı bilgi, ortaya koyduğu öneriler bittikten 

sonra cevap verilmesi gerekiyorsa, bu sürecin de işletilmesi gerekir. Kaynağın, konuşanın 

aktardığı bilgi ve iletileri kendine göre yorumlamamalıdır. 
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Söylenenlerin anlamına ilişkin olarak dinleyicide kuşku ve duraksama olmamalıdır. Dinleyici 

karşısındakini dinlerken alay eden, küçümseyen, küçük düşüren, kötüleyen mimikler, jestler ya 

da sözcükler kullanmaktan özenle kaçınmalıdır. Kaynağın, konuşanın açığını yakalama, 

kişiliğinin gücünü, üstünlüğünü göstermek amacıyla tuzak kuran bir dinleyici olmaktan 

kaçınılmalıdır. Aynı şekilde dinleyici kaynaktan gelen tüm iletileri kendisine yöneltilmiş bir 

saldırı olarak kabul etmemeli ve hemen savunmaya geçmemelidir. 

 

 

Yazı “anlamlarında uzlaşılmış ve denem bilgilerin yerine konmuş belirticiler” olarak 

tanımlanabilecek sembolerin başka deyişle yazılı kelimelerin belli ortamlarda (kağıt ve bağlı 

olarak kitap, dergi vb.)uzun süreli olarak ve değişmez bir şekilde saklanabilmesi ve daha sonra 

okuyan kişilerin aynı kelimeleri aynı biçimde anlaması ile birlikte sözlü iletişimin en önemli 

engelini ortadan kaldırmıştır. 

 

Buna bağlı olarak yazı ve yazılı iletişim, insanın zaman ve mekândaki iletişim olanaklarını 

genişletmede en etkin iletişim biçimidir denilebilir. Yazının ortaya çıkışı ve geçirdiği değişim 

ve evrimler kültürel evrimin sonucu olmuştur. Bir bakıma ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı 

ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkan yazı, toplumsal ve kültürel kurumların ve bunlar arasındaki 

ilişkilerin gelişmesinde de çok önemli rol oynamıştır. Buna karşılık bu kurumlar da yazının 

gelişmesinde etkili olmuştur. Yazının ortaya çıkışı ile birlikte bugünkü anlamda olmasa bile 

okullaşmanın temeli atılmıştır denilebilir. Bu durum, okuma yazma bilen insanların sayısının 

çoğalarak artmasına neden olmuştur. 

 

Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma 

İkna etme karşıdaki kişinin düşünce davranış ve tutumlarını istenilen biçimde etkileme ya da 

değiştirme sürecidir. Başka bir deyişle karşımızdaki kişi veya kişilerin düşünce davranış veya 

bizim istediğimiz biçimde ve karşımızdaki bireylerin o andaki istek ve durumlarına aykırı bir 

şekilde etkileme veya değiştirme olarak tanımlanabilir. Etkileme ise karşıdaki kişinin tutum ve 

davranışlarını onların istek ve çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde daha uzun sürede değiştirme 

girişim olarak tanımlanabilir. 

 

Rasyonel-akılcı ikna: Ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri 

ve bilgilerin sunulmasıdır. Basitçe etki edilmek istenilen kişiye ” fikrimin arkasındaki mantığı 

açıklamak istiyorum” demekten başka bir şey değildir. 

 

Arkadaşlık ya da kişisel çekicilik: Arkadaşlık stratejisi etkilenenin, etkileyen hakkındaki iyi 

düşüncelerine bağlıdır. Bu strateji arkadaşça davranma, duyarlılık gösterme anlayış ve 

pohpohlamak ile başarılabilir. Bir strateji olarak arkadaşlık, etkilenen duygularına üzerine 

oynadığı için güçlü duygusal parçalar içerir. 

 

Koalisyon: Koalisyon, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için hareke 

geçirmesidir. Eğer bir çok insan etkilenene belirli bir eylemi yapması için aynı taleple gelirse 

etkilenen büyük olasılıkla talebi kabul edecektir. 

 

Pazarlık: Pazarlık, sosyal normların izin verdiği ölçüde karşılıklı yararların değişimi üzerinde 

pazarlık aracılığı ile etkilemektir. Basitçe, “benim için bunu yaparsan bende senin için şunu 
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yaparım” demektir. Etkileyen, geçmişte etkilemek istediği kişi için yaptığı bir iyiliği gündeme 

getirebilir yada gelecekteki bir iyilik için söz verebilir. 

 

Baskı-Israr: Etkileyenin zorlayıcı ve baskıcı tavrını kapsamaktadır. Bazı durumlarda iğneleyici 

tahrik edici ifadelerin kullanılması da olasıdır. 

Bir Üst Otoritenin Kullanımı: Bir üst otoritenin kullanımı, kişi etkileme için örgüt dışındaki bir 

gücün yada emir komuta zincirinin kullanılmasını içeren bir stratejidir. Bu stratejide etkileyen 

bir üst kademedeki kişiyi koz olarak kullanabilir. Aynı düzeydeki çalışanlar arasında basitçe şu 

ifade ile uygulanabilmektedir. “eğer bu öneriyi kabul etmezsen konuyu bir üst yönetime 

götürmek zorunda kalacağım”. Bu stratejini bir başka uygulaması ise bir üst otorite olarak etik 

ve ahlaki değerlerin kullanılmasıdır. 

 

“Karar” kavramı yönetim alanında çalışanların eskiden beri kullandığı bir kavramdır. 

Yöneticilerin görevleri arasında sayılmakta ve yönetme eylemi sürekli karar verme işi olarak 

değerlendirilmektedir. Karar kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: Bireylerin eylemleri ikiye 

ayrılabilir: Düşünüp taşınma, tartışma ve hesaplaşma sonucu girişilen, bilinçsiz ya da yarı 

bilinçli, kendiliğinden, cevap olanlar; bu sonuncular, şimdiki zamandaki yada geçmişteki iç 

yada dış koşulların sonucu olarak meydana gelirler. Genellikle, ilk türden eylemlerden önce yer 

alan süreçler ne olursa olsun, bunların hepsi “karar” terimi altında toplanabilir 

 

Bireylerin verdikleri karalarla örgütsel nitelik taşıyan karaları birbirinden ayırmak gerekir. 

Bireyin karar vermesi, toplumsal etmenlerle koşullanmış psikolojik bir süreçtir. Birey, 

hafızasına, bilgisine, değerlerine dayanarak kararını verir. Bu kararını kendisi uygular, 

sonuçlarına kendisi katlanır. Oysa örgütsel karar toplumsal bir süreçtir ve örgütlerde karar 

verme davranışını etkileyen etmenleri başlıca üç grupta toplamak mümkündür 

 

Günümüz toplumlarında sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda sürekli değişmeler 

olmaktadır. 

İşletmeler içinde bu değişim söz konusu olmaktadır. Toplumlarda ve işletmelerde meydana 

gelen bu değişmeler, lidere duyulan daha çok arttırmaktadır. Çünkü, ancak liderler sayesinde 

bu değişmelerin üstesinden gelinebilir. Liderlik “diğerleri üzerinde kuvvet kuran ve bu gücü 

bireylerin davranışlarını etkilemede kullanılabilen bir süreçtir” başka bir tanım ise “bir 

kimsenin istediğini diğerlerine yaptırabilme sürecidir”. Bu tanımlar ve diğer tanımlardan da 

anlaşılacağı üzere liderlik bir süreç olmakla beraber bir ikna sürecini de ihtiva etmektedir. 

 

Günlük hayatımızda lider ve yönetici kavramları birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, 

aralarında bazı farklılıklar vardır. Bir lider biçimsel bir yapı içinde, biçimsel olmayan bir yoldan 

ortaya çıkabilir. Lider için biçimsel yetki fazla önem taşımayabilir, yönetici ise işlevini biçimsel 

yapının bir gereği olarak sürdürmek zorundadır. Diğer bir farklı yanı ise, yöneticilik sadece 

örgütün üst ve orta kademeleri için geçerli olmasına rağmen, liderlik örgütün bütün kademeleri 

için geçerlidir. 

 

Kişilikle ilgili olarak bir çok tanım yapılmıştır. Bu tanımları dikkate alarak geniş kapsamlı bir 

tanım yapmak mümkündür; Kişilik, insanın, konuşma, düşünme, hissetme, olaylara ve 

insanlara bakış şekilleriyle, doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı, onu diğer insanlardan 

ayıran özelliklerin tümünün oluşturduğu bir bütündür. 
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Alıcının ihtiyaçlarını anlamak başarılı iknanın önemli bir unsurudur. İnsanlar sizin için bir 

şeyler yapacaklar ve bunun için iyi hissedecekler ve inanacaklar ki, kendi çıkarları için harekete 

geçmekteler ve kendi kişisel amaçlarını gerçekleştirmekteler. Buna motivasyon adı verilir. 

Aslında bir kişinin ihtiyaçlarını, isteklerini keşfetmek ve bu ihtiyaçları tatmin edecek çözümü 

sunmak onu ikna etmekten başka bir şey değildir. Bir kere bu ihtiyaçları tanımladığınızda ve 

ikna etmek istediğiniz kişiye sunduğunuz önerinin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını 

gösterdiğinizde, isteğinize razı olacaklar ve sizi destekleyecekler çünkü, sizin amaçlarının için 

değil kendi ilgileri için hareke geçtiklerini düşünecekler. 

 

“İknaya direnme” kavramı, ikna sürecinin karakteristik özelliklerinden ‘kabul’ ile ilgilidir; 

direnmenin olması, kabulün gerçekleşmemiş olması anlamına gelir. Öte yandan ikna edici 

iletişimin başarısı, kendisiyle yarışan enformasyonlara olan direnci değerlendirebilme 

kabiliyetiyle de ölçülebilir. 

 

Direnç, temelde bireyin eylem ya da düşünce özgürlüğünü kullanmasıyla ilgilidir. Modern 

hayatın içindeki her yönden yoğun ikna çabası ve ileti silsilesi, bireyin kendisini kapana 

sıkışmış, bastırılmış hissetmesine neden olmaktadır. Belki de bu ileti çılgınlığının tam ortasında 

kalan bireyin en önemli savunma mekanizması ikna olmayı reddetmektir. 

 

İkna edici konuşmanın bir diğer türü olan satış konuşmasında kullanılan yöntemler ve 

uygulanan hazırlanma süreci diğer konuşma türleriyle hemen hemen aynıdır. Günümüzde 

hemen her alanda, giderek artan ürün ve marka bolluğu, satış konuşma sürecinin ve 

konuşmacılarının önemini de artırmaktadır. Çünkü konuşmacılar, giderek artan ürün bolluğu 

sürecinde, iyi yapılandırılmış, etkin bir satış konuşma becerisiyle benzer diğer ürünler arasında 

bir farkındalık yaratmayı sağlayabilmektedir. Bu noktada önceden planlanarak oluşturulan satış 

kampanyalarının hazırlık safhası 4 aşamadan oluşmaktadır: 

 

Ürün veya hizmetin farkına vardırılması: 

İşletmelerin ürettikleri ürün veya hizmetin varlığını farkında olmayan potansiyel müşterileri 

bulunduğundan, ilk aşamayı tüketime sunulan ürün ya da hizmet hakkında potansiyel müşteride 

bir farkındalık yaratma çabaları oluşturmaktadır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, 

amacın ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek olmayıp, amacın potansiyel müşterileri ürün 

ya da hizmetin varlığından haberdar edebilmek oluşturmaktadır. Planlama safhasının 2. aşaması 

olan kabul ve tercih etmenin sağlanması aşamasında artık bir farkındalığın yaratıldığı 

müşterilere bilgiler sunulabilmektedir. Müşteri ile kurulan ikna edici iletişim sürecinde, amaca 

doğru ilerleyebilmek için, ürünün diğer benzer ürünler yerine tercih edilmesinin gereklilikleri 

ve sebepleri dile getirilirken, ürünün uygun kullanımlarına ve işlevselliğine de değinilmelidir. 

Satın almanın kışkırtılması aşamasında ise, artık konuşma ürünün satın alınmasına 

odaklanmaktadır. Bu amaca doğru müşteriyi güdüleyebilmek için konuşmacı, ürün fiyatı, 

benzer ürünlerle fiyat karşılaştırması, avantajlı ödeme seçenekleri, garanti süresi veya 

indirimler hakkında bilgiler sunmalıdır. Son aşamayı oluşturan güçlendirme veya 

değerlendirme aşaması ise; ürün veya hizmet satıldıktan sonraki süreci içerir. Bu süreç iyi 

değerlendirildiği takdirde, satışlar artacağı gibi, ürünün kullanım alanında bir marka bağımlılığı 

da yaratılabilecektir. 
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Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli 

Kültür kelimesinin kökeni Latince bir deyim olan Cultura’dan (colere: ekip, biçmek) 

gelmektedir. Toplumsal gelişmenin belli bir evresine kadar kültür ile uygarlık kavramları 

birbirinden tamamen farklı olgular olarak nitelendirilmiştir. Oysa, bu iki kavram artık belli bir 

iç-içelik hatta eş-anlamlılık göstermektedir. Kısacası; bilimsel alanda kültür; uygarlıktır, 

toplumsal anlamda kültür; eğitim sürecinin ürünüdür, estetik alanda kültür; güzel sanatlardır ve 

maddi (teknolojik) ve bilimsel alanda ise kültür; üretme, tarım, çoğaltma ve yetiştirmedir. 

 

Özcesi kültür, el değmemiş (bakir) doğaya karşı, insan varlığının ve etkinliğinin vazgeçilmez 

ve ayrılmaz bir parçası ve ürünüdür. Kısacası kültür insanın ortaya koyduğu ve içinde insanın 

varolduğu tüm gerçeklik biçimidir. 

 

İnsanlar gereksinmelerini karışlamak ve yaşayışlarını kolaylaştırmak amacıyla, birtakım aletler 

yapar, bunları geliştirir ve giderek de yaygınlaştırır. Bunlar insanların maddi gereksinmeleri 

dolayısıyla da kültürlerinin maddi yanını oluşturan öğelerdir. Oysa insanların ihtiyaçları sadece 

maddi düzeyde kalmaz. Maddi kültür öğelerinin yanı sıra, kişilerarası ilişkileri düzenleyen, 

grup ve toplumları oluşturan birtakım manevi değerler ve bağlar da söz konusudur. Buradan 

hareketle kültürü oluşturan öğelerin; maddi kültür öğeleri, manevi kültür öğeleri olarak ikiye 

ayrıldığı söylenebilir. 

 

Kültür genel kültür, alt kültür ve karşıt kültür olarak üç temel başlıkta çeşitlendirilebilir. Genel 

kültür kavramını bir toplumun sahip olduğu bütün kültürel yapı olarak düşünmek mümkündür. 

Bağlı olarak, ne kadar toplum varsa, o kadar da genel kültür var denilebilir. Bağlı olarak bir 

kültür içinde, toplumsal birtakım farlılaşmalara göre beliren değişmeler “alt-kültür” kavramıyla 

dile getirilir. Karşıt kültür ise, toplumun birtakım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubudur 

biçiminde tanımlanabilir. Toplumda yaşayan birey ile bireyin içinde yaşadığı toplumsal yapı 

arasında meydana gelen ve başı sonu pek net olarak belli olmayan bu dönüşümlü etkileşim 

“kültürel süreçleri” meydana getirir. 

 

Hiçbir kültürün içeriği değişmez değildir. Zaman içinde her kültürün içerikleri ve öğelerin 

yapısı değişir. Bunlardan bazıları atılır, bazı yenileri dışardan alınır veya yaratılır. Bunun 

yanısıra, kültür kalıpları da yenilenir. Kültür yenileşmesinin özü olan bir kültüre yeni içerikler 

girmesinin aslında iki temel dayanağı vardır: Bunlardan birisi o toplum içinde yapılan buluşlar 

ve yenilikler; diğeri lise, kültür içerikleri dağılımı yoludur. Bir başka deyişle kültürel olguların 

hareketliliği ve yayılması ile toplumda ortaya çıkan ve yeni toplumsal ihtiyaçları karşılayacak 

yapıdaki buluşlar kültür yenileşmesi ve değişmesinin yöntemi, oluş biçimidir. 

 

Dil terimi ile herhangi bir toplumun bireyleri arasında anlaşma sağlayan yerleşik dizge anlatılır. 

Bu dizge anlam taşıyan belli ses bileşimlerinden, sözcüklerden oluşur. Sözcük adı verilen işaret 

bir kavram bir de ses yönü olan, bir tür düşünce-ses bileşimi olarak karşımıza çıkar. İnsanların 

çeşitli bakımlardan nitelikleri nasıl birbirinden farklı ise, toplumların dünya görüşleri ve 

değerlendirmeleri de birbirinden ayrı olduğu için kavramlar dilden dile farklılıklar 

gösterecektir. Başka bir yaklaşıma göre dil; duygu, düşünce, dilek ve tasarımlarımızı 

başkalarına aktarmaya yarayan işaretler sistemidir. 

 

Dilin kültürel iletişim içindeki yeri en çok kültürel öğelerin aktarılması ve biriktirilmesi 

bağlamında ortaya çıkmaktadır. Tam da bu noktada dil’in yazıya dönüşmesiyle, ya da dilden 
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dile, nesilden nesile aktarılan birtakım anlatımlarla insanlar geçmişi de öğrenirler. Bunun yanı 

sıra, dil toplumdaki soyut ve somut kavramları içerip insanların anlaşmalarına, geçmişi öğrenip, 

düşünerek gelecek hakkında yorum ve tasarım yapmasına imkan verir. Buna bağlı olarak 

kültürün özel ve ayrıcalıklı yönlerini topluma sağlarken, kültürler arası farklılaşmaya da sebep 

olur. 

 

İletilerin içerdiği kültürel anlamlar, bir işaretler takımına karşı, tüm bir kişiliğin yanıtı olarak 

nitelenebilir. Herhangi bir iletiyle karşı karşıya kalan birey, iletiye vereceği yanıtı 

hissettirecekleri ile birlikte ve referans çerçeveleri bağlamında ele alarak verebilir. Yanıtlar, 

belli birtakım işaretlere karşılık olarak verildiğinde, aslında yanıtlanmış olanlar, anılan 

işaretlerin gösterdikleri ve bu yolla anlam kazandırdıklarıdır. 

 

Kısacası, belli işaretlerde, belli bireylerin, görebildikleri, okuyabildikleri anlam; bireylerin o 

sözcüklerle veya o işaretlerin gösterdikleri şeylerle ilişki kurdukları zamanlarda kazandıkları 

deneye dayalı bilgilerin kapsamına bağlıdır. Onlardaki değişikliklere göre, işaretlere verilen 

cevaplar da değişik olabilir. Kültürel simgelerin iletilmesi ve var olan kültürel simgelerin 

değişmesinde de hep aynı yol ve süreç işler. İşte bu noktada iletişim araçlarının toplumsal 

olarak varlığı ve gerekliliği bir kez daha ortaya çıkar. 

 

İnsan bilerek ya da bilmeyerek, çoğunlukla farkında olmaksızın günlük hayatta sözsüz iletişimi 

ve beden dilini son derece etkili kullanır. Ancak insan bedenini kelimeleri kontrol ettiği gibi 

kontrol edemez. Bedenimiz olaylara veya durumlara karşı çok daha kendiliğinden tepkiler verir. 

Gerçek duygu ve düşüncelerimizi kelimelerin ardına gizlememiz mümkündür ama, beden 

dilimizi gizlememiz çoğu zaman mümkün değildir. İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin 

yalnız söylediklerinin değil; yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarının da ayırdına varır. Çünkü, 

yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar 

kullanarak da iletişim kurulur. 

 

Karşı karşıya gelerek kurulan bireylerarası iletişimde, hem sözlü, hem de sözsüz iletiler aynı 

anda kullanılır. Aslında bu konuşmalarda, ileti alış verişinin ancak küçük bir bölümünü sözlü 

iletiler oluşturur. Sözsüz iletişim bu bağlamda şöyle tanımlanabilir: İletişimde doğal olarak yer 

alan ses tonlaması, yüz ifadeleri, mimikler, jestler, beden hareketleri, renkler, aksesuarlar gibi 

kodlardır. Kısacası, söz dışındaki sesleri de içeren, sözel (verbal) olmayan göstergelerden 

oluşan iletişim kodlarıdır. 

 

Sözsüz davranışlar, deneyimler başka deyişle sözsüz iletişim tüm bir gün boyunca, TV, sinema, 

radyo, gazete, dergi, topluluk önünde konuşma, özel görüşme, sınıf içinde kısacası hayatın her 

anında ve alanında vardır ve etkilidir. Belirli sözsüz iletişim davranış ya da kodlarını (iyi 

kullanıldığı ya da kötü kullanıldığında) tanımlayabilmek insanların iletişim yeteneklerini 

geliştirmekte yardımcı olur. Kısaca kelime kullanmadan bilgi aktarımı olarak tanımlanabilecek 

sözsüz iletişim genel iletişimin yaklaşık %93’ünü oluşturur. Bu oranın içinde genel iletişime 

oranla % 55’in yüz ifadeleri, vücut hareketleri, takılar, mesafe algısı vb. olduğu kabul edilirken 

%38’in ise ses tonu yoluyla gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir. 
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Sözsüz iletişimin işlevleri şöyle sıralanabilir: 

Tamamlama: Bir iletiyi(sözel iletiyi) tamamlamak, etkisini arttırmak işlevidir. 

Çelişme/Yalanlama: Bazı zamanlar sözel iletilerimizle sözsüz iletilerimiz birbiri ile çelişir. 

Bu alıcı tarafından anlaşıldığında karmaşaya, kafa karışıklığına yol açar. İnsanlar böyle bir 

çelişki ile karşılaştıklarında sözsüz iletişime güvenme eğilimindedirler. 

 

Tekrarlama: Sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hale getirme işlevi vardır. Kahvehanede 

kahveci sizi duymazsa iki işareti yapar aynı zamanda bağırırsınız. 

 

Düzenleme: Bu işlev genellikle bir sözel diyalogu düzenlemek için işler. Birinin ses tonundaki 

düşüş konuşmanın sonuna geldiğini hatırlatır. Bu da iletişimde taraflar arasında bir sıra 

düzenlemesi imkanı verir. Ayrıca sözsüz iletişim iletileri iletişim sırasında bir tür trafik işareti 

görevini görür. Bu bakımdan sözsüz iletişim paylaşılan sözsüz semboller yoluyla iletişimin 

akışında düzenleyici etkiye sahiptir. 

 

Yerini Alma: Bu işlev, bazı nedenlerden ötürü, sözel iletişimin sözsüz iletişime dönüştüğü 

durumlarda söz konusu olur. Başka deyişle, sözel olan bir anlatımın sözsüz bir işaretle yer 

değiştirmesidir. Evet anlamında baş sallama vb. 

 

Vurgulama: Sözlü iletilerdeki bir önemli noktayı vurgulamak için kullanılır. Örneğin iyi bir 

konuşmacı, konuşmasının önemli bir noktasından önce ya da sonra bir süre duraklar. 

 

Resmetme işlevi: Sözlü kelimelere eşlik eder ve vurgu ile ekleme yapar. Elle kaçan balığın 

büyüklüğünü gösterme ya da parmaklarla bir cismin küçüklüğünü ifade etmek gibi. 

 

Yukarıdaki işlevlerine bağlı olarak sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerini şu biçimde 

sıralamak mümkündür: İletişim yokluğunu olanaksız kılmak: İletişim sürecinin tarafları aynı 

mekanda bulunduğu sürece sözsüz iletişim kesintisiz olarak sürdüğünden iletişimin kapatılması 

ve durdurulması söz konusu değildir. Duyguları ve coşkuları yetkin biçimde dile getirebilmek: 

Bazı durumlarda kelimeler bazı duygu ve coşkuları hissedilen düzeyde aktarmakta yetersiz 

kalabilir. Bir bakış, bir dokunuş vb. sözsüz iletişim kodları çok daha yetkin bir ifade gücüne 

sahip olabilir. 

 

İnsanlararası ilişkileri tanımlamak ve belirlemek: Bazı sözsüz iletişim kodları o kişi ya da 

kişilerin kim olduğu ve toplumsal konumu hakkında bilgi verir. Sözsüz iletişimin diğer 

özellikleri ise sözel içerik hakkında bilgi vermek, güvenilir iletiler sağlamak, kültüre göre 

biçimlenmek olarak sıralanabilir. 

 

Genel olarak sözsüz iletişim kodlarını şu biçimde sınıflandırmak mümkündür: fiziksel görünüm 

-vücut biçimi, tipi, büyüklüğü; giyinme, aksesuarlar, takılar ve maddeler; vücut hareketleri ve 

vücudun duruşu; mimikler (yüz ifadeleri) ve gözler; çevre, kişisel mekan algısı ve kalabalık; 

dokunma; ses karakteristikleri, nitelikleri ve susma; koku ve tat; kültür ve zaman; renk ve renk 

tercihleri. Bunların dışında sözsüz iletişimin el sıkışma, dış görünüş, saç biçimi, özgüven, nefes 

alıp-verme, renk seçimi vb gibi diğer türleri olduğu da söylenebilir. 

 

Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, insanların biyolojik cinsiyetlerinin ötesinde kültür 

tarafından belirlenen davranış, ilişki, yaşayış biçim ve kalıpları şeklinde tanımlanabilir. Kadın 
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ya da erkek olmak konusunda toplumun belirlediği kurallar hayatın her alanına yansır. Bağlı 

olarak, kadın ve erkekler sözsüz iletişimin farklı noktalarına odaklanma eğilimi göstererek 

farklı biçimlerde iletişim kurar. Genel olarak kadınlar sözsüz iletişimin daha yüksek düzeylerini 

tercih ederler. Kadınlar sözsüz iletişimi kişisel bağlantılar kurmakta kullanırken erkeklerin 

kullandığı sözsüz iletişim güç ve baskınlığın eşlik ettiği paralel davranışlar olma eğilimi 

gösterir. Kadın ve erkek arasındaki sözsüz iletişim farklılıkları daha çok vücut hareketleri, bakış 

ve göz teması, dokunma ile alan ve alan kullanımı başlıklarında yoğunlaşır. 
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